
1 
 

DAV konferencia előadások 

Beszámolóval 

 

Kommentárt, véleményt nem írok a beszámolóban. 
Mindenki vonja le maga a következtetéskét! 

Minden előadáson volt 75-90 néző, változóan.  
 

 

2021.09.24 péntek 
 

Silke Schäfer 

Svájci médiafotós, asztrológus, iskolavezető, irányzat: asztrológiai pszichológia 

 

Előadás címe: Kigyullad a fény 

1995-2012 kötött 2 milliárd 215 millió ember született a Földön. Ez az igazi új generáció, 
amely megváltoztatja a tanulásról, a tudásról és az intelligenciáról eddig alkotott képet. Ez a 
kollektív tudatot fogja feljebb emelni. Ezek a született zsenik. Ez rövidesen normalitás lesz.  

 

Előszeretettel látja a jövőt egy piramis formájában, amelynek csúcsán a felszálló holdcsomó 
áll. Innen látható be minden, ez a tér és idő látásnak pontja. 

A tudás megszerzése, a kommunikáció Ikrek téma és most a felszálló holdcsomó az Ikrek 
elején van. Hogyan tanulunk? Hogyan kommunikálunk? 

A „szó” amit kimondunk, -mindenki és bárhol, - az anyaggá válik. A szó a gondolat 
materializálódása. 

Az értelem és az intelligencia nagyot fog változni akkor, amikor Plútó belép a Vízöntőbe. A 
szellem tágulni fog.  

Ha a szellem és az anyag szinkronban mozog, akkor születik a zseni, a zsenialitás.  

2023-tól, amikor Uránusz és Neptun is a Vízöntőben lép (együtt különösen, de külön-külön 
is) nagy hatással lesz a kollektív tudat fejlődésére. 
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Át fog alakulni a képzés- intelligencia- tudás területe. A régi típusú iskolai oktatásnak vége és 
előtérbe kerül az intuíció és az intuitív értés.  

 

 

Az asztrológusoknak is fejlődniük kell, mert ma már az elvárás az, hogy a szimbólumokat 
intuitív értsék és magyarázzák. A hagyományos tananyag természetesen tartalmazni fogja az 
„építő köveket”, mint régen, de jelentésük a mai világban már más, és nem lehet elemezni, 
már szintézisben, összlátásban kell megfejteni a kérdésre a választ. A történés, esemény okát 
kell először értelmezni. Intuitív alapon, és teljesen előítélet mentsen. 

 

Mindenkinek felelősége van a kiejtett szava kapcsán. Az asztrológusnak különösen figyelnie 
kell arra, hogyan formálódik a szó, amit kimond, akár tanfolyamon vagy konzultáción. Az 
értelem ugyanis azt akarja kimondani, amit  érez. 2023-tól bölcsebbek leszünk, beleértve a 
tudományt is.  

Tapasztalata szerint a mai fiatalok nagyon is érdeklődnek az asztrológia iránt, jobban, mint 
pár évtizede, de már nem elégszenek meg a technikai tudással.  

 

Ha vélemény véleménnyel ütközik, konfliktus keletkezik. Az asztrológusnak semlegesnek kell 
maradnia, hogy a kliens és a tanítvány hallgasson rá. 

 

Tapasztalata szerint asztrológusnál legritkábban előfordulók a tanárok és a politikusok.  

Amkor először tekint rá egy képletre, mindig a felszálló holdcsomót (a piramis tetejét) nézi 
meg. Ez olyan, mint egy kozmikus reflektor, ami a fényszögei által rávilágítás a lényegre. 

A holdcsomó tengely két pólusa között van a béke és a megnyugvás.  

2025-2026 években az emberiség új korszaka kezdődik, amikor felszálló holdcsomó a 
Vízöntőben jár majd és fényszögeket vet Uránuszra, Neptunra és Plútóra. A nagyon régi 
fizikai és érzelmi test fejlődése után, most majd jön a szellem fejlődésének nagy ugrása. 

 

Közbe az értékrend már is változott, ahogy Uránusz a Bikába került. Láthatjuk a járvány és a 
gazdasági krízisekben.   

Itt az ideje az intuitív asztrológiának! 
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Torsten Wernecke   

Osztrák informatikus és asztrológus. Az iskolájáról nem nyilatkozott. 

 

Előadás címe: AstroCity 

 

A radix képletet, mit városképet mutatja be. 

Az 1. ház a város határ és a városfal 

A 2. ház a bankok, a kincstár (épületei) 

A 3. ház a kereskedelmi negyed és a forgalom 

Az 5. ház a szabadidő eltöltésére alkalmas városi helyek 

A 6. ház a kórház és a munkahely 

A 7. ház a találkahely 

A 8.ház a temető, a földalatti élet,  a metró 

A 9.ház az oktatási intézmények 

A 10. ház a siker helye 

A 11. ház a klub 

A 12. ház a visszahúzódás, a kolostor és a börtön 

 

Példának Donald Trump képletét hozta, mindkét születési idővel. Azzal, amit Trump közölt, 
és azzal, amit az Astrologie Heute kinyomozott, mint valódi születési időt. 

(Nem részletezem, mert mindenki tudja, mi mit jelentene). 

 

A lényeg, hogy mindenkit biztat arra, nézze meg, milyen a Saját városa (azaz az élete). 

Az AC (az én) ura a város ura 

MC a város központja (amire az én leginkább koncentrál) 
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2021.09.25 szombat 
 

Silke Schäfer   helyett Harry Tobler  

 

Előadás címe: Kezdetben volt az ige… vagy mégsem? 

 

Az előadás az aranymetszés szabályáról szólt, amit Fibonacci olasz matematikus dolgozott ki 
a XII században. 

Mi azaranymetszés? A-B távolságának 5/8-ad része a C pont. 

Az előadó bemutatta, hogy a kozmosztól kezdve a művészetekig mindenben jelen van. Külön 
felhívta a figyelmet az emberi test felépítésére, ami szintén ilyen. 

Az asztrológiában a Huber módszer használja a házdinamikában. A magyarázathoz behozta a 
Huber ábrát 
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Az IP-ig kifelé és befelé érzékelő, a házcsúcsnál a planéta a legerősebb, sikerhozó. 

TP-hez közelítve és a TP-nél az energia kifelé nagyon gyenge, miközben belül sűrűsödik.  

 

Javasolja, hogy olyan asztrológusok, akik nem a Huber módszert követik, próbálják ki  saját 
módszerük keretein belül. 

 

Voltak kérdések: 

A.) van-e a jegyeknek, archetípusoknak ilyen energia felosztása az aranymetszés 
szabályai szerint? 

Válasz: igen. 
B.) megmutatkozik-e az aranymetszés szerinti dinamika az ember 7 éves ritmusában? 
Válasz: mivel nem 7, hanem 6 éves ritmussal dolgozik, erre nem tud választ adni. 
C.) van-e a fényszögeknek is aranymetszés szerinti ereje-gyengesége? 
Válasz: nem próbálta soha, de érdekes, kutatni való téma 

 

Andreas Bleeck   

 

Előadás címe: Combin és Composit. Polaritás a horoszkópban 

 

A partner nem más, mint a saját önkép. 

Párkapcsolati tanácsadásnál mindkét fél és a partnerség szempontjából külön tekinti a 
horoszkópokat.  

A partner analízishez 5 képletet használ: 

 

A személy radix 

B személy radix 

Szinasztria 

Kombin 

Komposit 

 

A házak jelentése. 

1. A pár, a kettőjük közössége 
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2. Közös értékek, anyagi és immateriális 
3. Kommunikáció 
4. Intimitás 
5. A másik fél családja 
6. A segítők 
7. A konfliktus  
8. A konfliktus kezelése 
9. Látásmód 
10. Azonos vagy hasonló érdeklődési kör és cél 
11. Egyéni szabadság  
12. Hatás 

 

Példaként Helmut Kohl és 1. felesége, Hannelore valamint 2. felesége Heidi elemzése 
történt. 

A képletek Placidus házakkal készültek és az alábbi születési adatokkal: 

Helmut Kohl  1930.04.03 Oggersheim (D) 6:30  

Hannelore Kohl 1933.03.07  Berlin (D)  11:15 

Maike Richter  (sajnos nem volt időm a születési adatait feljegyezni)  

 

Kérdés: használja-e mind az öt képletet, ha párkapcsolatot elemez. 

 Válasz: igen, mindig. 

 

 

Brigitta Liebstückel   

Hotel tulajdonosa és vezető, valamint asztrológus 

Nagyon sokat Rudhyartól vesz át az asztrológiába. 

Rengeteg tapasztalata van, mert hosszú idő óta figyeli és az alkalmazottak felvételénél indig 
elkészíti a képleteket, hogy tudja, ki mire a legalkalmasabb, vagy alkalma-e egyáltalán. 

 

Előadás címe: Érzékelés és intelligencia a horoszkópban 

 

Mi is az intelligencia? 

A tudományon belül is több, egymástól eltérő álláspont van erről, de sokat használjak az IQ 
teszteket. A tudomány főbb szempontjai: 
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- elrendezés, helyére illesztés képessége 
- gondolkodás 
- gondolkodás térben 
- logika 
- matematikus gondolkodás 

 

Ezek csak azt mutathatjuk, hogy azt átlagoshoz képest, mennyire átlagos a személy. De nem 
ad választ a valódi intelligenciáról. 

 

Az ember azonban sokkal többre képes, amit a tudomány képtelen mérni (Page Smith). 

Az intelligencia sokszínű és mérhetetlen tudományos eszközökkel (Howard Gardens). 

 Az IQ teszteknél sokkal megbízhatóbb, ha azt nézzük, képes-e az ember a felismerésre és 
abból kiindulva a megoldásokra? 

Ez a „mulitple” azaz sokoldalú intelligencia, amely az agy különböző részeinek hatáskörébe 
tartozik (Howard Gardner). Szerinte van: 

- egzisztenciális intelligencia 
- fizikai intelligencia 
- beszéd, kommunikáció intelligencia 
- zenei intelligencia 
- logikus intelligencia 
- térbeli intelligencia 
- társas intelligencia 

 

Intelligencia modell az asztrológia szemszögéből, a hátakban van: 

1. Életigény 
2. 2. testi funkciók 
3. Mozgás 
4. Szükségletek 
5. Ön megjelenítés 
6. Rugalmasság 
7. Együttműködés 
8. Elosztás 
9. Élet-navigáció 
10. Teljesítmény 
11. Közösség 
12. Ősbizalom 
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A képletben az oppozíció és kvadrát permanens kihívásokat jelentenek. 

Fontosak a radixban a kardinális keresztek: 

- tűz: teszem, tehát vagyok… 
- föld. nekem van, tehát vagyok… 
- levegő: kommunikálok, tehát vagyok… 
- víz: érzek, tehát vagyok…  

 

A házakat önállóan „skatulyának” tekinteni  hiba. Egyik következik a másikból, és igy a 
keresztek is igy nézendők. 

AC-DC a tudatosság keresztje. Önismeret – tapasztalat másokkal -önismeret fejlesztése. Ezek 
alapján döntünk. 

 

Egy FA ábrázolásával illusztrálta a mondandóját az előadó. 

A fa gyökere.  idegi feldolgozás 

A fa törzse:  érzékelés, érzékszervek működése 

A fa ágai lombbal  (sok van belőlük) a képességek és azok koordinálása 

 

A mentális kereszt a 3-9 és a 6-12. 

A horoszkóp alsó részéna 3. házzal kezdődik a tapasztalás, a 6. házban annak értékelése, jó-e 
vagy sem, majd a 9. ház a tapasztalatból eredő fejlődés eredménye, majd a 12. ház az 
ősbizalom, hogy bárhogyan is volt… de önmagam… 

 

A Külső világ állandó változása szükségessé teszi az állandó belső változást.  

 

Amikor hivatást választunk 

3. ház a kiindulás  az ismeretek szerzése mellett a tanuláshoz való hozzáállás, 

    orientáció, a beszéd és a kommunikáció  

6. ház    hogyan gondolkodom magamról? A munkához való hozzáállás, 

    a munkastílus 
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9.ház az önbizalom abban, mit tudok. Itt van a szellemi munka, a 
szervezés, az oktatás, a vallás és hit, az egós és kollektív célok 
összevetése, a kutatási munka, a  spiritualitás 

 

12. ház a felismerés, mire vagyok képes és mire nem. 
Generációskorlátok felismerése. Itt sajnos a fejlődési fázisokban 
esetleges   kihagyásokelkeseredéshez és kilátástalansághoz 
vezethetnek. Ez az elmagányosodás. 

 

Merkúr mindig a tudást, Jupiter mindig az értelmet keresi. Neptun nem ismer korlátokat és 

sokkal magasabbra vihet. 

Ha egy képletben Merkúr-Jupiter fényszögkapcsolat van, az intelligencia növelő tényező. Ha 

ezek ketten még Neptunhoz is kötődnek, akkor még azt is tudja, mikor minek van itt az ideje. 

Ha ezek a mentális radix házakban (3., 6., 9. és 12-ben vannak) akkor még könnyebb az  

intelligencia magasabb szintjére eljutni az életben. Ezek hiányában, amikor eljön az ideje,  

tudatos fejlesztéssel „oda lehet vinni” (progressziók). 

 

Mi a siker? 

 

Amid van, az jó, ezeket tanulással fejlesztheted és végül szokássá, automatikussá tudnak  

válni. Fontos tudni, hogy az „igaz” mindig középen van. Ha jó széllel vitorlázunk megfelelő 

eszközzel és a megfelelő „tavon”, akkor siker lesz! A 3. és 6. ház a saját érzés és a reális 

lehetőség két pólusa. A 6. ház okozza a stresszt nyugalmat kell keresni, azaz megoldást, mert  

elmenekülni előle nem lehet. 

 

Összefoglalás 

 

Az intelligencia szintje nincs a képletben világosan és egyértelműen. Ez folyamatosan változik 

az élet folyamán. 

A képlet alsó felében vannak a személyi intelligencia jelzői. Felül a tanult (tanulható)  

intelligenciáé. 
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A siker titka a 3., a 6., a 9. és a 12. ház együttműködése. 

 

 

Gerhard Höberth 

 

Worshop címe: A világ megértése asztrológiával 

 

Integrál asztrológus.  

Eredetileg igen szkeptikus volt az asztrológiával szemben. 

Majd Herman Meyer Asztrológiai pszichológia iskoláját végezte el. Utána az integrál  

elméletet és az asztrológiát kapcsolta össze. Igy született az integrál asztrológia. 

 

Ez a módszer nem új iskola, de segít megérteni, hogyan látható a személyiség a radix 

képletből. Mégis „integrál és asztrológiának” nevezte el, mer az integrál asztrológiai fogalma 

már védett. 

 

A spiráldinamikával dolgozik. Onnan kezd, amikor az ember megjelent és az alapvető  

ösztönei szerint élt.  

 

A planéták a képletben állnak valahol, de a tudatszint, ahogyan működnek, az a képletből  

nem állapítható meg. 

 

Az integrál elmélet dinamikus. Egyidőben sokan születtek, mégis lehet mindenki más 
tudatszinten.  

A klasszikus asztrológia a sorszerűséget tárja elénk, miközben pszichológiailag lehet ugyanaz 
elfojtás, kompenzáció vagy felnőtt forma. Ez teljesen egyéni. 

Egy ábrát mutatott (Goethe radixát) amibe belerajzolta a színekkel jelzett tudatossági 
szinteket és az élettörténete állomásaival magyarázta, akkor milyen szinten volt.  

Senki sem tökéletes, de mindenkinek vannak képességei, amelyek eljuthatnak a 
legmagasabb szintre.  
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’Agual” ábrával, azaz azonosságokkal mutatott egy táblázatot, amelyek színeket is 
tartalmaztak. 

A legalsó a bézs, színtelen, az éppen született csecsemő.  

Utána jön a mély vörös, azaz az alapvető túlélő ösztönök 

Majd a piros, az állati ösztönök  (istenek, hősök) 

Utána a kék, az érzelmi és még fejletlen (egyistenhivő 

Majd a narancsszínű, a mai racionális átlagember 

Utána a sárga, a tudatosodni kezdő , posztmodern ember 

Felette a zöld, a felismerő, tudatos ember 

Végül a türkiz, a tudatos, magas szellemi szintű ember. 

 

A spirálban egy-egy konfliktus, nagy probléma vezetheti az embert lefelé éppen úgy mint 
felfelé. Ez is egyéni, és az asztrológus ezt soha sem tudhatja egy másik emberről.  

Jelenleg az emberiség a kék-narancs és zöld mezőben jár.  

Minden kétoldalú, poláris. 

Az értéshez szükséges tudni, az ember melyik kultúrából jön, mi neki a „természete. Ez 
semmi esetre sem mérce, hanem tény.  

A konfliktusok mindig a különböző szocializálódások között jön létre. 

 

Plútónak rossz híre van, mégis a legfelsőbb szinthez tartozó, mert a jó oldala a lehető 
legjobb: a transzformáló erő.  

Fixen értendő jelzés nincs a horoszkópban. A megfejtéséhez érteni kell, és megérteni a 
klienst. 

 

 

Tulla Gastl 

 

Előadás címe: A tudástól a bölcsességig 
 

Pszichoterapeuta, művész és asztrológus. 
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Készített egy képletet az előadása kezdetére: 2021.09.25 Burgheim (D) 17  h30 (Placidus 
házzal). 

 

Egy nagyon szarkasztikus, gúnyos rövid összevetése volt úgy, hgy készitett egy képletet az 
állócsillagokkal, és csupa rossz, néhány jó jelzést mutatott számára a mai előadása. 

 

Utána Horary képlettel is bohóckodott egy sort. 

A végső kérdés az volt: akkor hogy lehet tanácsadást ajánlani? 

A válasza: kizárólag megértéssel! 

 

Svetlana Tilkova 

 

A bolgár asztrológussal nem sikerült az internetkapcsolat. 

Eredetileg a neurológia és asztrológia összekapcsolásával jelezte volna, milyen év van most 
és milyen volt a közelmúltban, azaz milyen lesz.  

Valaki felolvasta az anyagát.  

 

 

Axel Becker 

Szinész, asztrológus. Hermann Meyer tanítvány. 

Az előadás címe: Kezdetben volt a szó 

 

A teremtő és a teremtény az emberben egy és ugyanaz. 

A kör, a kozmosz végtelen. Abba illeszkedik be az egyén a maga formájával. Számára a világ 

ott kezdődik, ahol kezd (AC). 

 

Az „abszolút” a teremtő, a relatív a „teremtmény”. 

Az ok, a teremtő hatás magyarázza a teremtményt.  
A relatív sokkféle képen értelmezhet 

Az ember egyszerre kör és sokszög. 
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Az abszolút „igazság” = hazugság. 

 

Az asztrológus feladat: a jelen -idő – jelen értése. Minden kiváltható, mint a háborúzás 
például a sporttal.  Más szinten alternatívákat megvilágítani a kliens számára. Az asztrológus 
nem mondhat kikerülhetetlen. Kijelentése éppen olyan relatív, mint ő maga. 

Minden szó relatívvá válik, amint kiejtjük. 

 

 

 

Karen Hamaker-Zondag 

Nagyon ismert, sok könyv szerzője a holland asztrológus.  

 

Az előadás címe: Pszichológia és asztrológia a 3. háztól a 9. házig. A gyermek 

fejlődésétől a felnőtt szellemi működéséig. 

 

Nagyon tömör és hosszú előadás volt. Leírni lehetetlen. A lényeg: 

Yod aspektusfigurában (egy szextil és két kvinkunksz)  reprezentálta, hogy a 3. házból indul ki, és ilyen 
ház kapcsolatok fontosok: 

 

3.-10-8. 

3.-10.-5. 

3.-1.-8 

 

A 3. házban zajló tranzitok hatással vannak ezekre a kapcsolatokra: 5.-1.-8.-10. házak 

Ha egy Yod figura a 3. házzal összefüggésben, a radixban is megvan. Az nagyon jó jelzés.  

Ezután következett két Politikus, Putin és Berlusconi elemzése ebből a szempontból. 

 

Ami a leglényegesebb volt: 

a rövidtávú figyelem és emlékezés rongálja a hosszú távú emlékezést. 

Javaslat: kevés internet, TV-nézés és okostelefon használat. Ha ezt muszáj, akkor ne legyen 
koncentrálást igénybe vevő munka egyidejűleg.  
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Ha egy hónapig nem lenne képernyő, akkor képes lenne az agy kapacitását teljesen regenerálni. 

Christian König 

Pszichológus és asztrológus, aki az éllócsillagokra koncentrál első sorban. 

 Az előadás címe: Az univerzum szíve – átgondolás 

 

Tisztán filozófiai előadás volt. 

A kezdet, nem a „szó”, hanem egy kör, amelynek átmerője nulla. A pont. 

Mitológiától, a vallásig és a csillagászatig végig azt bizonyította, hogy mindenki az univerzum része és 
a szerkezete vele azonos. 

 

Minden ritmus, az univerzum és az emberre is.: születés, élet, halál, azaz a kardinális, a szilárd és a 
változó minőség. 

Te vagy az univerzum közepe! A saját univerzumodé. 

 

 

 

2021.09.26  Vasárnap 

 

Kocku von Stuckrad 

Teológus és filozófus. 

Az előadás címe:  A tudásról és az objektivitásról 

 

Mi az asztrológia? 

Az asztrológia intellektuális reflexió. Egy tudásrendszer természetfilozófia és tapasztalati 
tudomány. 

Feltételezései nem bizonyíthatók természettudományos szempontból.  

A XX. században számos új irányzat keletkezett az asztrológiában, amelyek mind ezt erősitik. 

 

 

A kérdés: lehet-e objektív az asztrológia?  
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Természetesen nem, mert a „tárgya” a vizsgált egyed szubjektív, éppen úgy, mint a 
vizsgálatot végző asztrológus is. Ez bináris rendszer. 

 

„Az objektum hatalma”. amely áll: kultúratudományból, antropológiából, filozófiából, 
történelemtudományból és természettudományból. 

 

A kritika asztrológia irányába a bináris helyett a polaritás. 

természet kontra kultúra 

szubjektív kontra objektív 

anyag kontra lélek 

 

Az asztrológiát kritizálók igénye az objektivitás. 

 

Az asztrológia alternatív tudomány, mert: 

integratív, tehát nem ismételhető 

megfigyeléseken alapuló tapasztalatokból áll 

„finoman” empirikus (pl. Goethe), amely a szellemi értékek növekedéséhez vezet. 

 

Tudás egy történés analíziséhez: 

- válasz keresés egy kérdésre 
- az „objektum”, azaz a személy vagy történés  relációban értelmezhető 
- az emóciók összekötése a természettel 
- az „objektum”: valóságkutatás az asztrológiai orientáció szerint 
- az „ágens”: kapcsolat a érdeklődő és a válaszoló között 

Mi az asztrológia és mire képes? 

- csak  a relációból származhat az értelmezés 
- ige fontos a kérdező (kliens) reakciója az asztrológus szavaira 
- a horoszkóp rajzok objektívek, de nem az egyén szempontjából.  
- a valóság, hogy a planéták mozognak az űrben. Erről a vélemény a természetfilozófia 

témája.  
- A konstellációk üzenete egyszerre hat ránk úgy, mint megfigyelő és értelmező. 

Együtthatók vagyunk. 
- Nincs definíció, csak reláció és korreláció. 
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- Vannak új irányzatok és értelmezések. Ezek lehetnek üzenet közvetítő faktorok. Az 
asztrológiai tudás, mint minden más, állandó mozgásban és fejlődésben van. 

 

Az asztrológia egy természet-filozófiai, amelynek alapja a kozmosz, a kozmikusság, és az 
értelmezőre alapoz.  A konkrét kérdések feltétele útján lesznek motívumok. 

 

Az asztrológia értelmező tudás, és igy nem ismételhető. A megfigyelő és a megfigyelés 
pozícionált. Minden a kérdező szempontjából értelmezhető és érthető. Tehát ne lehet soha 
objektív! 

Az asztrológia képessége a kétségtől a felismerésig tart, és ez utóbbi soha sem mérhető 
tudományos módszerekkel.  

A szakmai tapasztalatok alapján nagyon sokat változott az asztrológia. 

 

Kérdések az előadóhoz: 

 

1. Konkrét óramutató-e a horoszkóp? 
 
Válasz: Igen. de az óramutató, a horoszkóp nem akar semmit elérni. Csak jelez! Jelez 
valamit, de arról semmit sem nyilatkozik. 

 

2. Poláris ellentétek okozója-e az asztrológia? 
 
Válasz: Az asztrológia csak eszköz és segíti a „tudomány” polaritásának oldását. 

 

3. Mi a véleménye az antropozófiáról? 
 
Válasz: Ez is a tudomány és a szellemtudományok összebarátkoztatását segíti. Egy sor 
tudománynak elfogadott dolog, pl. a kvantumfizika, sem „objektív”. 
 

A polaritás és a binaritás (párhuzamosság)  között nagy a különbség. Erre emlékezni  
kell. 

 Az asztrológia például jól kapcsolódik a biológiához,  bináris módon. 

 

4. Lehetséges-e, hogy egy horoszkóp D3 formátumú lesz? 
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Válasz: az előadó részt vett egy ilyen művészi próbálkozáson már, és igen érdekes 
volt. Lehetséges. 

 

5. Azt asztrológiában nincs konkrét törvény. Hogyan oktassuk hát? 
 
Válasz: az objektivitásról le kel mondani. Helyette „diszkrétbe” váltani, azaz 
megindokolni, mit miért oktatunk úgy, ahogy. Közben ügyleni kell arra, hogy a másik 
emberhez, vagy a tanítványokhoz a megfelelő kijelentéseket alkalmazzuk. 

 

 

 

 

Petra Dörfert 

Művészettörténész, homeopata, asztrológus. Több könyv szerzője. 

 

Az előadás címe: Tanulási nehézségek a horoszkópban 

 

Különböző tanulós típusok vannak. Milyen taulásra képes egy gyermek, vagy akár egy 
felnőtt, azt a radix képletben Merkúrból olvashatjuk ki. 

Meg kel vizsgálni Merkúr házát, jegyét és fényszögeit, hogy megértsük a tanulási képességet, 
módot, a könnyítéseket és nehézségeket. 

 

Lényeges kérdés: Mi érdekel? 

 

Merkúr  3. és 9. házban nagyon érdeklődő 

7.házban a kapcsolatok érdeklik 

   8. házban nagyon alaposan akarja tudni. A kutató. 

   12. házba spirituális érdeklődésű 

   10. a karrierben óhajtja használni 

 

Szaturnusz-Merkúr kapcsolat   
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  szextil vagy trigon: a memória nagy segítő a tanulásban 

  kvadrát vagy oppozíció: tanulást blokkoló. Tanulási problémák jelzője lehet, de  

egy iskolacsere segíthet (pl. Waldorf). 

 

A 3. ház tanulás, viselkedés, nyelv, beszéd, kommunikáció,  mozgás 

A házban, de különösen a 3. ház csúcsán előnyös lehet. Azonban stellium vagy 
túl sok planéta a 3. házban zavaró lehet, mert mindegyiknek más célja és 
funkciója van. 

Az elemi iskolai tanulás a 3. házhoz tartozik és ennek tapasztalatai kihatnak a 
felnőtt orra is. gyakran a szülő saját problémáját vetíti a gyerekre, akinek 
ügyében felkereste a tanácsadót.  

 

Fontos a szubjektív értelmezés 3. házban  Merkúr és Szaturnusz jelentheti a 
sikeres tanulást és a tudásanyag memorizálást, de lehet koncentrálási 
nehézség is. 

 

A 9. ház A magasabb szintű tanulás lehet. ha a gyerek képletében van itt planéta, 
érdemes továbbtanulnia. Ha nincs a9. házban semmi, akkor gyakorlatiasabb 
pályára érdemes indulni. 

 

Merkúr jegyei temperamentumok szerint 

 

Tüzes Merkúr 

 

Nagyon lelkes, de nem kitartó. Strukturálásra van szüksége. Fontos, hogy a szülő és tanár ne 

oltsa a tüzet. Fontos, hogy a gyermek szeresse azt, amit tanul. lelkesítsük! 

 Kos Merkúr, nagyon lelkes, de megoldatlan és az első nehézségre félredobja 
az anyagot. Közvetlen tanulási lehetőségeket kell nyújtani neki, nemcsak a 
tankönyvet. 

 

Oroszlán Merkúr, a másik két tüzeshez képest kissé lustább. Akkor tanul 
szívesen, ha saját kreativitását beleviheti. 
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Nyilas Merkúr, az összes között a legintelligensebb. Igen lelkes, és kifejezetten 
az új dolgokra harap rá. Kitartás itt is gond lehet.  

 

Földes Merkúr 

 

Lassan, de alaposan tanul. Világos struktúrákra van szüksége. A használható, praktikus dolgok  

érdeklik. Az eléleteket nem nagyon szereti.  

 

Minden konstelláció a radixban „fejre állhat”. Nagyon ügyelni kell az értelmezésre, 

hangsúlyozni kell a lehetőségeket. Különösen gyermekhoroszkóp elemzésénél fontos ez.  

A lényeg számára: mire lehet használni? 

  Bika Merkúr: rugalmatlan 

  Szűz Merkúr, kissé rugalmasabb és a földesek között a legintellektuálisabb 

Bak: teljesítmény orientált, a jó jegy fontos. Rugalmatlan. Főleg a reáltárgyak 
iránt érdeklődő. 

 

Levegős Merkúr 

 

Széles érdeklődési kör, kíváncsi, intellektuális érdeklődésű. Impulzusokra van szüksége. 
Gyorsa tanul, de hamar megunja és vált. Ha erre nincs mód, nyugtalanságot érez. Struktúrára 
szüksége van, de nem szigorú szülői irányításra.  

Ha Merkúr Uránusszal kapcsolatba van, akkor még fokozódik a Merkúr hatás. 

 

Merkúr Ikrekben állandó kommunikációs késztetés 

Merkúr Mérlegben intellektuálisabban kommunikál, alkalmazkodó 

Merkúr Vízöntőben a szerzett tudásból valami újat akar csinálni, zseni késztetések 

 

Vizes Merkúr 

 

Intuitív, kreatív, szellemileg kevésbé alkalmas a „normál” iskolai képzésre. Jobb, ha az iskola 
művészettel kapcsolatos. 
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Tanulás módja képszerű. A tanulással összefüggő nyomást rosszul bírja. Lehetnek szociális 
problémái az iskolában. 

 

Rák Merkúr fontos, hogy a tanár és a szak szimpatikus legyen neki. Abban jó. 

Szűz Merkúr intellektuális és intuitív 

Halak Merkúr figyelmet nehezen koncentrál, álmodozó, zenei adottságai vannak 

  

A szülőknek adható tanács: 

 

- a gyermek számára a tanulás klímája legyen kellemes, neki megfelelő 
- n4e legyen túl sok elvárással terhelve a gyerek 

 

Kérdések: 

 

- Ha a 8. ház végén áll egy planéta, az betudható a 9. házhoz? 

Válasz: ha a 8. ház terjedelmes, és max. 5 fokra van a ház legvégén Merkúr, akkor 
lehet 9. házbelinek felfogni 

 

- Mi van ha Chiron zavarja Merkúrt? 
 
Válasz: eleinte tanulási nehézségek, de orvosolható 

 

- Mi van, ha Merkúr az AC-n áll? 

Válasz: Folyton kommunikáló, ha kell, ha nem 

 

- Mit jelent Merkúr a 11. házban? 
 
Válasz: csoportba jól illeszkedő, szociális, nagyobb korában eredményesebb 
 

 

- Mit jelent Merkúr-Neptun konjunkció? 
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Válasz: intuitív, álmodozó, nem szívesen tanul. Ellenben idősebb korában előnyei 
lehetnek.  
 

- Merkúr-Neptun konjunkció jelenthet-e problémát felnőttkori vizsgázónak? 
 
Válasz: Ha gyerekkorában volt, akkor igen. 

 

- Hátráló Merkúr okoz-e tanulási problémát? 

 

Válasz: Nem feltétlenül. Lehet lassító, de nem blokkoló. 

 

- Mi a helyzet, ha Merkúr konjunkció leszálló holdcsomót látunk? 
 
Válasz: magával hozza a tanulási képességet és érdeklődést, de erre emlékeztetni 
kell. Inspiráció! 

 

- A Nap-Merkúr konjunkció jelent-e valami  különöset? 
 
Válasz: nem feltétlenül. Csak annyi, hogy Merkúr azonosul az akarattal. 
 
 
 
Hogyan értékeli 2. házban. Skorpióban Nap-Merkúr-Mars konjunkciót? 
 
Válasz: ez szellemi erő, ő a szellemi harcos, aki azonosul vele. 

 

 

 

Rafael Gil Brand 

Tradicionális és védikus asztrológus, saját iskolával. 

 

Az előadás címe: Csodálatos elme – Teremtő szellem és őrület az 5. házban 

 

Zseni és/vagy őrült az 5. házban. 
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Könyve is jelent meg erről. 

 

Amit a módszeréről tudni kell: 

 

az AC-től egyforma hosszúságú házakkal dolgozik. 

Figyelembe veszi a Galaktikus Centrumot a képletben 

Mit vesz figyelembe e szempontból? 

 

- jegyek 
- házak, de különösen az 5. ház 
- pszichikai sérülések 
- karmikus jelzések a két holdasomból 

 

( Megjegyzés: Rengeteg védikus asztrológiai ismereteket követelő állitás hangzott el, de 
ezekből csak azok szerepelnek itt, amelyeket ismeretek hiányában is érteni tudtam). 

 

AC a külső megjelenés 

Hold és Merkúr jelzi q aszelemi erőt, képességeket 

 

Hold 

A Hold a psziché. érzékel, védtelen és személyi igyekezettel van tele. Van benne előszeretet, 
és belső „születések” képessége. A benyomásokat és tapasztalatokat dolgozza fel, igy lesz a 
gondolkodás része, amiből a belső meggyőződés születik. 

A Hold fényszögei határozzák meg, milyen a a hangulat és az erő.. AZ elképzelés képessége 
és az elképzelés ténye befolyásolja a pszichét. 

 

 

Merkúr 

a beszéd, a nyelv, az analitikus intelligencia, tanulás, tudomány, kereskedelmi tehetség. 
Intelligencia és bölcsesség ereje, a teljes igazság birtokosa. Tud megkülönböztetni és 
választani. Nevén nevezi a dolgokat, energikus. Jól bánik, sőt játszik a szavakkal, 
kétértelműségben is erős. 
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A test és lélek olyan, mint egy harckocsi, amit ketten vezetnek: Nap és Merkúr. Ez utóbbi 
Hold hatása alatt áll. 

 

A sorrend tehát: Nap – Merkúr – Hold – AC. 

 

A Merkúr-Hold kapcsolat igen fontos. Nagyon erős az intellektus, zseniális lehet, ha az 5. 
házban van, vagy ott tranzitál. 

Ők ketten szimpatizálnak, jóhiszeműek és jó fantáziát hoznak. 

Kártékony fényszögeik igen rossz hatása lehet a szellemre. 

 

Szintén nehézségeket okoz Hold-Mars konjunkció: veszély, agresszió, sérülés.   

 

Hold-Jupiter kapcsolat 

Különösen saját, vagy szimpatikus jegyben optimista, gazdag intelligens, erős hittel biró, 
sikeres a családban de az üzleti életben is. Minden szinten nyereség. 

 

Hold-Szaturnusz kapcsolat 

Aggódó, melankolikus anyához nem jó viszony. 

Pozitív oldala: jó realitásérzék, kitartás, koncentráló képesség. 

 

Hold-Vénusz kapcsolat 

A belső anya és belső szerető konfliktusa. Üzleti életben és nyilvánosság előtt szereplő. 

 

A házak: 

1. ház intellektus jelölő 
3. ház  érdeklődés, érdekképviselet, véleményformálás 
4. ház családi s anyakapcsolat 
5. ház jól tanul, fantasztikusan ügyes, a korbbi életek gyümölcsét    

aratja.  
Cégvezető jellegű. Kreatív intelligencia. Életöröm, Népszerűség. 

 6. ház  betegség 

 8. ház  érték-  és elmúlás krízisek. Félelem és az értelem elvesztése. 
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 9.  ház  vallás, intelligenciafejlesztő tanulás 

 12. ház  feloldódás és/vagy veszteség 

 

A mentális és szellemi betegségek jelzései 

Hold 5. házban 

Jupiter 5. házban 

Merkúr 5 házban 

 

Fontos, hogy a psziché és a lélek Hogyan viszonyul egymáshoz. Ezt a holdcsomótengely 
mutatja meg (karmikus lenyomat). 

 

Az 5. házban Merkúr-Hold-leszálló holdcsomó  lehet öngyilkosság vagy örültség jelzője. 

Az 5. házban Mars konjunkció, vagy oppozíció valamelyik holdcsomóval lehet az őrület 
jelzése. 

 

Mikor jelentkezhet az őrület ténye?  

Ezt John Nash képletén illusztrálta: tranzit Szaturnusz az 5. házban a leszálló holdcsomóval 
együtt.  

Az is szellemi betegség jele lehet, ha direkcióval Szaturnusz akár trigonnal is érinti az AC-t 

 

Az előadás nem fejeződött be, idő hiányában. 

 

 

Bernhard Firgau 
 

A DAV egyik vezetője, asztrológus. A tradicionális vonalat képviseli. 

 

Az előadás címe: Az asztrológia észlelési és közlési korlátai 
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Kiolvasható-e konkrétan a horoszkópból a sors? A történések előre megjósolhatók-e? Van-e 
a determináló kijelentéseknek értéke? 

 

Különböző házrendszerek vannak. 

A PC programokkal szabadon beállítható, milyen képletet akarunk látni, mi legyen benne. 

Ha nem felel meg a saját irányzatnak a születési idő, hát korrigálunk. 

 

Az előre megmondó, determináló kijelentések cáfolatára ikerszülöttek és asztrológiai ikrek 
képleteit hozta példának, akiknek merőben más sorsuk alakult. 

A legfrappánsabb volt, amikor feltette egy híres ember radixát, majd egy pontosan olyat, név 
nélkül. Kérdezte: mit gondolnak, ez kinek a képlete? Válasz semmi. Az ugyanakkor született 
sertésé! 

 

Vagyis: ha nem tudjuk, kinek  a képletéről van szó, és őt, a körülményeit, a származását, és 
egy sor dolgot nem tudunk róla, csak tévedés lehet egy jóslat. Ezért kell, hogy az asztrológus 
ismerje a kliensét, de önmagát is.  

 

Thomas Ring: Menschenkunde (Emberismeret) című könyvét ajánlja olvasásra. Amire a 
szerző a figyelmet felhívja, amit tudnunk kell a kliensről: 

 

1. Mit örökölt tulajdonságban, képességben? 
2. Milyen a külvilága? 
3. Milye az önképe? 
4. Milyen etikai szinten van? 

 

A. Példa: Nyilas AC, rajta Jupiter 

Marlon Brando és Herman Hesse (iró). 

Túlsúly? Igen, Bradónál. Sok szellemi erő? Igen Hessenél (aki nagyon sovány). 

 

B. Példa: 8 gyerekes anya, aki béranyákkal hozatta világra a gyerekeit. Ezek közül hétnek 
Kos AC-je van. Láttuk a fotókat! A gyerekek külsője nem hasonlít. 

 

C. Példa: Nyilas AC, rajta Merkúr 
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Patti Smith énekesnő és Berti Vogts futballista, majd edző 
 
  

 Mindkettőnél Uránusz a DC-n. Válás? 

  

Pettinek 18 évesen házasságon kivüli gyereke született és csak 10 év múlva kötött mással 
házasságot. 

Berti sokkal később lett apa először. 

 

D. példa: Az önálló döntés az ikreknél is megvan! 

Példa: két fiú ikertestvérek, akik felnőtten más-más földrészen éltek és merőben más 
foglalkozásuk volt. Egy közös hobby: a vitorlázás. Ez egyik baleset folytán a tengeren hallos 
veszélybe került. Az ikertestvére  helikopterrel ment érte, és kimentette. Felszálló 
holdcsomó a 3. házban. 

 

E. példa: El Capo, drogkereskedő Alti Kaurismaki (finn filmrendező)  

Mindkettőnél Jupiter a 9. házban. Mindkettő „álomgyáros” csak ki-ki a maga módján.  

 

Thomas Ring azonban nagyszerű könyvében nem említi a karmát. Nem is kell (mondta az 
előadó). 

 

D. példa a Monacoi herceg gyermekei Jacques és Gabriella. A kislány 2 perccel előbb 
született, de a jog szerint nem lehet trónörökös, csak a fiú, hiába ő a fiatalabb. A 
horoszkópokból nem is lehetne senkiről a nemét megállapítani. 

 

Miből nézi az asztrológus a „jelzéseket”? 

Ki-ki a maga módszerével és eszközével. Nincs egyértelműség. 

 

Az etika egy komoly „kimondás korlátozó”. A kliens és az asztrológus felel a maga 
etikusságáért.  

Soha nem szabad halált jelezni egy konzultáción! 
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A jó tanácsadás az, ha a kliens és az asztrológus is azonosulni tud az „eredménnyel”. Ne 
feledjük: a kliens sokkal több a saját horoszkópjánál.  

Kérdések: 

 

1. Az első, diplomatikusan provokatív kérdést én tettem fel, miután azt mondta az 
előadó, hogy a horoszkópban nem kell a karma jelzést figyelni. 

Mi a véleménye a karma asztrológiáról? 

 

Válasz: Semmit. Nincs véleményem, mert nincs tapasztalatom. 

 

2. Mi volt a motivációja ehhez az előadáshoz? 
 
Válasz: az előadó is ikerszülött. A testvére merőben más hivatást választott és 
gyakorol, egészen más élete és életcéljai vannak. 
A jelzés  egyéni megélést mutat és módja is egyéni.  
 
 

 

Eva Stangenberg 
 

Eredetileg matematika tanár, asztrológus, több könyve is megjelent. 

 

Az előadás címe: „… és megtalálod a varázsszót” – Hogyan lesz a lehetőségből 
valóság? 
 

A szó mindig konkrét, de a szó előtt ott van a lehetőség. Ez poláris és a kimondott szó teszi 
realitássá. 

 

Ezután nagyon hosszan elmélkedett arról, hogy a tudomány és a mitológia milyen eltérő 
módon látja a kozmosz és a föld,  az ember megjelenését. Polaritásban. 

El kell fogadni, hogy  minden lehetséges, de semmi sincs megírva előre. A kiváltó okot 
ugyanis nem tudhatjuk, ami a cselekvést vagy a történést majd ki fogja váltani.  

A rengeteg filozofikus megállapítások után jött egy magyarázat a pandémia témára. 

  (megpróbálom az ábrát lerajzolni) 
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Bal agyfélteke 

tapasztalat, korábbi tapasztalatból  (Szaturnusz) eredő polaritás,  a kollektív múlt (Plútó),  
prófécia, a kimondott szó (Merkúr) 

 

 

 

 



29 
 

 

Jobb agyfélteke 

Kreatív (Uránusz) gondolkodás (Jupiter)  

 

A teljes agy 

Az állam és az egyház (Szaturnusz és Jupiter együtt) 

Új idők (Uránusz) 

Az álom, hogy jöjjön a varázsszó (Neptun) 

 

A teljes agy ábrázolásban ott a látszólagos ellentét, amelynek összetartója Chiron. 

 

A helyes szavak megtalálása, az igazi horoszkóp értelmezés 

Jupiter a nyers drágakő, a nyers gyémánt 

Szaturnusz a gyémántcsiszoló 

 

Minden horoszkóp egy csiszolatlan drágakő! Igy bánjunk vele! 

 

 

 

2021.09.26      Bertalan Éva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


