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A Jupiter az Oroszlánban: Hogyan uraljuk sorsunkat?
2014. JÚLIUS
Az intuíció, a termékenység havában keressük a fejlődési lehetőségeket:
mit tehetünk sorsunk jobbításáért?
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BOLDOGSÁG és REMÉNY
Létezik recept a boldogságra?
Gyakorolnunk kell azt, hogy meglássuk az orrunk előtt lévő
szerencsét, amibe szinte belebotlunk.
A születési horoszkópunkban (radixban) a Jupiter zodiákus jegye
és életterületre utaló házhelyzete mutatja meg: hogyan lehet a
sorstól szerencsét várni, miben segít az élet, a családi háttér, a
belső hit, az örökölt karma. Keresni kell a helyzeteket
könnyebbé tévő lehetőséget! Ahogy a karmikus mondás tartja:
„Jót kap, aki jót vár.”
A boldogság útjait jó példák másolásával és gyakorlásával
lehet átvenni. Ki kell próbálni, hogy a sorsnak-feszülés helyett,
hogyan lehet a helyzeteket elfogadni, sőt azokban a növekedés
lehetőségét keresni. 2014. július 17-étől a Jupiter az Oroszlán
jegyében halad, és ebben a fényes zodiákus jegyben 2015.
augusztus 11-ig segíti az életünk feletti uralom, az optimista
életvezetés kialakítását. Bizakodóan lássunk is hozzá!
Hogyan mutatja meg a bőség felé vezető lehetőségeinket a Jupiter?
A boldogság egy belső képesség, szorosan véve nem függ eredményektől, célok elérésétől, és általában a
külvilág minőségétől. Inkább köthető az áradás, a bőség, a szeretet, a bizalom és
az elfogadás fogalmaihoz.
A Jupiter a római mitológiában a görög Zeusz istenséggel azonos képnek felel
meg, tartalma az egyensúly, a bőség, tekintély, törvényesség, asztrológiai
értelemben a fortuna maior (legfőbb szerencse). Maszkulin természetről
beszélünk, maga a planéta kiáradó, forró, száraz minőségű, az erőről és a
győzelemről szól. Egy patriarchális hatalom uralmi jelképét foglalja magában,
ahol Zeusz mint a mitológia főistene az égbolt és a világ fölötti uralmat testesíti
meg, az Olymposzon minden legális rend feje.
Saját horoszkópunkban a Jupiter arra utal, hogyan állunk a családi öröklött
karmánkban az áldás, hit, szeretettel teljes elfogadottság állapotával: kaptunk-e
mintát a belső békére, szerettek-e „csak úgy?”, teljesítmények nélkül is,
érdekmentesen és bizalommal?
A bizalom és a hit megfoghatatlan fogalomnak tűnik. Hogyan keressük, hol
találjuk?
A hit a bizonyosságként megélt reményteliség. Sokszor asztrológiával pontosan
azok az emberek kezdenek el foglalkozni, akiknek otthon gyerekként finoman
szólva lelki hiányhelyzeteket kellett megélni a követhető spirituális példaképek
tekintetében. Nem arról van szó, hogy mindenkinek kötelezően hittanra kellet
volna járni, dehogy! Hanem egyszerűen intelligenciánk kialakulásakor szükségünk
van követhető boldog érzelmi mintákra, amelyekre első életéveinkben közvetlen
környezetünk szolgál első iskolául. Minden a családból fakad. Ami hiányzott, azt
tudatosan keressük.
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A Jupiter „a hit, a remény, és a szeretet, ez a három”. A szerelemben fogant és az értelemmel vállalt
gyermekek lesznek boldogok, akik megtestesítik szüleik jövőképét: ha felnőve később majd ők mindent
úgy tesznek, ahogyan szüleik, akkor gondolkozás nélkül garanciával válhatnak ugyanolyan boldoggá! A
nagy kérdés tehát: van-e viselkedés minta, amit ész nélkül másolnánk u g y a n ú g y? Volt-e, van-e
otthon ilyen hangulat, amelyet nem nevelve, hanem példával megmutatva lehet átadni. Belső erőnket
olyan gyökerek táplálják, amelyeknek a válságos helyzetekben nem tudunk utánajárni, a realitás próbája
alá vetni. Egyszerűen vannak dolgok, amikben hinnünk kell.
A JUPITER ÉS A TARO KIRÁLYI ÚTJA
A hit tehát belső lelki tulajdonság, vagy univerzális spirituális energia?
A Jupiter fogalomkör szerint a hitnek mindkettőhöz köze van. Egyrészt individuális pszichológiai
értelmet is kap, mert a Jupiter az „optimizmus” mint pszichés beállítódás a rokon értelme. A hit
analóg a reményteliséggel, amikor az ember a világot és saját kilátásait bizakodva, derűlátóan éli meg,
reménykedik a dolgai pozitív végkimenetelében. Egyfajta „Kérj és adatik” szemlélet, vagy sorolhatjuk az
„Aki keres, talál” hasonló bölcs mondásokat. Másrészt ettől az alapvető szívbéli erőtől nem választhatjuk
ez az isteniséget, mert mindig egy magasabb abszolútumhoz vezetnek a megismerhetetlen erőket kereső
törekvéseink szálai. Sorshelyzetekben (és a világ teljes megismerésében) mindig szembetaláljuk
magunkat egy magasabb teremtő intelligenciával, amelynek szabályait részlegesen megismerhetjük,
elfogadhatjuk – de nem írhatjuk át. Bizalommal elfogadjuk, s akkor segít.
Az elfogadás tekintetében asztrológia tanárként érdekes megfigyelésekre jutottam.
Ismétlődő mintákat látok. Amit nem akartunk átvenni öröklött családunktól tehát szüleinktől, azt „majd
én jobban teszem” felkiáltással megtagadjuk vagy javítani próbáljuk. Először ösztönösen próbálgatjuk,
terápiázzuk a kérdést a választott családi karmánkban, tehát párkapcsolatainkban és gyermekeinkben.
Majd, ha már iszonyúan sajog a szeretethiány, mert a teljesítmények ezt nem biztosítják, akkor elkezdünk
asztrológiát (pszichológiát, grafológiát, kézelemzést, auradiagnosztikát, stb. további önismereti
módszerek behelyettesíthetők) tanulni.
És itt válik Szabad Akarati Karma kérdéssé: megtaláljuk-e azt a hiteles személyt,
azt az asztrológust, akit kérdések feltétele nélkül saját élete, bevált példái alapján el
tudunk fogadni, és sokáig, nagyon sokáig, csak befogadni az elméleteket,
recepteket, tanácsokat? Az asztrológia természeti ismereteken alapuló tradícionális
tudomány és művészet. Nagyon nagy dimenziókról árasztja útbaigazító
szimbólumait. Sokszor nincs szó vagy idő arra, hogy mindent levezessünk.
Egyszerűen el kell fogadni, ahogy az többezer éve szokott lenni. A tapasztalat és
a szokások világa nagy úr, bölcs mester. Ez a jó Jupiter. Nem kell törekednünk
minden megértésére. Igyekeznünk kell olyan vezetőt találni, aki emberi méltóságában környezetében a
tisztelettel teljességet váltja ki, és követendőnek érezzük saját tettei, hiteles példái nyomán.

Ez a belső erő akkor tehát egyfajta hajtóerő is, amely vezetőket is jellemző tulajdonság?
Úgy van, minden ember igyekszik hatalommal rendelkezni a sors viszontagságai felett. Mint a mesékben:
elindul az ember, és végül elnyeri a királyságot, a pénzt, uralmat, s a szép és szerető párját. Sokszor
viszont manapság a vezetőség negatív fogalommá válik… Mint a világi hatalom, az uralmi rendszerek, a
pártok világában.
A királyságot mindenki szeretné. Hatalomra jutva az uralkodó magányossá és vitatottá lesz.
Mégis meg kell látnunk a jó példákat is!
A hatalom spirituális szemmel nézve nem világi, közjogi kategóriát takar! A királyi út az
úgynevezett TARO fejlődési célnak feleltethető meg, egy tudatosodási, önismereti
folyamat, amelynek a végén válik lehetővé a sorsunk feletti utalom. Azt szeretnénk, hogy
legalább saját életünkben találjuk meg a saját dolgunk, a mások világa és az isteni feladatok
rendjét, szeretnénk világosan látni küzdelmeink értelmét, ki akarjuk ismerni a világos és
sötét erők világát – hogy bizalmunk legyen a létben.
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Kiváló világi példát is találhatunk erre magyar történelmünkben is, az igazságos
Hunyadi Mátyás (született: 1443. február 23., Kolozsvár, jupiteri Halak szülött,
Nap: Halak, Jupiter: Bika) személyében. Nem régi, lenézett uralkodócsaládból
származva ő megbirkózott az elfogadottságáért, bárók helyett szakembereket
helyezett tisztségbe, udvarában virágzott a reneszánsz humanisztikus kultúra,
művészek és tudósok álltak alkalmazásában. A jó király mítosza a történelemben a
valódi eredetű létező példákat jelenti: ha nem is könnyű megfelelni az értékek
követelményeinek, de igenis van ereje a belső gazdagságnak, amely átsegít a viharos
küzdelmeken – s az eszmék örök életnek örvendenek.
A Halak Napú Mátyás remek példa a JÓ szemléltetésére. Milyen módon hat a Jupiter a különböző
más Nap-jegyekre?
A születési horoszkópban a nyugati asztrológia tíz bolygót vesz
tekintetbe, és tizenkét zodiákus jegybe sorolható a Nap helyzete.
A Nap az intellektuális hozzáállásunkat határozza meg a
karmikus feladatainkhoz, és a fő dolgunkat jelenti. Ehhez képest
a Jupiter bárhol másütt is állhat a tizenkét jegyben, de a Nap
pozíciója egy alapvető viszonyulást mutat meg a
gondolkozásunkat tekintve: hogyan közeledünk a szív, a hit, a
szeretet kérdéseihez. A Jupiter uralmi helyzetben (domicil
kozmikus rangban) a Nyilas és a Halak jegyben áll.
Ha a radixban jó rangbeli állást fedezünk fel, akkor bárhol áll a
Nap vagy a más egyéb bolygók, a hit tekintetében jó esélyeink
lehetnek a boldogságra: a szülött szeretettel teljes, elfogadó,
lelkiekben gazdag, optimista. Mint egy Jó Király: békeidőben
művelődik, példát és értéket mutat, bajban-háborúban a reá
bízottakért küzd és bátran élen jár.
Viszont hiába Nyilas vagy Halak Napú esetleg Ascendensű egy
ember, ha a Jupitere romlásban (exil rangban) állt születésekor:
így fejlődési feladata, gondja, javítani valója lesz például az
értékítéletek megalkotásában (kritikus lesz), a pénz teremtésében
és kezelésében (egyszerre lehet költekező és fösvény), és a
kapcsolati kölcsönös elfogadásban (hatalmaskodó, én-központú,
önző). Erre számos, saját uralmával rosszul bánó embert
hozhatunk fel például, például a Halak Osama Bin Laden
(született: 1957. március 10., Riyadh /Saudi Arabia/, Nap: Halak,
Asc: Ikrek16:15, Jupiter: Szűz).
Tehát oda jutunk, hogy az EGÉSZ horoszkópot kell elemeznünk.
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A NAP zodiákus helyzete a születési horoszkópban
és tudatos viszonyulásunk a Jupiter témájához:
Nap a Kosban
A lendületes Tűz Kos Nap jó csapatot alkot a Jupiter vezetői törekvéseivel, a Kos ember bátran cselekszik
előrejutása érdekében. Nehéz türelmesnek és elnézőnek lennie. Ha kevesebbet várna környezetétől, mint
amire saját maga képes, jobban boldogulna.
Nap a Bikában
A kitartó és jó türelemmel megáldott Föld Bika Nap kellemes és hosszútávú elképzeléseket ápol a Jupiter
uralmi lehetőségeivel, a Bika ember született gyarapító. Nehéz önzetlenül adnia és jótékonykodnia. Ha
lendületet adna jószolgálati tetteinek, megérezné: érzéseket adni jobb, mint kapni!
Nap az Ikrekben
Az értelmes és mozgékony Levegő Ikrek Nap folyamatos tanulásnak tartja az életet, az Ikrek ember
mindig fejlődik. Nehéz tekintélyt magára öltenie. Ha szerepeket tanulna és szélesebb értelemben vett
színdarabnak fogná fel az életet, rálátna a folyamatos fejlődés karmikus körforgására.
Nap a Rákban
Az ösztönös, érzékeny Víz Rák Nap a szívével lát, a Rák ember gondoskodik önmaga és szerettei lelki
jólétéről. Nehezen fogadja el az uralmi viszonyokat. Ha értelmet vinne a napirendbe, szertartásokba,
szokásokba, akkor megtalálná a mértéket a kellemes hangulat és a szükséges rend között.
Nap az Oroszlánban
A derűlátó, optimista Tűz Oroszlán Nap az élet fényes oldalára törekszik, az Oroszlán ember született
vezető karakter. Nehezen ereszkedik értéktelen dolgok és emberek közé. Ha vezetői, hatalmi feladataihoz
elméletet is tanul, akkor elvégezheti feladatait és szerepében sikeres, boldog lesz.
Nap a Szűzben
Az értelmes, rendszer-alkotó Föld Szűz Nap folyamatosan gyűjti ismereteit, a Szűz ember karmikus
dolgának tartja a jellembeli javulást. Nehezen tűri el a hibákat, tökéletlenségeket. Engedjen teret
másoknak, hogy a feladatokhoz a kollégák, tanítványok, család is odaférjen, ez fejlődéshez vezet.
Nap a Mérlegben
A szépérzékkel megáldott, harmóniára törekvő Levegő Mérleg Nap kellemes kapcsolatokra törekszik, a
Mérleg ember szeretne tenni a karma-mesék szép befejezéséért. Nehezen végzi a kellemetlen feladatokat,
csúnya munkákat. Próbáljon dualitásban, szükségszerű kettősségekben gondolkozni, így eléri teljességét.
Nap a Skorpióban
A jelentős belső erőkkel, mély energia-töltéssel rendelkező Víz Skorpió Nap egész életét a karma
fejlesztésének szenteli, a Skorpió ember sorsa a szüntelen átváltozás, karmikus transzformáció. Nehezen
képes nyílt, töretlen optimizmusra, árnyék nélküli derűlátásra. Lazítson, engedje a sors erőit is működni.
Nap a Nyilasban
A bizalommal és belső hittel teli Tűz Nyilas Nap született tanító és a tudását terjesztő, a Nyilas ember
rendületlenül árasztja segítségét és tapasztalatait környezete felé. Nehezen fogadja el a tanuló szerepkört.
Törekedjen a részletek befogadására, az alapok lehelyezésére, így fejlődésében minden információ segíti.
Nap a Bakban
A sorsában tiszteletteljes, komoly Föld Bak Nap semmit nem vesz félvállról, a Bak ember minden nap
tesz valamit a karma teljesítéséért és jobbításáért. Nehezen lazít, szinte keresi a nehéz eseteket. Ha a jót,
kellemeset, szerencsés helyzeteket megengedné tudatának, saját sorsában is megjelenne a boldog vég.
Nap a Vízöntőben
A humanisztikus, kedves és nyílt Levegő Vízöntő Nap a szabad akarat képviselője, a Vízöntő ember
gyors és látványos karmikus fejlődéseket visz végbe. Nehezen fogadja el a tradíciókat, beilleszkedése
komoly feladat. Ha az állandóság gondolatát és a birtoklás kérdéseit nem élezi ki, tartósan is boldog lehet.
Nap a Halakban
A misztikus, szimbólum-világban élő Víz Halak Nap a folyamatos átalakulást éli meg sorsában, a Halak
ember örök körforgásban mozog és fejlődik. Nehezen tud egyéni kérdésekről gondolkozni, környezetétől
független lenni. Szerencsére a jó sors mindig oda vezeti, ahová karmája szerint jutnia kell.
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KEZÜNKBEN A SORSUNK!
A Rák zodiákus havában az Oroszlán jegyben járó Jupiter a bővülés, növekedés, terjeszkedés
érzelmes és játékos feladatait nyújtja. A határozottság és nagyvonalúság egyesülhet a tekintélyek
építésével és a reprezentatív fellépéssel. Mindemellett küzdeni kell a túlzott elbizakodottság ellen, a
külsőségek imádata és a kevélységek ellen!
Két példán szemléljük meg a jellembeli fejlődés alternatíváit:
Nelson Rockefeller (szül.: 1908. július 8., Bar Harbor /USA/, Rák Nap, Oroszlán Jupiter, Mérleg Asc.)
horoszkópjában egy közismert, tipikus amerikai család eposzát
látjuk – ő a törekvés mintaképe (magasan áll Rák Napja,
Oroszlán Marsa és Jupitere), karrierje olajbirodalmi gazdasági
sikerekből indult. Az iparmágnás család fiának neve szerepelt a
Lincoln Center és a World Trade Center beruházói között is, és
komoly reményei lehettek volna politikai rangszerzésre is.
De a minden idők leggazdagabb embereinek sarja a
közvélemény döntő szerepét nem tudta kezelni: republikánus
jelöltként háromévtizedes házasság után elvált, s az újranősülést
a közvélemény nem díjazta szavazataival! Meghiúsultak
közszereplői ambíciói (Ascendense ura a Rák Vénusz Uránusz
oppozícióban és Szaturnusz kvadrátban). A hagyománytisztelő
emberek nyelvén Nelson Rockefeller nem beszélt, és pénze nem
jelentett garanciát arra, hogy mindent megengedhessen
magának.
Ifj. Rubik Ernő magyar játéktervező, feltaláló, egyetemi tanár (született 1944. július 13-án Budapesten,
Rák Nap, Oroszlán Jupiter) radixában bolygói zavartalanul
munkálkodnak a Rák és Oroszlán jegyben, egyesülnek az
intuitív kreativitiás és az alkotói önkifejezés erői. Édesapja
repülőgép-tervező, édesanyja költő: klasszikus jang-jin
archetípus-kiegészülés.
Rubik
Ernő
építésztervezőként
bútorokat, iparművészként játékokat tervezett, miközben
főiskolán tanítva is átadta képességeit a jövő nemzedékeinek. A
tehetségeket alapítványi formában támogatja, akadémikusként a
tudományért dolgozik. Találmánya, a Rubik kocka (ő bűvös
kockának nevezi), a magyar feltalálók nemzetközi rangját emeli.
Gyermeki játékosságát (Rák Nap, Vénusz) megőrizte, miközben
a teremtő intelligencia (Oroszlán Merkur, Jupiter) a szorgalmas
munkavégzés mellett (Szűz Mars) örök tevékenykedésben alkot.
Követnivaló nemes példa, ahogy fáradhatatlanul keresi az újabb
feladatokat, az ember és a tér kapcsolatát, és az idő lehetőségeit.
Alapos tanulásnak nézünk elébe…
Tipikusan olyan emberek keresnek fel, akiknek jól jön a tanulás, és szükségük van a szeretet-élményre a
sikerességhez, boldogsághoz. A türelmességet magamnak is gyakorolnom kell, és humorral igyekszem
magamat is kezelni a tanulás folyamatában. A kötekedő-hitetlen kritikusokat viszont lazán „elengedem”,
sőt javaslom is, hogy a széles terapeuta választékból olyat válasszon, akihez a szimpátiája, bizalma
legalább minimális mértékben megvan, hogy a tanulás légköréhez szükséges együttműködés
megvalósulhasson.
Nem ritka, hogy a tanulók saját horoszkópjában retrográd, és/vagy Szaturnusztól támadott, és/vagy exil
helyzetben szenvedő Jupitert találunk… A recept-szerű tanulás helyett, példajátékokkal és szituációs
gyakorlatokkal szoktam velük gyakorolni. Klasszikus tanulásra az én köreimben kevés szükség van,
hiszen általában nagyon okosak! Pont ezért, nem tudják másolni a bibliai példát, ahogy „boldogok a lelki
szegények, mert övék a mennyek országa”. Az intellektuális alkatoknak igenis szüksége van arra, hogy
kérdéseket tehessenek fel és úgy érzik, joggal várják a választ.
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A nagy kozmikus gondolatokban, az eldönthetetlen helyzetekben és lelki kérdésekben, történetekbe
helyezve, a módszereim szerinti játékokkal és mesékkel jól haladunk. Átélve és megérezve tudunk a
Jupiter témáiban előre jutni. Oda szoktunk eljutni, ahonnan Voltaire, a francia író indította hősét: keressük
azt, hogyan valósul meg: „világunk minden lehető világok legjobbika”. Műveljük önmagunkat,
körbejárjuk bolygónkat, majd szép csendben dolgozunk magunk-házunk körül, s boldogan élünk ezen a
legeslegjobb világon.
A Jó tipikus pozitív példáját szoktam gyakorolni, ami pedig jupiteri - pedagógiai értelemben a Mikulás –
mindenki kap ajándékot, csomagot, dicséretet, a rosszcsont gyerek is viselkedni kezd, igyekszik jóvá
válni. A Jupiter tág szemlélet. A jót kell keresni, és a nehéz is feljavul, segítő szemlélettel jóvá változik át.
Mindenkinek a horoszkópjában vannak jó erők: „látni” kell. Ha az élet feladatot küld, mindig ad erőt,
tehetséget is hozzá!
A KARMAOLDÁS KULCSA: A JUPITER
A JUPITER zodiákus helyzete a születési horoszkópban
és jellembeli viszonyulásunk a Karma jobbításához:
Jupiter a Kosban
Az ambíciók, a biztos fellépés képessége ad jó esélyt a társadalmi tekintélyre és a sikeres vállalkozásokra.
Fejleszteni kell a túlvállalások korlátait, és óvakodni kell a felelőtlen ígéretektől.
Jupiter a Bikában
Anyagi ügyekben érzékeny és esztétikára igényes alkat, jó érzéke van az üzleti fejlesztéshez és az otthon
berendezéshez. Tanulnia kell a túlzott luxus mértékeit, és óvakodjon az élvezetek rabságától.
Jupiter az Ikrekben
Értelmes és jó stílussal megáldott alkat, szellemi és filozófiai síkon keresi a boldogulását, örökké tanul,
megoldásokat kutat. Küzdjön a nyughatatlanság ellen és álljon ellen a tolakodásnak, bántó kritikának.
Jupiter a Rákban
Kedélyes és kiegyensúlyozott alkat, családközpontú érzelmek vezetik, és valódi hittel fogadja el a vallási
hagyományokat. Veszélyezteti az étel-ital túlzott szeretete és az elkényelmesedés.
Jupiter az Oroszlánban
Határozott és nagyvonalú jellem, melegszívű és a jólétre törekszik, tekintélyelvű, törekvő, fellépése
reprezentatív. Küzdjön a túlzott elbizakodottság ellen, a külsőségek imádata és a kevélység ellen.
Jupiter a Szűzben
Értelmes és megfontolt elme, praktikus hozzáállás jellemzi a gondosságot igénylő gyakorlati
kérdésekben, etikus és kultúrált. Igyekezzen, hogy ne legyen túl fontoskodó és bántóan kritikus.
Jupiter a Mérlegben
Művelt diplomata alkat, keresi a szépség és az érték egyesítésének lehetőségeit, becsületes és békés
intellektuális jellem. Törekedjen az önállóságra a függőség helyett, és kerülje a feltűnősködést.
Jupiter a Skorpióban
A hatalmi ambícióiban mély stratégiai képességek segítik, mágikus átalakító erőkkel rendelkezik,
érzelmes és értelmes. Fejlődési feladata az ellenállás a zsarnoki hatalomnak, ne végezzen önző mágiát.
Jupiter a Nyilasban
Optimista, született kiegyensúlyozott ember, nemes és őszinte, nyílt, toleráns és bizakodó alkat,
érdekmentes szeretettel tanító. Fel kell fedeznie a mértékek határait, ne sodródjon és ne pazarolja erőit.
Jupiter a Bakban
Óvatos és előrelátó hozzáállású ember, éleseszű szervező és alapos munkás, gyakorlatias, mindenből
tanul, törvénytisztelő. Fejlődnie kell, hogy ne legyen kicsinyes és tudjon többet adni, türelmet nyújtani.
Jupiter a Vízöntőben
Jószándékú emberszeretet jellemzi, társadalomsegítő törekvései vannak és lelkes, önzetlen, gazdag
fantáziájú kreatív alkat. Fejlődjön, hogy nyughatatlan örökmozgóságát kezelni tudja.
Jupiter a Halakban
Ösztönösen jó vezető, szeretettel teljes és türelmes segítő, tanácsadó, tanító, gyógyító, az emberiséget
szolgálja és művészi képességekkel áldott. Kihasználhatóságát érdemes tudatosabbá fejlesztenie.
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