A Göncöl 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 NYILAS HAVÁRA
2017. november 22 - december 21.
„Mindez valóban Brahma!”
(védikus mantra)

Minden NYILAS - szülöttnek
BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT kívánunk!

A NYILAS JEGY ÉLETTANI VONATKOZÁSAI
Most, hogy a Nap a Nyilas jegyében jár, kiváló alkalom nyílik arra, hogy a Nyilas
zodiákushoz tartozó szervek és szervrendszerek állapotát felülvizsgáljuk és életerejüket
megnöveljük.
A Nyilashoz szimbolikusan hozzátartoznak az artériák, a nagyobb vénák, a máj felszívó- és
átalakító képessége, a szervezetben lévő tápanyagok szétosztása, áthasonítása, tárolása,
valamint a testen található háj és zsír, a jóindulatú daganatok, a tályogok. Ide tartoznak még a
nagyobb csontok, a comb, a jobb fül és általánosságban véve a test jobb oldala.
Ezeken kívül részben a Nyilas jegyhez sorolható a légzés és a mozgás, a sportolás és a
külföldi utazások során szerzett húzódások, balesetek, valamint a „dorbézolásból”, a nagyfokú
túlzásokból, erőlködésekből származó sérülések.
Az ilyen típusú kibillentségeknek elejét vehetjük a nyugodt, rendszeres életvezetéssel, az
egykedvűséggel, a természetjárással, a sportolással, a társasággal, a jókedvvel, a színvonalas
szórakozással, a terhelés-pihenés megfelelő arányának betartásával.
A Nyilashoz tartozó gyógynövények az orvosi zsálya és a sáfrány, melyek a máj
megfiatalítását segítik elő. A keserű ízű tárnics, az ezerjófű, a cickafark és az ürömfű derítik a
vért, segítenek eltávolítani a lerakódott zsírokat, tápanyagokat.
A mentafélék, az édeskömény és a koriander csillapító hatása nyugtatja a Nyilas szülött
mozgékony, tüzes, nyughatatlan természetét.
Kétféle Nyilas-alkatot különböztetünk meg. Az egyik a vékony, tüzes, száraz alkat, ezért
számára indokolt a hűvös és nedves étrend, a fehérmályva gyökér, a koriander, a lenmag, a tej
használata. Neki ideális az úszás, a lassú séta, a nyugodt pihenés.
A másik típus nagydarab, túlsúlyos, nála a keserű ízek és a böjt alkalmazása ajánlott. Száraz
ételekkel és meleg teákkal érhető el, hogy a szervezetben tartalékolt zsírok felszívódjanak. A
hosszú, egyenletes mozgás, a természetben tett nagy séták és túrák, a – nem vérre menő –
játékos sportok űzése való az ilyen típusú Nyilas szülöttnek. A nagy mennyiség helyett kevés,
de minőségi étel fogyasztása az ideális számára. A gyógynövények közül a zsálya és a
cickafark tartoznak hozzá.

KIEMELT ASZTROLÓGIAI KONSTELLÁCIÓK A NYILAS
JEGYÉBEN
NAPFELKELTE ELŐTT léptethetjük be a Napot november 22-én a Nyilas tropikus zodiákus
jegyébe. Beléptető szertartásunkban megerősíthetjük tudatosságunkban a nagyvonalúság, a
széles látókörön való szemlélődés, az igazságosság ideáit.
28-án azt tapasztalhatjuk, hogy igen eredményesek vagyunk koncentrációs, kontemplációs,
meditációs gyakorlatainkban, ha végzünk ilyeneket (CMG). Ha nem, akkor depressziós
gondolatok erősödhetnek meg bennünk, főleg akkor, ha születési képletünkben a labilis
jegyek 27. foka táján bolygó áll.
December 1-én hirtelen, váratlan események, jelenségek válthatnak ki bennünk haragot,
indulatot, agresszivitást (EW6). A konstelláció azokat érintheti igen érzékenyen, akiknek
Radix képletében a kardinális jegyek 25. foka táján bolygó áll. Ne engedjük szabadjára

akaratunkat, inkább vegyünk erőt magunkon és léptessük be méltósággal a Vénuszt a Nyilas
jegyébe (Di).
3-án eltévelyedéssel, bolyongással, talajvesztettséggel kapcsolatos, zavaros tudatállapotokat
tapasztalhatunk főleg akkor, ha ajzó- és stimuláló szerekkel még olajat is öntünk a tűzre
(ARI), (FSI).
9-én akaratunk jelölőjét köszönthetjük uralmi helyén (Eh). Jól tesszük, ha ezt szertartás
keretében tesszük, melybe harcművészeti elemeket is beiktatunk.
10-én féltékenységgel, hűtlenséggel, tisztességtelenséggel, ízléstelenséggel kapcsolatos
bonyodalmakba keveredhetünk, ha szabadjára engedjük vágyainkat, emócióinkat Segítő
erőket is tapasztalhatunk, melyek eredeti ötletesség, újító gondolatok formájában jelenhetnek
meg (CS6).
13-án ragyogó gondolataink lehetnek, vagy olyan helyzetekben találhatjuk magunkat, ahol
még a szavunk is eláll (AMC).
15-én igen jól tesszük, ha a beteljesedő együttállás analógiájában szertartást végzünk,
mantrázunk, zenélünk, mert könnyen lehet, hogy a magasabb világok kapui megnyílnak
előttünk (CMD).
20-án léptethetjük be a Szaturnuszt uralmi jegyébe, a Bakba (Gj). Beléptető
szertartásunkat időben (!) végezzük és igyekezzünk annak során minél több szaturnuszi
analógiát megjeleníteni. Ennek kapcsán igen jól tesszük, ha alkalmat teremtünk arra is, hogy
visszatekintve megvizsgáljuk azt az időszakot, melyet a Szaturnusz a Nyilas jegyében töltött,
mennyiben valósultak meg a magyarságtudat megerősödésével kapcsolatos jóslataink,
reményeink. Nyissunk új távlatokat jóga gyakorlatainkban!
Az aktuális asztrológiai konstellációk részletesebb értékelését a Javaslap oldalain olvashatják.

HAGYOMÁNY ÉS ÖRÖKSÉG A NYILAS HAVÁBAN
A babiloniak Nergalt, a háború nyilas istenét látták benne. Az egyiptomiak királyi íjászként
ábrázolták. A görögök és a rómaiak Chironnal, a bölcs, fajtájától eltérő módon szelíd, és
gyógyító erővel rendelkező kentaurral azonosították. Chiron az istenek és a héroszok nevelője
(Achilleusz, Actaeon, Iaszón, Kasztor, Polüdeukész, Aszklépiosz). Ő a „megsebzett gyógyító”
archetípusa, miután Heraklész véletlenül megsebesíti mérgezett nyilával. A fájdalma végül
olyan elviselhetetlenné vált, hogy Chiron lemondott halhatatlanságáról. Zeusz jutalmaként ő
lett a Nyilas csillagkép az égbolton.
A Nyilas jegy mitikus megjelenítője a kentaur – az alul ló, felül íját feszítő ember. Ez utal a
jegy természetére. Az állati rész a földhöz, az anyaghoz kötött, ló-alteste képviseli a
lendületet, az ösztönös és tüzes energiát. A ló a megzabolázható ösztönök szimbóluma, a
felfelé nyilazó emberi felsőtest – individualitás - pedig a Napot célozza, a szellemi
irányultságot. Szellemében már ember, ugyanakkor még benne lakoznak ösztönei, érzéki
vágyai, köztük a belső gőg. A nyíl a mindent átfogó szellem. A csillagkép nyilát a Skorpió
felé irányítja, egyben ez az irány néhány fok eltéréssel a galaktikánk középpontjára is rámutat.
A Nyilas csillagkép a „lóra nőtt nyilazók” zodiákus jegyévé vált. Ezért tartozik Magyarország
a mundán asztrológiában a Nyilas jegyéhez.

A nyilas jegyében még tovább hosszabbodnak az éjszakák, legteljesebb teret nyer a világban a
sötétség. A Nap még alvilági útját járja és épp a jegy legvégén, napfordulókor születik meg a
Tejút hasadékából. A Skorpió-időszakban végrehajtott alámerülés és eloldódás, s az ebből
adódó erő felszabadulás teszi lehetővé a Nyilas időszakában, hogy az ég felé lőjük nyilunkat,
hogy a téli napfordulókor megszülető Nap fénye benső fény legyen, hogy lelkünk szabad
szellemként szárnyaljon az égbe, mint a mágusok kerecsensólymai Karácsony ünnepe idején.
A Nyilas ura a Jupiter, a Jószerencse, a tanítás bolygója. Jupiter, a görögök Zeusz főistene,
Szaturnusz/Kronosz és Rhea fia. Az olümposzi világrend megteremtője, az égbolt és az egész
világ fölötti uralom birtokosa. „Mennydörgő”, „fellegtorlaszoló” égisten. A patriarchális
hatalom képviselője; az államiság, a rend, az erkölcs megtestesítője. A jegy tartalma:
szétterjedésre valló képesség, ismeretbővítés, látókör szélesítés, tapasztalatok szerzése,
megértés, belátás, tolerancia, optimizmus, jövő orientáltság, nagyvonalúság, kalandvágy,
aktivitás, mozgékonyság, dinamizmus, lendületesség, lelkesedés, filozofikusság,
szellemességre törekvés, elméletek felállítása, igazságosság, moralizálás. Eloldódottság az
ego-tól, túlzások.
A Nyilas időszakban naponta egyszer szánjunk arra időt, hogy az ablakunkból vagy kinn a
természetben próbáljuk tekintetünkkel befogni az egész látóhatárt. Figyeljünk mindenre, ami
a látóterünkbe kerül, színekre, formákra, mozgásra.
Ez az Advent ideje is: felkészülés a Karácsonyra, a kerecsenmadarak röptetésére. Jóslások
időszaka: november végétől egészen az újévben vízkeresztig minden naptári ünnepen és
minden nevezetesebb szent névnapján helyet kaptak a következő évre vonatkozó férj-,
időjárás-, egészség- és haláljósló műveletek, ritkábban a gazdálkodás kimenetelét megjósló
cselekmények is.
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