
Név Születési idő Születési hely

XY 1985.12.05.  11:12:00 Hungary, Budapest

Sky Asztrológiai Rendszer 2.0 Radix képlet Long: 19° 04' E  Lat: 47° 30' N

aaaa
E

bbbb D

cccc
C

dddd

B

eeee

A

ffff

C

gggg
D

hhhhJ E

iiii
F

jjjj

G

kkkk

H

G

llll

I

F

R

P

M

V

R

MMM

NN P

P

V

M 15°11'

9°55'

14°55'

8°00'

27°06'

17°01'

I

VII

2

8

3

9

IV

X

5

11

6

12

15°11'

8°00'

A

B

C
D E

F

G

H
I

J

K

L

13°13'

13°51'

29°32'R
2°22' 24°11'

13°04'

2°10'

17°54'

2°35'

6°06'

7°14'R

7°14'R

 Ekl. hossz. Jegy

Asc 15°11'00" k

MC 8°00'49" i

I 15°11'00" k

2 9°55'00" a

3 14°55'26" b

X 8°00'49" i

11 27°06'13" i

12 17°01'31" j Mélt Ház

K 7°14'27" b  2 Asc MC

A 13°13'18" i Erő X P  A

B 13°51'37" f  VII V  R B

C 29°32'00" h  9     C

D 2°22'20" i  9     M D

E 24°11'57" g Rvesz 8       E

F 13°04'49" k  12 M  P V    F

G 2°10'41" i  9     M M   G

H 17°54'01" i  X   M R      H

I 2°35'36" j  11      N   N  I

J 6°06'03" h Ura 8           P

Házak Sarok Követő Hanyatló Pont

Élet    C D G 3

Cselekv.  A H  K  5

Kapcs.  B  I  3

Megpr.   E J  F 3

Pont 6 4 4

Jegyek Kardinális Szilárd Változó Pont

Tűz    A D G H 6

Föld  I  K  B 4

Levegő  E  8 F  4

Víz   C J  2

Pont 2 6 8
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Felszálló holdcsomópont a(z) Bika jegyben:

Szorgalmasan dolgozik, hogy elérje célját, de félelmei, amelyek általában irracionálisak lerombolhatják
eddig elért eredményeit. Mindig a túlélésre törekszik, de határozatlansága megakadályozhatja a
boldogulásban. Szilárd anyagi alapját csak úgy tudja megteremteni, ha átgondolja, és előtérbe helyezi
azokat az értékeket, amit fontosnak tart. Múltbeli érzelmi dolog állhat a háttérben, ezért törekszik
annyira, az anyagi biztonságra. Tartson önvizsgálatot, hogy rájöjjön, mi okozhatja ezt a traumát, és akkor
biztos meg tudja teremteni az anyagi biztonságot. Valószínű fiatalon élhetett át olyan érzelmi válságot,
mint pl. alaptalan féltékenység, vagy kielégítetlen szexuális vágyak, amik nyughatatlanná tették.
Próbáljon egy olyan értékrendet felállítani, amelyben nem a rombolás, hanem az értékek megőrzése a
legfontosabb. Ha képes örülni mindennek, amit megszerzett vagy elért az életében, és felhagy az
elvesztett dolgok utáni kesergéssel, akkor nyugalmat találhat az életben, és nem érzi többet üresnek
magát.

Felszálló holdcsomópont a(z) 2. házban:

Életében fontos szerepet játszik az anyagi és az érzelmi biztonság. Ez azért alakult ki, mert fiatal
korában elég nehezen élt. Látta maga körül, hogyan éltek mások, és mik azok a dolgok, amiket ön nem
kaphatott meg, ezért ragaszkodik a presztízshez és a szociális hatalomhoz. A saját anyagi helyzetét
saját magának kell megalapoznia, de úgy nem fog menni, ha nem bízik a saját képességeiben és tudat
alatt attól fél, hogy az emberek túlságosan behálózzák. Meg kell tanulnia bízni saját magában, mert
akkor bekövetkezik az a fordulópont az életében, amire várt. Képessé válik arra, hogy megteremtse a
szükséges anyagi biztonságot magának, és élvezni is fogja idővel. Az érzelmi biztonságot úgy érheti el,
ha lemond az alaptalan féltékenykedésekről, és szorongásokról. Ne próbálja érzelmileg irányítani a
partnerét. Meglátja, kezelhetőbb kapcsolatai lesznek, amelyek később bensőségessé válnak.
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A Chiron karmikus folyamatokat jelez. A folyamat három fázisból áll. Kezdetben gátlás alakul ki az
emberben, tagadja meglévő képességeit. Később mindezt elkezdi kompenzálni, túlzásba esik, és a
túlkompenzáció vagy épp még a túlzott gátlás hatására kialaulhatnak a kisbolygó helyzete szerinti
betegségek. Ezután következhet be a megváltás fázisa, mikor az ember elfogadja képességeit, hajlamait.
Az élet során előfordulhatnak visszaesések is.

Chiron a(z) Ikrek jegyben:

Betegségek

idegesség; hiperaktivitás; koordinációs zavarok; rossz tájékozódás; érzékszervek korlátozott működése,
működési zavar; paranoia; légúti megbetegedések; baleset és betegség utazás alatt; gyors kifulladás

Gátlás (passzív, gátolt)

Jelszava: "Engem senki sem ért meg". A szülött tanulási nehézségekkel küzd, gátolt vagy zavart a
kommunikációs képessége, ezért fél a szóbeli teljesítmény sikertelenségétől. Igen rugalmatlan tud lenni,
hiányzik a humorérzéke, valamint korlátozott az érzékelése. Jelentkezik nála a megértettsége hiánya, ez
tehetségtelenséggel párosul, aminek az a vége, hogy nem tudja magát eladni. Utazások során sajátmaga
gátolja meg a továbbhaladását. Gyakran megjelenik a testvérek szeretetének a hiánya.

Kompenzáció (aktív, felfokozott)

Jelszava: "Gondolkodom, tehát vagyok". A szülött átlagon felüli beszédképességgel rendelkezik, ami
időnként átmehet fecsegésbe. Nagyfokú információéhsége van, de néha az elméleti tudása formális. Úgy
gondolja: "a tudás hatalom", ezért igen szubjektívan gondolkodik, elítélő véleményt alkot másokról,
jellemző rá a cinizmus. Intellektuelnek vallja magát, képes azonosulni a szellemi tartalmakkal, tipikus
ügynök-szemlélettel bír. "Minden lében kanál" típus.

Megváltás (természetes, harmonikus)

Jelszava: "Gondolkodom, de nem vagyok azonos a gondolataimmal". A szülött jó humorérzékkel
rendelkezik, az értelem és az érzelem nála, harmonikus összhangban van, mindennapi feladatait
könnyen megoldja. Jellemzi a liberalizmus, eredetiség, jó probléma megoldóképesség, a reális és a
szociális érzékelés. Jó kapcsolatban van a testvéreivel. Igen rugalmas tud lenni, átlátja a problémákat,
amiket a pozitív életfelfogásának köszönhetően egy csapásra megold. Kreatív a kifejezőképessége, amit
nagyszerűen fel tud használni egyes problémáknál.

Chiron a(z) IV. házban:

Betegségek

pszichoszomatikus megbetegedések kedvezőtlen családi körülmények miatt; biztonsághiány; a víz- és
az elektrolitháztartás zavarai és betegségei (nyálkahártya, nyirokháztartás stb.)

Gátlás (passzív, gátolt)

Jelszava: "Nem tudom, hogy hova tartozom". A szülöttet nagyban befolyásolja és korlátozza a szülői
ház, képtelen elszakadni tőlük. Miközben állandóan függ az otthontól, egyfolytában az otthontalanság
érzése keríti hatalmába. Fél a világtól, a kötelezettségektől, ezért a hagyományokba menekül, és ez által
nem találja az életcélját. Nagyfokú identitás zavara van, kevés vagy egyáltalán nincs barátja, gyakran
jellemzi patriotizmus és zsarnokság.

Kompenzáció (aktív, felfokozott)
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Jelszava: "Oda kell tartoznom valahova". A szülött a belső bizonytalanság kompenzálására az
ingatlanvagyonát használja fel. A család csak, mint státusszimbólum jelenik meg. A szükségleteit
gátlástalanul elégíti ki, de ezzel szemben iszonyú konzervatív. Kényszeres beilleszkedési vágya van,
mindennél fontosabb a jó hírnév, ezért csúszómászó-mentalitással rendelkezik. Jellemző rá még a (lokál)
patriotizmus, és a nagyfokú alkalmazkodás a hagyományokhoz, valamint a társadalmi elvárásokhoz.

Megváltás (természetes, harmonikus)

Jelszava: "Önmagamhoz tartozom" - "Mindenhol otthon vagyok". A szülött egészséges családi, és
realitásérzékkel rendelkezik, szereti a természetet, a szükségleteit kiéli. Bízik a belső bölcsességben,
ami a belső béke, valamint önmaga helyének megtalálásához vezet a világban. Képes a lénye mélyére
hatolni: "semmi sem rendíthet meg" jelmondattal. Egyébként nagyon kezdeményező tud lenni.

Chiron - Nap Oppozíció:

Betegségek

a szívbetegségek valamennyi formája, keringési zavarok, túl magas vagy túl alacsony vérnyomás;
csökkent életerő; a szimpatikus idegrendszer zavarai; öngyilkosság; orgazmus-problémák; gyenge
lépműködés

Gátlás (passzív, gátolt)

A szülött kevés önbizalommal rendelkezik. Rendkívül önállótlan tud lenni, képes véka alá rejteni tudását,
ami belső feszültséget eredményez. Hiányzik a belső központja, nem képes mások előtt szerepelni.
Gyenge énképpel rendelkezik, identitás zavara van, és ezért az önmegvalósításban nagy nehézségekkel
küzd. Megtagadja sajátmagát, semmi életkedve sincs, túl komolyan veszi az életet. Annyira negatívan él,
hogy energiahiányban szenved. Szexuális vágya csökkent, és ez vonzza a tekintélyhiányt is. Ez esetben
kreativitásról sem beszélhetünk.

Kompenzáció (aktív, felfokozott)

A szülött erős vágyat érez, hogy mindig a középpontban legyen. Túlzott önbizalma van, ami már
önimádatba megy át. Önmagát túl értékeli: „én vagyok az isten” jelmondattal. Jellemző rá a hatalomvágy,
az élvhajhászás, a kérkedés, az egyénieskedés, és a nagyzási hóbort. Mindent megtesz azért, hogy az
emberek rá figyeljenek, és ezeket az embereket megnyerje magának.

Megváltás (természetes, harmonikus)

A szülött természetes vezetői adottságokkal rendelkezik, egészséges önbizalma van. Igen karizmatikus
személyiség, példakép mások számára. Jellemzi a felelősségtudat, az alkotó és kreatív képesség,
eredetiség, és önállóság. A természetes Én-erő összefüggéssel sikerül megvalósítania önmagát.
Egészséges életörömmel rendelkezik. Fényt sugároz a világba.

Chiron - Hold Kvadrát:

Betegségek

a gyomor megbetegedései, emésztési zavarok; rendellenes táplálkozás; kóros soványság, elhízás;
terméketlenség; túl kicsi vagy túl nagy mell, a (női) mell vagy a méh megbetegedései; alvászavar; a bal
szem működési zavarai; nyálkahártya-irritáció; szabálytalan menstruációs ciklus; érzékelési zavarok; a
paraszimpatikus idegrendszer működési zavarai; szövetvizesedés
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Gátlás (passzív, gátolt)

A szülött hajlamos más szokásait és igényeit átvenni. Tele van érzelmi gátakkal, ami odavezet, hogy
elbizonytalanodik, képtelen az odaadásra, érzelmi hidegség lesz úrrá rajta. Ez a hidegség tovább
fokozódik, és elutasítja a természetességet, a nőiességet és az anyaságot is. A belső gyermeket is
elutasítja, érzelmi káosz lesz az élete. Depressziós lesz, elszigetelődik, elhatárolódik a világtól. Úgy
kárpótolja magát a ki nem élt vágyakért, a kielégítetlen szükségleteiért, hogy édességeket fal. Gyakran
jellemző még rá a frigiditás.

Kompenzáció (aktív, felfokozott)

A szülött mindenki felett anyáskodni akar, kényszeresen gondoskodni szeretne mindenkiről, még akkor
is, ha ez másoknak terhes. Ez az úgynevezett kotlóstyúk-mentalitás. Jellemzi még a lustaság,
kedélyhullámzás, a rámenősség. Érzelmeit nem tudja kontrollálni, ezért gyakran túlérzékeny. Képtelen
lazítani, csak a saját igényei számítanak, vagy egyszerűen tökéletesség-mániás. A belső gyermeket
sikerül kiélnie, de a „nem akarok egy lenni a sok közül” jelmondattal él.

Megváltás (természetes, harmonikus)

A szülött segítőkész, szimpatikus, együtt érző személyiség. Nagyszerűen ki tudja fejezni a saját lelki
identitását. A belső gyermeket elfogadja és meg is éli, ez által szociális érzéke nő, és kiegyensúlyozott,
természetes egyéniség válik belőle. Mély érzelmei vannak, ezeket az érzelmeket meg is éli. Nagyfokú
gyermek- és természetszeretet, környezetvédelem valamint egészséges táplálkozás jellemzi. A nőknél
jelen van a nőies kisugárzás, az anya és a nő szerepének az elfogadása. A férfiaknál pedig a gyengeség
és a sebezhetőség elfogadása. Szociális segítségéért nem vár viszonzást, ezért általában igen népszerű.

Chiron - Jupiter Trigon:

Betegségek

elefántkór; a máj megbetegedései; elhízás; cukorbetegség; sejtburjánzás; áttételek; a mirigyek
túlműködése; csípőpanaszok; a csípőizület megbetegedései; hipertófia (megnagyobbodás); az
anyagcsere zavarai

Gátlás (passzív, gátolt)

A szülött fél a világtól, nem látja át a magasabb összefüggéseket. Úgy gondolja, az életnek nincs
értelme, pesszimista, depressziós. Nincsenek példaképei, mindennel szemben előítéletei vannak,
intoleráns. Igazságérzet hiányától szenved.

Kompenzáció (aktív, felfokozott)

A szülött hittérítő-mentalitással rendelkezik. Mindig valami új célt keres, amiben úgy gondolja, hogy
benne van a végső igazság. Jellemző rá a nyughatatlanság, a könnyelműség, a felületesség, a
hetvenkedés, a mértéktelenség, és a pazarlás. Soha sem enged a jogaiból, és állandóan hangoztatja a
hazaszeretetét. Ő, az, akinek soha semmi sem elég.

Megváltás (természetes, harmonikus)

A szülött mindennek meglátja a jó oldalát, optimista, nagyvonalú. Szerencsés típus, aki felismeri az élet
értelmét, átfogó világképet alkot. Mások számára példakép vagy bölcs, mágus esetleg tanár. Ő, az, aki a
másság minden formáját el tudja fogadni. Igazi nagy lélek: „minden elég” jelmondattal. Jellemző rá még a
kedélyesség.
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A Fekete Hold, más néven Lilith egy számított pontja a horoszkópnak. A Hold ellipszis alakú pályán
kering a Föld körül, melynek egyik gyújtópontjában a Föld áll. A másik gyújtópont, amely szintén lassan
kering a Föld körül az a pont, amelyet így neveznek. Hatása megmutatja az emberi szexualitás tabu
oldalát, nehézségeit, a féltékenységet és a szenvedélyt.

Lilith (Fekete Hold) a(z) Bika jegyben:

A birtoklás a rögeszméje. De mivel a Fekete Hold bizonyos oldalait illetően a lemondás bolygója is,
szemrehányásokat tesz magának birtokvágya miatt, s azért is, mert azt akarja, kapcsolatai örökre
megmaradjanak. Erős féltékenységgel küzd folyamatosan, így partnere és saját maga számára is
megnehezíti a kapcsolatot. A kapcsolatban elkényelmesedhet, úgy érezheti, semmit sem kell tennie
annak fenntartásáért.

Lilith (Fekete Hold) a(z) 3. házban:

Szexualitását és erotikus vágyait sokkal inkább a kommunikáció és az írás területén éli meg, mint az
ágyban. Lehet, hogy szerelmi regényeket ír, lehet, hogy olvassa, de mindenképpen sokat beszél róla.
Lehet stimulálni a szexre és szerelemre, de ez is beszéd útján történhet meg leginkább. Partneréül
kommunikatív embert kell válasszon, hogy kapcsolata jól működjön.


