A Szellemtudományi Szabadegyetem
hírlevél-sorozatának keretében minden hónapban, a Nap jegyváltásának alkalmával egy
speciális, az aktuális csillagjegy vonatkozásában összeállított írást küldünk olvasóink
számára.
Ezekben a levelekben egy-egy rövid, esszenciális előrejelzést, tájékoztatást nyújtunk a
hónap legfontosabb jelölőiről - az asztrológia, az élettan és a hagyományok
vonatkozásában.

PROGNÓZIS A HALAK HAVÁRA
2018. február 18 – március 19.
„Sokasodjék meg az Én!”
(védikus mantra)

Minden HALAK - szülöttnek
BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT kívánunk!
A HALAK JEGY ÉLETTANI VONATKOZÁSAI
Most, hogy a Nap a Halak jegyében jár, kiváló alkalom nyílik arra, hogy a Halakhoz tartozó
szervek és szervrendszerek állapotát felülvizsgáljuk, megtisztítsuk, energiával és életerővel
feltöltsük.
A Halak zodiákushoz tartoznak a lábfejek, a kézfejek, a test végpontjai, a testben lévő összes
vizek, a nyiroknedvek, a vizelet és az ízületek közötti folyadékok.
A Halak zodiákusra jellemző a lelki-érzelmi túlsúly, a túlérzékenység, a fokozott empatikus
hajlam, a részvét felerősödése és ezek fontossága; lelki értelemben felerősödhetnek a
feloldásra, eltávolodásra, elragadtatásra, elszakadásra irányuló törekvések, melyek testi
szinten a folyadékokkal való megtisztításra, feloldásra adnak lehetőséget.
Feloldás-kioldás: megfelelő hőmérsékletű – az évszaknak megfelelően a testhőnél valamivel
melegebb – folyadékkal, lehetőleg gyógynövényekből készült teával feloldhatjuk a testben
lévő megkövesedéseket, lerakódásokat, merevségeket, rögzültségeket. Amennyiben a
petrezselyem-boróka-koriander keveréket használjuk, a húgy-utakon lévő megkövesedéseket,
lerakódásokat oldhatjuk ki. Az ízületekre a koriander-zilizgyökér-petrezselyem-szezámmag
lehet jótékony hatással, a nyirokrendszer tisztításához bőséges bodza-hársfa-petrezselyem teát
lehet használni.
A petrezselyem általános melegítője a vesének és a vese közötti szöveteknek, ami a vizelet
kiválasztást segítheti. A boróka minden kövesedést megszüntet a húgy-utakon. A
korianderben lévő aromás olaj megkeni a húgy-utakat, ezáltal a vizek könnyen távoznak - ami
a Halak víztúlsúlyos alkatában lévő érzelmi túlsúly egyensúlyba mozdulását eredményezheti.
A bodza egy hűtő izzasztó, a hársfa egy melegítő izzasztó, amely a bőrön keresztüli tisztulást
eredményezheti.
A Halak időszakban a „halakságra” jellemző hideg, nedves, szétfolyásra hajlamosító
minőségek túlsúlya várható, melyet ellensúlyozhatunk melegítő, szárító, aromás és pikáns
minőségekkel és ízekkel, valamint a rendszerességgel.
A Halak időszakban áldásos lehet a meleg lábvíz, a talpmasszázs, a váltott – hideg-meleg –
zuhany használata és a Halak szétfolyásra hajlamos életvitele miatt a rendszeresen végzett
fizikai gyakorlat.

KIEMELT ASZTROLÓGIAI KONSTELLÁCIÓK A HALAK
JEGYÉBEN
FEBRUÁR 18-ÁN HAJNALBAN A MERKURIUSZT, MAJD DÉLUTÁN A NAPOT köszönthetjük szertartások keretében - a Halak jegyében. Megerősíthetjük magunkban a befogadás, az
alkalmazkodás, a képlékeny rugalmasság erényeit. 21-én kulminál egy erős érzelmiemocionális mozgást, hullámhegyeket-völgyeket jelző fényszög (DMI). A Halak jegyében,
az ott „uralkodó” Neptun és az ott exaltáló Vénusz együttállása megpróbáló helyzeteket,

„élményeket” ígérnek, főleg azoknak, akiknek születési képletében a labilis jegyek 13-14. foka
táján bolygó áll. Ne engedjük szabadjára negatív emócióinkat!
25-én további érzelmi feszültségeket kellesz kezelnünk, valószínűleg hűtlenséggel,
féltékenységgel, szexuális zavarokkal kapcsolatban (DRE).
Március 1-én rossz híreket kaphatunk, vagy kellemetlen beszólások, kritikák generálhatnak
indulatokat bennünk. Igen jól tesszük, ha kerüljük a szóváltást, az ingerült, indulatos beszédet,
azt, hogy másokat megbántsunk, megsértsünk (CRE). A másik nemhez tartozók irányából
számíthatunk segítségre (DSF).
4-én jól tesszük ha óvatosan, visszafogottan élünk minden ajzó- és stimuláló szerrel, mert
könnyen kerülhetünk „talajvesztett” tudatállapotba (AMI). Kerüljünk minden manipulációt,
megtévesztést, csalást!
6-án - mantrikus elemet is tartalmazó - szertartás keretében léptethetjük át a Merkuriuszt a
Kos jegyébe (Ca). Gondolataink mostantól fiatalos lendülettel fordulhatnak új célok felé.
7-én - énekes-zenés elemekből álló - szertartásban köszönthetjük a Kos jelébe lépő Vénuszt
(Da). Ezzel elébe mehetünk azoknak a kellemetlenségeknek, melyeket a Vénusz exil helyzete
sejtet.
13-án újabb emocionális nehézségek jelentkezhetnek, akár idősebb emberekkel, vagy
kapcsolatok megszakadásával kapcsolatban (DRG). Segítségünkre lehet, ha nagyvonalúan,
megértően viszonyulunk a helyzethez és igyekszünk tudatosítani az események hátterében,
illetve a bennünk működő erőket (ASF).
17-én léptethetjük be akaratunk jelölőjét exaltációs helyére (Ej). Akaratunkat szellemi
célok felé is fordíthatjuk, ha megtartóztatjuk magunkat az egoizmustól.
Az aktuális asztrológiai konstellációk részletesebb értékelését a Javaslap oldalain
olvashatják.

HAGYOMÁNY ÉS ÖRÖKSÉG A HALAK HAVÁBAN
A halszimbolika előképe Derké, a félig haltestű szíriai istennő. Egy görög mítosz szerint
Aphrodité és fia, Erosz a Typhon nevű szörnyeteg elől menekülvén vízbe ugrottak és hallá
változtak. Hogy el ne veszítsék egymást, egy szalaggal egymáshoz kötözték magukat. A
mezopotámiai és egyiptomi gondolkodásban a hal termékenység-jelkép, kifejezve a folyók
éltető erejét. A templomokhoz szent halastavak is tartoztak. A zsidó keresztény kultúrkörben
is számtalan hal-jelképpel találkozunk. Kezdve Jónás csodálatos szabadulásával a cethal
gyomrából, majd folytatva a sort az újszövetségi csodálatos halfogással, a halász Szent
Péterrel, a lelkek halászával, ötezer ember táplálásával két hal és öt kenyér által, Jézus
tanításával a halászcsónakból. A hal egyike az első keresztény jelképeknek, magát Krisztust
jelentette. A görög „ikhhüsz” szó halat jelent, mozaikszóként pedig IKHTHÜSZ = Jészusz
Khrisztosz Theu Hüiosz Szótér (Jézus Krisztus, Isten Fia, a Megváltó). Fontosak a
csillagászati vonatkozások is. Jézus születése táján került a tavaszpont a Halak csillagképbe,
kétezer évig az emberek a Halak korszakában (aion, világhónap) éltek.
A Halak havába esik a nagyböjt időszakának nagy része (időnként az egésze) – talán ezzel is
magyarázható a hal böjti eledel volta. A Halak jegyében az emberek a nagy összecsapásra

készülődnek tél és nyár, azaz újfent a sötétség és a világosság között. A tél, a hideg úgy tűnik
uralma teljében van, ám már vannak jelei, hogy a körforgás nem állhat meg, a természet idei
pihenése sem tart örökké. Lehet is figyelni a jeleket, hiszen a hagyomány szerint rámutató
nap, de fordított rámutató február 24-e. Mátyás tehát felemás, mert “ha talál: ront, ha nem
talál: csinál”, mégpedig fagyot - azaz a jeget olvasztja, de ha már megindult az olvadás, akkor
újra fagyasztja, elnyújtja a telet. Mátyás már farsang utánra esik, épp a nagyböjt kezdetére.
Ezt az időszakot, talán mert azt figyelték meg, hogy ekkor halnak meg legtöbben, még ma is
sokhelyütt bőrszedőnek tartják. Hal, hál, halad, háló, halom, halovány, halál a magyar
nyelvben egy tőről fakad, egy szóbokrot alkot. Az alvilág a pogány magyaroknak a vízen túli
és víz alatti világ volt, a halak élettere. Az alvilág ura is csukabőrös fejedelem lehetett
eleinknél, sőt a földet magát óriási hal tartja meséink s a keleti rokon mítoszok szerint.
A Halak jele fölött látható az égen a Nagytátos csillagképe, a táltosparipáé, aki felvállalt
feladatában, az ezzel járó próbatételekben segíti a Naphőst. A Nagytátos Nimród avagy
Ménrót (Orion), az Oroszlán és a Bögöly (Skorpió) mellett egyike az égbolt negyedén
uralkodó csillagképeknek, eltűnésük - mikor a Nap épp ott jár - jelzi egy-egy évszak halálát, s
a soron következő beköszöntét.
Az első tavaszünnep a március 12-i gergelyjárás már a Mars jegyében zajlott régen, amikor a
fiúk katonásdit játszottak, a felnőttek katonatoborzását utánozták és körüllovagolták a falu
vagy város határát. Bár előfordulhat, hogy “megrázza még szakállát Gergely”, vagyis
megeshet, hogy e napon még havazik, azért lehet tudni, hogy beköszönt a tavasz.
A harcias méh a visszatérő tavasz jelképe. A méhészek még a Halak jegyének utolsó napján,
március 19-én eresztették ki egykor a méhrajokat, farkasgégén vagy piros posztón mászatva
őket keresztül, hogy bátrak és jól mézelők legyenek. A méh nemcsak a tavasz, a kikelet
nyitányát jelzi, hanem a természet termékenységét is.
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