
 
 
 
 
 
 
 

A Göncöl Szellemtudományi Szabadegyetem 
hírlevél-sorozatának keretében minden hónapban, a N ap jegyváltásának alkalmával 
egy speciális, az aktuális zodiákusjegy vonatkozásá ban összeállított írást küldünk  

olvasóink számára. 
Ezekben a levelekben egy-egy rövid, esszenciális el őrejelzést, tájékoztatást nyújtunk a 

hónap legfontosabb jelöl őiről - az asztrológia, az élettan és a hagyományok 
vonatkozásában  

 
PROGNÓZIS AZ IKREK 

HAVÁRA 
2020. május 20 – június 20. 
„A dolgoknak nincs valósága” 

 (védikus mantra) 
 

 



 

Minden IKREK -szülöttnek 
 

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT kívánunk! 
 

 

AZ IKREK JEGY ÉLETTANI VONATKOZÁSAI 
 

 
Most, hogy a Nap az Ikrek jegyében jár, kiváló alkalom nyílik arra, hogy az Ikrekhez tartozó 

szervek és szervrendszerek állapotát felülvizsgáljuk, megtisztítsuk, energiával és életerővel 
feltöltsük. Az Ikrek zodiákushoz sorolhatóak a karok, a vállak, a légzés, az érzékelés, az 
idegek, a beszéd, a mozgás, a gondolkodás – általában a kommunikáció és a közlekedés. A 
karokban lévő izmokat és inakat a fizikai munka, de még a számítógép kezelése is 
görcsössé, fáradttá, merevvé tehetik. A merev izmok elszorítják a vérereket, nyirokereket, 
idegeket, ennek egyik jellemző tünete a kar elzsibbadása – esetlegesen alvás közben, mikor 
a kart a fejünk fölé tesszük, de súlyosabb esetben bármilyen helyzetben zsibbadhatnak a 
karok, az ujjak. A szezámolajos bedörzsöléssel egybekötött karmasszázs fellazíthatja az 
izmokat, vele együtt a különböző csatornákat, így a kar és a benne futó meridiánok tiszta 
energiához juthatnak.  

A tüdő legjobb és leghatékonyabb felfrissítése és újjáélesztése a légző gyakorlatokon 
keresztül lehetséges – melyeket nyugodt idegállapotban, a legkisebb erőlködés nélkül kell 
végezni. 

A fület – az éter elemhez kapcsolódó érzékszervünket – a fülgyertya időnkénti 
használatával tisztán és egészségesen tudjuk tartani.  

A bőr – ami a levegő elemhez tartozik – ebben az időszakban hajlamos a kiszáradásra, 
amit nedvdús, olajosabb ételekkel ellensúlyozhatunk, valamint figyeljünk oda a kellő 
mennyiségű folyadék bevitelére.  

A szemet – a tűz elemhez tartozó érzékszervet – próbáljuk meg nem erőltetni, nem 
kifárasztani ebben az időszakban, valamint kerüljük az erős szelet. A meleg cukros tej, a 
kamillás italok fogyasztása nyugtatja és nedvesen, hűvösen tartja a szemet.  

A nyelvet – a víz elemhez tartozó érzékszervet – reggel óvatosan tisztítsuk meg, 
fogyasszunk időnként édesköményt, kardamom magot vagy friss gyömbért, amely feléleszti 
az ízérzékelést.  

A szaglás szerve, az orr – mely a föld elemhez tartozik – szoros összefüggésben van a 
tüdővel és a vastagbéllel. Mivel az Ikrek jegy levegős és száraz jelleget hordoz, fokozottan 
figyeljünk a bélszárazságra, székrekedésre, amelynek egyik jele az orr nyálkahártyájának 
kiszáradása, ami a szaglást gyengítheti, tönkreteheti. Ezeket a tüneteket elkerülhetjük a 
puha főzelékek, bélkitöltő anyagok (kefir, joghurt, túró, gríz, rizs) fogyasztásával. 

Hasznos segítséget nyújthatnak a következő növények ebben az időszakban (kiváltképp, 
ha sok a szél): citromfű, fehérmályva gyökér, bazsalikom, macskagyökér, édeskömény, 
babérlevél, ashwagandha-gyökér, friss gyömbérgyökér. 

 



 

KIEMELT ASZTROLÓGIAI KONSTELLÁCIÓK 
AZ IKREK JEGYÉBEN 

 
Május 20-án, a délutáni órákban léptethetjük be a Napot, az Ikrek tropikus zodiákus 

jegyébe (Ac). Tudatosságunkban megerősíthetjük a sokoldalúság, a mozgékonyság, az 
eszesség ideáit, melyek megvalósítása a hónap szellemi feladata lehet. Öntudatunk 
mostantól a „jang-szerűség”, a labilitás és a levegősség jegyeit viseli magán. 22-én, az esti 
órákban köszönthetjük, az Ikrek jegyének Újholdját. Ugyanekkor, a Vízöntő jegyében 
retrográló Szaturnusz trigonjában komoly bölcseleteket, belátásokat tapasztalhatunk, 

amennyiben figyelünk a belső hangra magunkban (AcSGk). Gondoljuk végig 
szertartásunkban, hogy mit szeretnénk megnövelni a teliholdig.  

Ugyanezen időben kulminál, egy bizonytalanságot, talajvesztettséget hordozó feszültség 

(CMDcRIl) 
Lehetőség szerint kerüljük a zavaros emberek társaságát, kaotikus közlekedési 

szituációkat és beszédünk mennyiségét is jól tesszük, ha csökkentjük. Tartsuk be a 
határokat, így elkerülendő a fenti állapotokat. 28-án este léptethetjük át szertartás keretében, 

a Rák zodiákusba, a Merkuriuszt (Cd). Gondolkodásunk jelölője mostantól egy szűk körű, 
érzelmi alapú, családias légkörben gondolkodó attitűdöt vehet fel. Igyekezzünk kerülni az 
érzelmi alapú zsarolást, a körmönfont gondolkodást. Amennyiben vannak elvárásaink 
hozzátartozóink felé, úgy közöljük velük! Így elkerülhetőek az értelmetlen sérelmes 
helyzetek. Igyekezzünk konkrétan fogalmazni! Június 3-án egy igen kellemetlen fényszög – 

kapcsolatrendszerrel lehet „dolgunk”(DMAcREl) Mivel labilis minőségek érzelmi és 
akarati feszültségéről van szó, így nehezebben vehetjük észre, az elfolyó életerőt! Kerüljük a 
megfeszített tevékenységet, a szétforgácsolódást, a bizonytalan törekvéseket, mert 
szervezetünk hosszabb távon is igen kimerülhet! 10-re a feszültség átalakulását 

tapasztalhatjuk (AcREMIl). A kimerültséget most kifejezetten, az akarati 
bizonytalanság okozhatja. Szándékunk legyen tiszta és határozott. Adott esetben „hagyjuk a 
dolgokat a maguk útján menni” taoista igazságot alkalmazzuk, így könnyedén „megnyílnak 
az ajtók”. 16-án gondolkodásunk jelölője megkezdi látszólagos hátráló mozgását, így 
mostantól visszatérő eseményekkel találkozhatunk.  

Június 20-án éjfél előtt köszönthetjük a Nyári Napfordulót és egyben a Rák jegyébe térő 
Napot.  

 
 

Az aktuális asztrológiai konstellációk részletesebb  (napi) értékelése a Javaslap 
(interneten megrendelhet ő: www.javas.hu) oldalain olvasható. 

 

 

 

 

 

 



 

HAGYOMÁNY ÉS ÖRÖKSÉG AZ IKREK HAVÁBAN 
 
 
Az antik csillagképet Kasztór (Castor) és Polüdeiukész (Pollux) görög mítoszából 

eredeztetik. Ahogy római változatát Ovidius is megénekelte, egyikük halandó volt, s 
halálakor a testvére úgy osztotta meg vele halhatatlanságát, hogy felváltva vagy az 
alvilágban, vagy az égen, csillagképként tartózkodtak együtt (Fasti, V. 715–720). A görög 
mitológia szerint Zeusz és Léda, Tündareosz spártai király feleségének az ikerfiai igen eltérő 
tulajdonságokkal rendelkeztek. Pollux halhatatlan volt, míg Kasztórnak a holtak birodalmába, 
az alvilágba kellett mennie. Pollux megkísérelte, hogy ikertestvérét rendszeresen 
meglátogassa az alvilágban. A nagy testvéri szeretet megjutalmazására az istenek a 
csillagos égre helyezték a két ikret. A magyar mondakincs is megemlékezik a csillagképről 
Két Árva néven. A monda szerint két árva élt egy faluban, ám senki sem segített nekik, még 
egy falat kenyeret sem kaptak. 

 Egy nap eltévedtek az erdőben, örökre nyomuk veszett, de az Isten felrakta őket a 
mennyboltra, hogy mindig figyelmeztessék az embereket. Az egyik magyar népmesében 
Aranyhajú ikrek a főhősök. Egy király fiaiként születnek, csillag van a homlokukon, Nap és 
Hold a melleiken. Ez a kettősség jelenik meg az életfa-világfa ábrázolásokon is, ahol a csúcs 
mellett jobbra és balra a Napot és a Holdat ábrázolták, vagy a téli napfordulón, napköszöntő 
regösénekekben ünnepelt, égből alászálló, a Napot homlokán, a Holdat oldalán viselő 
csodaszarvas jelképében: „Homlokomon vagyon fölkelő fényes nap, oldalamon vagyon 
árdeli szép hold…”.  

Egymást feltételező, feladataikban egymást kiegészítő ikrekként jelenik meg a magyar 
eredetmonda két ősapja, Magor és Hunor. Ők is két elvet képviselnek és a nép két törzsökét 
jelképezik: a magyarokat és a hunokat és ez az elv jelent meg később a kettős fejedelemség 
intézményében is, ahol a szakrális uralkodó a Kündü, a „Nap”, a világi, katonai vezető pedig 
a Gyula, mint Hold. Kiegészítik egymást, mint a papok és harcosok, sajátos feladatokkal, 
szembenállás nélkül. 

Májusban, az Ikrek jegyében „nyitva van az aranykapu”, a Mennyország bejárata, ami 
akkor nyílik meg, amikor a Nap eléri a Világfa csúcsát, a Tejút egyik végét. Ez pont a 
szakrális térben a felső világ, a menny – ekkor megnyíló – kapuja, a szakrális idő szerint, 
azaz az évkörben pedig az év legszentebb, legszellemibb időszaka, amikor a világfa 
jelképes megmászásával meg lehet újítani évről évre a teremtést. „Csak bújjatok rajta!” – 
énekelték régen a májusfát állítani, hiszen e kapun „átbújva” a Nap-jelképezte teljességhez 
lehet eljutni. Ez az eredeti értelme, üzenete szerint a májusfaállítás hagyományának, 
szertartásának, amely a pünkösdi királyválasztáshoz is kapcsolódott.  

Ez a Mennybe nyíló kapu a nyári napfordulókor zárul be, azt tartották, hogy „ezen az 
éjjelen a föld alatt lévő arany meggyullad, és ami rozsda vagy salak van rajta, kékes lánggal 
elég róla”. Azt mesélték, hogy aki a nyári napforduló éjjelén kilesi az aranyos páfrány 
virágzását, virágját leszedi és megőrzi, az megérti az állatok beszédét. A páfrány éjfélkor 
virít, a virrasztót rendszerint elnyomja az álom, és egy kismadár letépi az éppen kifeslő 
virágot. Pedig az aranyvirág fénye olyan, mint a Napnak világossága és „mindentudó táltos 
lesz abból, aki meglátja”. 

 
 



 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

A Javaslap kizárólag internetes letöltéssel érhet ő el!  www.javas.hu  
 

Egyéb információ: Javas ügyfélszolgálat - 06 30 394  6840 
 


