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03_A képlet érvényessége    

 

A Horary elemzésekben  

A kérdést feltevő személy: a kérdező 

Akiről, vagy amiről a kérdés szól: a kérdezett 

 

Korai vagy késői a feltett kérdés? 
 

Amikor az asztrológus kap egy kérdést és elkészíti a horoszkóp ábrát a kérdés megértésének 

időpontjára előfordulhat, hogy azt találja - a kérdőképlet korai vagy késői és emiatt nem tanácsos 

elbírálnia.  

 

Mit is jelent ez a gyakorlatban?  
 

Megkaptuk a kérdést, meg is értettük, és arra a helyre és időpontra állítottuk fel a kérdőképletet, 

amikor ez megtörtént. (Tehát nem az számít, hogy a kérdezőben mikor fogalmazódott meg a kérdés, 

hanem az, hogy a kérdőasztrológus mikor értette meg, és hogy ő éppen hol tartózkodik a 

)  kérdés megértésének pillanatában.

 

A kérdőképlet gyakorlatilag a kérdés radixa, vagyis születési képlete.  

 

Természetesen egy radixnál nem beszélünk késői vagy korai a képletről.  

Egy kérdőképletnél viszont annál inkább!  
 

Korai egy kérdés, ha a kérdőképlet Aszcendense valamely jegy első 3 fokán áll. Vagyis ha például 

az Aszcendens a Rák 2. fokán és 59. fokpercén áll, akkor a kérdés még éppen, hogy, de korainak 

számít.  

 

Késői egy kérdés, ha a kérdőképlet Aszcendense valamely jegy utolsó 3 fokán áll. Vagyis ha 

például az Aszcendens a Rák 27. fok 1. fokpercén áll, akkor a kérdés már késői, hiszen kerekítve az 

már a 28. foknak számít.  

 

 

Hogyan értelmezzük?  
 

Önmagában már az a tény, hogy egy kérdés korai vagy késői, máris lényeges információval látja el 

a kérdőasztrológust!  

 

Ha egy kérdés korai, akkor az általában azt jelenti, hogy maga a téma, amiről szó van, még nem 

kristályosodott ki, még nem érett meg, még nem indultak be a dolgok, és nem biztos, hogy be 

fognak indulni egyáltalán.  

 

Például: az "Igen-t mondjak-e Zolinak, hozzá menjek-e?" kérdésnél, ha a képlet korai, akkor 

nyugodtan rákérdezhetünk a kérdezőnél, hogy Zoli megkérte-e már a kezét egyáltalán. Valószínűleg 

azt a választ kapjuk majd, hogy "Nem, de biztosan meg fogja...".  

 

A legjobb talán az, ha ilyenkor arra kérjük a kérdezőt, hogy várjon még a kérdésével addig, amíg az 

események megérnek rá. A példánkhoz visszatérve várja meg, amíg valóban megkérik a kezét.  

 

Ha egy kérdés késői, akkor az általában azt jelenti, hogy már a dolog, az ügy vége felé járunk. A 

kérdező valószínűleg már eldöntötte, hogy mit fog csinálni, vagy az események úgy alakulnak, 

hogy valószínűleg csak egy irányban tud majd cselekedni. Az is előfordul, hogy a kérdező legbelül 

már tudja, érzi, hogy mi a helyes válasz a kérdésére.  

 

Térjünk vissza a példánkhoz. Ha a kérdés az, hogy "Igen-t mondjak-e Zolinak, összeházasodunk-

e?", és a képlet késői, akkor valószínű, hogy már ki is tűzték a házasság időpontját, talán már a 
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meghívók is el vannak küldve. A kérdezőnk eldöntötte, hogy úgyis férjhez megy Zolihoz, csak 

egyfajta megerősítésre vár.  

 

 

Kielemezhető-e a kérdés, ha korai vagy késői?  
 

A régiek szabályai szerint kielemezhetőek akkor, ha a kérdező korai képletnél még nagyon fiatal, 

vagy késői képletnél ha már idős.  

 

Korai kérdésnél, mivel még nem alakultak ki a feltételek, nem tanácsos jóslásba bocsátkozni. 

Ilyenkor a türelem az, amire szükség van, idő kell, amíg megérnek az események, és amikor már 

körvonalazódtak, akkor érdemes egy újabb, célzott kérdést feltenni. (Természetesen vannak 

kivételek, de az már nagy tudást és tapasztalatot igényel a kérdőasztrológustól.)  

 

Kezdő kérdőasztrológusoknál a késői kérdés megválaszolása sem tanácsos.  

 

A késői képlet kielemzése előtt különösen fontos az, hogy leellenőrizzük a képletet. Vagyis 

kérdezzünk rá bizonyos dolgokra a kérdezőnél, amelyeket a képletből látunk. Ha a kérdező 

visszaigazolja, amit a képlet mutat, akkor a képlet leírja a helyzetet, vagyis nagy biztonsággal 

kielemezhető, ha egyébként megfelel az érvényesség szabályainak. 

 

 

 

Érvényesség 
 

Miután felállítottuk a kérdőképletet, és megállapítottuk, hogy se nem korai, se nem késői, azt kell 

megvizsgálnunk, hogy érvényes-e.  

 

 

Mit is jelent az érvényesség?  
 

Röviden és tömören azt, hogy az Univerzum vagy az Isten (ahogy tetszik) engedélyt ad az 

elemzésre. Az asztrológus kapcsolatot tud teremteni az ég és föld között. 

 

Kicsit bővebben:  
1. A Kérdező nem minden esetben tudhatja a választ. Ha érvényes a kérdés, az azt (is) jelenti, hogy 

szabad az út, a Kérdező választ kaphat az őt foglalkoztató kérdésre, problémára.  

 

2. Amikor a kérdőasztrológus még kezdő, gyakran előfordul, hogy érvénytelen kérdést kap. 

Valószínűleg azért, mert a tudása még nem elegendő ahhoz, hogy az adott kérdőképletet 

kielemezze. Ezzel a Jóisten egyaránt védi a Kérdezőt (attól, hogy rossz választ kapjon) és a 

kérdőasztrológust (attól, hogy rossz választ adjon).  

 

3. Gyakorlott kérdőasztrológusnál már csak nagyon ritkán fordul elő az, hogy érvénytelen kérdést 

kap. Ennek is két oka lehet:  

 

(1) Előfordul, hogy a Kérdező már feltette valaki másnak a kérdését, ezért ilyen esetben mindig 

érdemes megkérdezni tőle, hogy így volt-e.  

 

(2) Az érvénytelen kérdés arra figyelmezteti a kérdőasztrológust, hogy nem az eredeti kérdés a jó 

kérdés, hanem van valamilyen más terület a Kérdező életében, amely sokkal fontosabb a feltett 

kérdés témakörénél. Például: a Kérdező a párkapcsolatára kérdezett rá, miközben a képlet azt jelzi, 

hogy hamarosan kiújul az illető életveszélyes betegsége. Az ilyen jelzést csak a gyakorlott 

kérdőasztrológus veszi észre egy érvénytelen képlet esetén (hiszen a kérdés nem erre irányult), ám 

ezzel életet menthet!  
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Mikor érvényes egy kérdés, pontosabban egy kérdőképlet?  

 
Van néhány szabály, pontosabban feltétel, amelyek közül ha valamelyik fennáll, a kérdőképlet 

érvényes. Elsőre ezeknek az alkalmazása bonyolultnak vagy időigényesnek tűnhet, de 10-20 képlet 

kielemzése után már kb. fél perc alatt meg tudja mondani a kérdőasztrológus-tanuló is, hogy egy 

kérdőképlet érvényes-e vagy sem.  

 

 

Érvényes a kérdőképlet, amikor az alábbi pontok közül legalább az egyik fennáll:  

 

1. Ha az Óra ura és az Asc. ura ugyanaz a planéta.  

 

2. Ha az óra ura és az Aszcendens ura azonos természetűek.  

Például: érvényes a képlet, ha az óra ura pl. a Mars, az Aszcendens ura pedig a Nap, mert 

mindkettő tüzes planéta, vagyis azonos a természetük.  

 

3. Ha az Óra ura és az Asc ura, vagy az Óra ura és az Asc között az alábbi recepciók állnak fenn: 

 

  Uralom Exaltáció Triplicitás 

Óra ura Asc ura Asc ura Asc ura 

Asc ura Óra ura Óra ura Óra ura  

Asc  Óra ura Óra ura Óra ura  

 

3/a. Ha az óra ura és az Aszcendens ura között van recepció a 3 legfőbb méltóság 

valamelyikének szintjén.  

 

A három legfőbb méltóság: az uralom, az exaltáció és a triplicitás.  
Az is elég az érvényességhez, ha egyirányú ez a recepció.  

 

Például: ha az óra ura a Vénusz, az Aszcendens ura pedig a Merkúr, és a Vénusz a 

Merkúr uralma alatt áll (mert az Ikrek vagy a Szűz jegyében van), akkor a képlet 

érvényes.  

 

(Terminus szintű recepciónál már kölcsönösnek kell lennie a recepciónak az 

érvényességhez. Vagyis: ha az óra ura a Jupiter, az Aszcendens ura pedig a Szaturnusz, és 

egyikük sem áll a másik uralmában, exaltációjában vagy triplicitásában, de a Jupiter a 

Szaturnusz terminusában áll, a Szaturnusz pedig a Jupiter terminusában, akkor megadható 

még az érvényesség.)  

 

3/b. Az óra ura és az Aszcendens vagy az Aszcendens ura ugyanabban a jegyben vagy 

azonos triplicitású jegyekben tartózkodnak.  

 

Például: ha az óra ura a Merkúr, az Aszcendens ura pedig a Jupiter, és a Merkúr a 

Rákban van, míg a Jupiter a Halakban, akkor érvényes a kérdőképlet, hiszen 

mindketten vizes jegyben tartózkodnak. Ha mindketten ugyanabban a jegyben (pl. a 

Kosban) állnak, természetesen akkor is érvényes a képlet.  

 

3/c. Az Aszcendenst jegyuralom, exaltáció vagy triplicitás szinten uralja az óra ura.  

 

Ennek legszembetűnőbb verziója az, amikor például az Aszcendens az Oroszlán 

jegyébe esik, az óra ura pedig a Nap. Ekkor az Aszcendens a Nap uralma alatt van, 

tehát a képlet érvényes.  
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4. Az óra ura fényszög-kapcsolatban áll az Aszcendens fokával, az Aszcendens urával vagy a 

Holddal.  

 

Például: ha az óra ura a Vénusz, és a képletben van egy Hold-Vénusz trigon, akkor a képlet 

érvényes.  

 

Természetesen fontos információt ad a számunkra az, hogy ezek az elemek milyen fényszöggel 

kapcsolódnak egymáshoz.  

 

 

5. Ha az Óra ura  azonos triplicitásban áll az Asc urával vagy az Asc-sel (a Holddal már nem) 

 

6. Ha a kérdőképlet valamelyik főtengelye a Kérdező radix horoszkóp Napján, Holdján, Asc urán 

áll 

 

Amint megállapítottuk, hogy az adott kérdőképlet érvényes, vagyis megválaszolható, máris 

hozzáláthatunk az elemzéshez.  

 

 

Ha a képlet nem radikális 

(azaz az előbb felsorolt jellemzők nem igazak) akkor Bonati szerint a feltett kérdés lehet, hogy nem 

volt teljesen őszinte, vagy a kérdező megpróbálja félrevezetni, becsapni, vagy próbára tenni az 

asztrológust. Ebben az esetben legjobb a kérdést figyelmen kívül hagyni. 

 

  

 

Konsziderációk, intelmek 
  

  

1. Ha a Szaturnusz a VII. házban van 
 - ez jelezheti a hiányos, hevenyészett, silány munkát az asztrológus részéről 

 -Lilly úgy mondja, hogy „az ügy az egyik rosszból a másik rosszba fordul." Bármi legyen is 

az oka, az asztrológus nem lát tisztán 

 -Tapasztalat szerint, ha a Szaturnusz ugyan a VII. házban van, de a házcsúcs jegyétől eltérő 

jegyben és messze a házcsúcstól - akkor nem vonatkozik az intelem 

 -VII. házas kérdésre nem vonatkozik 

  

  

2. Korai a kérdés (ha 1. 2. 3. fok van felkelőben, különösen, ha ez egy röviden felkelő jegyben 

(Baktól az Ikrekig) 

 - korai fokszámok jelölhetik, hogy túl korai még a kérdés elbírálása.  

 - valaminek még történnie kell ahhoz, hogy elegendő információ álljon rendelkezésre 

 - nem érdemes kifejteni a képletet - kivéve, ha a Kérdező nagyon fiatal, és testalkata, 

megjelenése, külső ismertető jelei megegyeznek a felkelő jeggyel 

 - vagy ha a kérdező egyik születési bolygója együttáll a kérdő képlet Aszcendensével 

 - keresésnél azt jelenti, hogy még nem is veszett el, vagy hamar megkerül 

  

  

3. Késői a kérdés (28. 29. 30. fok van felkelőben, úgy nem biztonságos a képlet kifejtése) 

 - a késői fokszámok jelezhetik, hogy már késői az ügy elbírálása, már nem tehető semmi a 

kérdésben vagy, hogy a Kérdező már nem ura az ügynek  

 - mutathat még egyfajta reménytelenséget, vagy kétségbeesett helyzetet 

 - kivéve, ha a Kérdező életkora megfelel a késői fokszám jelezte idős kornak 

 - vagy ha a Kérdező egyik születési bolygója együttáll a kérdő képlet Aszcendensével 
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4. Ha a X. házban Szaturnusz és/vagy Mars áll (és peregrin, fali, exil vagy támadott) vagy 

leszálló holdcsomópont van, ne elemezd a kérdést 

- ha a Mars és a Szaturnusz erős ( uralom, exaltációban van és jó fényszögei vannak, akkor lehet, 

hogy az asztrológus eltalálja a választ, de a kérdező nem örül a válasznak) 

  

  

5. Ha az égen Hold- Merkúr kvadrát vagy oppozíció van.  
- A kérdező valamit nem tud, vagy rosszul tud, félreértések. 

  

  

6. Ha az Aszcendens ura combusta (ég, 8.5 fokon belül áll a Naptól, ugyanabban a jegyben, 

Jupiter 4,5 fok) 

 - a kérdező elvakult, nem tud objektíven viszonyulni az ügyhöz és „elveszíti" az erejét 

 - a Mars nem veszíti el az erejét, de a tisztánlátását igen 

 - az asztrológus nem kapott elegendő információt, hogy megfelelő választ adhasson vagy 

tévesen tájékoztatták 

 - a kérdező fél, szorong, aggódik 

 

  

(Ha az Aszcendens ura (vagy valamelyik bolygó) a Nap szívében áll - in cosimo - vagyis 17 

fokpercen belül a Naptól, úgy ez nagymértékű erőfokozódást jelent, a szerencsésnek tekinthető. 

  

  

7. Ha a Szaturnusz az Aszcendensen áll, főleg ha retrográd 
 - akkor az ügy soha vagy csak ritkán ér jó véget. 

 - ez figyelmeztető jel, hogy ne okozz bajt a kérdezőnek, de azért a képlet értékelhető 

  

  

8. Ha a Hold üresjáratban van  

 - minden ügy nehezen megy, vagy nem történik semmi kivéve, ha a fő szignifikátorok 

erősek 

 - mentesíti a Holdat az üresjárat alól, ha a Rák, Bika, Nyilas, Halak jegyében jár, vagy 

fényszögben szerencseponttal 

 

 

 

 

 

 

 


