A Göncöl Szellemtudományi Szabadegyetem minden hónapban, a Nap jegyváltásának
alkalmával egy speciális, az aktuális csillagjegy vonatkozásában összeállított levelet
küld a hírlevélre feliratkozottak 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 SZŰZ HAVÁRA
2017. augusztus 23 – szeptember 22.
„Én nem vagyok az”
(védikus mantra)

Minden SZŰZ – szülöttnek
BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT kívánunk!

A SZŰZ JEGY ÉLETTANI VONATKOZÁSAI
Most, hogy a Nap a Szűz jegyében jár, kiváló alkalom nyílik arra, hogy a Szűzhöz tartozó
szervek és szervrendszerek állapotát felülvizsgáljuk, megtisztítsuk, energiával és életerővel
feltöltsük.
A Szűz jegyhez kapcsolható az emésztőrendszer, a belek – kivált a vékonybelek – az
epekiválasztás, az epe erőssége és mennyisége, az idegek és érzékszervek, az anyagcsere,
valamint ezen szervek és szervrendszerek túlérzékenysége, változékonysága, feszültsége.
Az édeskömény, az ánizsmag, a gyömbérgyökér, a koriandermag, a kakukkfű, a majoránna,
szolidan a színes bors aromás, melegítő, emésztést serkentő és erősítő hatásuk révén kitűnő
segítséget nyújthatnak az emésztőrendszer harmonikussá tételéhez.
A váltott hideg-meleg fürdők vagy a hosszabb meleg fürdő utáni pihenés szintén nyugtatólag
és erősítőleg hathat. Az aggodalom és a feszültség a szél energia túlsúlyára utalhat, ami az
említett gyógynövényeken túl statikus gyakorlatokkal, a gondolatok megfékezésével is
csökkenthető.
Szeles, hűvös idő esetén meleg teák, tartalmas, meleg, szószos ételek segítenek egyensúlyban
maradni. Allergia esetén a zsálya-menta-kamilla inhaláló enyhítheti a tüneteket.
A száraz alkatúaknál az epe problémákra a kefír rendszeres használata, a túlsúlyos
alkatúaknál az ebéd előtti meleg gyógytea ivása hasznos lehet.
Amennyiben az epeműködés normális, a tolerancia és a türelem megfelelő mennyiségben van
jelen. Amennyiben az epeműködés fokozott, indulatosság, kritikusság, szőrszálhasogató
tulajdonságok jelennek meg. Az epeműködés alulműködése esetén fáradtság, erőtlenség,
enerváltság mutatkozik, ugyanakkor a szülött nagy erőfeszítésre is alkalmasnak érzi magát.

KIEMELT ASZTROLÓGIAI KONSTELLÁCIÓK A SZŰZ
JEGYÉBEN
AUGUSZTUS 23-ÁN ÉJFÉL UTÁN szertartás keretében köszönthetjük a Szûz jegyébe lépõ
Napot. Tudatosságunkban megerõsíthetjük a pontosság, a precízség, a megbízhatóság, a
szerénység analógiáit, illetve fogadalmat tehetünk, hogy kerüljük a szõrszálhasogatást, a
maró kritikát, a túlzott pedánsságot .
24-én kulminál az az érzelmeinket érintõ feszült fényszög, melynek erõsödését már
észlelhettük korábban is (DR6). Ne engedjük szabadjára emócióinkat, akármilyen váratlan,
hirtelen jelenség bukkanna is fel környezetünkben!
26-án olyan helyzetekbe kerülhetünk, melyekben a szavunk is eláll
(AMC). Ne
erőltessük minden áron a kommunikációt, inkább léptessük be szertartás keretében a Vénuszt
az Oroszlán jegyébe (De).
31-én a Merkuriusz is követi a Vénuszt az Oroszlán jegyébe, így érzelmeinket és
gondolatainkat is a tûz elemi energia színezi, jellemzi (Ce). Lassan a testtel!
5-én jól tesszük, ha igen óvatosan bánunk az ajzó- és stimuláló szerekkel, mert könnyen
kicsúszhat a talaj a lábunk alól (AWI). Szedjük inkább össze magunkat és végezzünk
beléptető szertartást (Ef).
10-én a Merkuriusz visszahátrál a Szűz jegyébe, hogy újragondolhassunk, újra
rendezhessünk valamit, amit szükséges. (Cf).
13-án kiegyensúlyozott érzelmi állapotokat tapasztalhatunk magunkban, illetve idősebb
emberekkel tölthetjük kellemesen az időt (DSG). Most is elemükben érezhetik magukat
azok, akiknek születési képletében a tűz jegyek végén bolygó áll.

14-én viszont depresszió, csüggetegség erősödhet meg bennünk, életerőnk csökkenhet
(ARG). A fényszög főleg azokat érintheti igen kellemetlenül, akiknek születési képletében
a labilis jegyek 21-22. foka táján bolygó áll.
20-án csalással, megtévesztéssel, manipulációval kapcsolatos kellemetlenségekbe
futhatunk bele - főleg akkor, ha születési képletünkben a labilis jegyek 13. foka körül bolygó
áll (CWI). Vegyünk erőt magunkon, nyugtassuk le tudatunkat és léptessük be szertartás
keretében a Vénuszt a Szűz jegyébe (Df).
24-én tetőzik az a feszült fényszög, mely akaratiságunk elbizonytalanodását, céltalan
talajvesztettséget, bizonytalanságot sejtet (EWI), főleg azoknak, akiknek születési
képletében a labilis jegyek 13. foka táján bolygó áll.
Az aktuális asztrológiai konstellációk részletesebb értékelését a Javaslap oldalain olvashatják.
Az asztrológia iránt érdeklődök honlapunk „Hermetikus asztrológia” menüpontjában napi
szinten is nyomon követhetik az aktuális bolygóállásokat.

HAGYOMÁNY ÉS ÖRÖKSÉG A SZŰZ HAVÁBAN
A kalásszal vagy karddal ábrázolt női alakot, amelyet a Szűz csillagkép kirajzol, az ókorban
az aratás istennőjének tartották. A csillagkép a babiloni időkben a termékenységet
szimbolizálta, kalászként értelmezték. A Spica, ami a csillagkép legfényesebb csillaga, azt
jelenti: búzaszem. A csillagkép által szimbolizált erőt Istárral, a mezopotámiai mitológia
termékenységistennőjével is kapcsolatba hozható, míg a Földközi-tenger más és más
népeinél Ízisznek, Kübelének, a Magna Maternek, az Istenek Anyjának, Athénének,
Démétérnek, Dikének valamint Perszephonénak, Démétér lányának is vélték.
Egy görög mítosz szerint a Szűz csillagkép Zeusz és Themisz leányának, az igazság
istennőjének, Astraeinek állít emléket, aki eredetileg az aranykor boldog emberei között élt
Diké néven. Látva az emberek erkölcsi romlását, az istenek közül utolsóként ő is kénytelen
volt elhagyni a földet és visszatérni az égbe, ahol Szűz csillagzat néven ismert. Aratosz
Tünemények című eposzában „a jogos javak osztogatója”, de „meggyűlölte Diké a vad
emberi fajtát, / s felszállt tőlük az égre”.
A kereszténység terjedésével a görög-római mondák elhalványultak, a középkorban azonban
a Szűz csillagképet természetszerűleg Szűz Máriával kapcsolták össze. Az ekkori
ábrázolásokon kezében virágot vagy kalászt tartó leányként jelenik meg. A népi
vallásosságban az „arató Szűz” tisztelete összekapcsolódott a Mária-kultusszal.
A magyar hagyományban az ősi Boldogasszony-képzet vált a Mária-tisztelet részévé. A
pogány magyarok istenasszonya a női teremtő erő megtestesítője. Akárcsak az antik
hagyományokban, a magyarban is ez a női, növényi szellem, mely a terméssel együtt
növekszik és öregszik. Kétarcú: egyszerre anya és gyermeke, a világfa-istenanya és a
gabonaleány-istennő, az érett és elöregedő földanya és a szűz gabonalány, a termést hozó
anyaföld és az aratás utáni, még érintetlen, szántatlan, sértetlen szűzföld. Boldogasszonynak
is két megjelenése van az aratáshoz fűződő magyar hagyományban: Szeged népe őrizte meg
azt a hagyományt, hogy a Kisasszony Nagyboldogasszony szűz lánya. Augusztust
hagyományosan Kisasszony havának nevezték, s valóban, a hó utolsó harmadánál a Nap a
Szűz jegyébe lép.

Két Boldogasszony köze (aug.15-szept.8.) az olyan asszonyi munkák hagyományos ideje is
volt, mint a tyúkok ültetése, az ültetni szánt tojások gyűjtése, a vetni való búza cséplése, a téli
ruhák szellőztetése vagy a gyógynövények szedése.
A moldvai javasasszonyok az ekkor gyűjtött írekkel, virágokkal füstölik a betegeket, ezeket
égetik mennydörgésnél is az égi hatalmak engesztelésére.
Elemükben érezhetik magukat ekkor az asszonyok, még akkor is, ha tilos ettől kezdve
számukra a fürdés, nem szabad a folyóvízbe menniük, különben eldagad a láb, mert a
hegyekben a szarvas (szintén Boldogasszony s egyúttal Tündér Ilona megjelenés) belepisilt.
Őszkezdő napnak mondták régen szeptember 8-át. Hajnalban ponyvát terítettek a harmatra, a
ponyvára pedig búzát, mert az enapi harmattisztító, áldás van rajta, a vetendő búzát megvédi
az üszöktől. Asszonyoknak dologtiltó nap ez, a főképpeni asszonyi munka: a sütés, a szövés
tilos. Ha megszegi valaki a napi törvényt, a hiedelem szerint a kisasszonyok - valószínűleg
Boldogasszony szolgálóleányai, a Tejúton, a Világfán a lelkeket föl-le kísérő tündérek szabják ki rá a büntetést. Kisasszony napja az ősz ellentétes rámutatónapja és negyvenes
jóslónap. Kilenc nappal később, 17-e már egyenesen a tavasz rámutatónapja.
A nyárhozta beteljesedést követően, az esztendő derekán, az augusztusi búcsúkon, a fényteli
nappalok búcsúzásán túl ilyentájt befelé fordulás zajlik. Az ősz az évkörben és életünk
folyamatában az elmúlásra való felkészülés, a földi lét múlandósága tudatosításának ideje.
Az ember ilyenkor befelé néz, és a világot, a természetet is épp olyan erők hatják át, amelyek
az elszámolást segítik. Szinte pontos leltárkészítésre ad alkalmat az, hogy a Nap a Szűz
jegyében jár, amely pontosságáról, aprólékos, okos elemzéséről nevezetes. A Szűz a
földelemhez tartozik: az emberek ilyenkor megmérik és zsákba gyűjtik a föld termését,
cseppenként kipréselik a szőlő levét. A javak szaporodása mellett ugyanakkor
végiggondolhatják: mit termeltek, mit teremtettek tetteik, hol tartanak a mag, az életet
továbbvivő halhatatlan lényeg megtermésében.
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