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Előszó 

Önmagunkra a kapcsolataink tükrében látunk rá a legjobban: kik va-
gyunk valójában, mi a Sorsunk, mikor, kivel mi a feladatunk. Mind olyan 
kérdések, melyekre minél jobban ismerjük magunkat, annál könnyebben 
találunk választ. Kapcsolódásaink megmutatják erősségünket és gyengesé-
günket, változásra és fejlődésre ösztönöznek, tanítanak minket. Felismer-
jük-e a kapcsolatainkban – különösen a párkapcsolatunkban – rejlő tanítá-
sokat? Tudunk-e kapcsolódni másokhoz úgy, hogy közben nem adjuk fel 
magunkat? Tudunk-e szeretni igazán? Szeretni feltételek, elvárások, kétsé-
gek nélkül? 

Millió kérdés talál meg minket az életünk során, a válaszok pedig mind 
bennünk rejlenek. Ahogy egyre jobban megismerjük Önmagunkat, úgy 
találjuk meg egyre könnyebben a válaszainkat is. 

A kapcsolódásoknak új minősége jött el, ami olyan egymásra találásokkal 
ajándékoz meg minket, amit korábban nem is reméltünk. Teret kapunk, 
hogy merjünk választani egy boldogabb életet, ami magával hozza az öröm, 
a kiteljesedés és a csodák teremtésének a lehetőségét. 

Merjük hát megismerni magunkat, ne féljünk felfedezni lelkünk vágyait, 
és válasszuk a boldogságot életünk minden pillanatában! A boldogságot, 
ami saját magunkban születik meg, de a kapcsolatainkban borul virágba és 
teljesedik ki igazán. 

Dr. Hörömpő Andrea 

A Lélekmozaikok és A találkozás, ami elrendeltetett c. könyvek szerzője 
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Hiszem, hogy azért születünk, hogy tanuljunk, és fejlődjünk. Erre pedig 
a legjobb lehetőség, ha kapcsolódunk emberekhez, lelkekhez, akik lehetnek 
a szerelmünk, a gyermekeink, az édesanyánk, az édesapánk, a testvéreink. 
Van az a mondás, hogy a rokonainkat nem válogathatjuk meg, ebben min-
den benne van, a közvetlen hozzátartozóink a legtisztább tükreink. Csak 
nehéz érteni/értelmezni, hogy is van ez? 

Hiszen a testvérem undok, a gyerekem felesel, pedig én igyekszem min-
dent megtenni. A párkapcsolat szabadabban válaszható, mint a rokoni 
kapcsolataink, de ott meg a szerelem segít, hogy ne tudjunk olyan könnyen 
szabadulni a számunkra nehéz feladatoktól. 

Erre briliáns megoldás a szinasztria. Értő szemekkel, és asztrológiára 
pallérozott elmével felismerhetők a nehezítések. Megtudhatjuk, hogy van-
nak nehézségek és könnyítések a kapcsolatainkban, és ha tudatosan szem 
előtt tartjuk a bukkanókat, mélyebb és boldogabb életet élhetünk, megtaka-
ríthatunk magunknak egy csomó kellemetlenséget. És ki ne akarná kicsit 
lazábban, könnyedebben venni az akadályokat? 

Jelen könyv szerzője pedig mindkét kvalitást magáénak tudhatja: érti, 
tudja az asztrológiát, mondhatni a kisujjában van (a kisujj egyébként Mer-
kúri analógia, mint ahogy a tudás, és mint az asztrológia is), ráadásul évek 
óta tanulja, műveli, tanítja is. Néhány évvel ezelőtt volt szerencsém Tőle 
tanulni az asztrológia egy másik ágát, akkor is lenyűgözött a szakértelmével, 
és a világosan elmagyarázott összefüggésekkel. Ebben a könyvben pedig 
ugyanezt találtam: Érdekes, izgalmas világot, pontos logikával levezetve. 

Zilahi Dorottya 

asztrológus, kérdőasztrológus 
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Mi az a szinasztria? 

„Gyakran azon kezdünk el dolgozni egy »kicsit idegen« emberrel, hogy összeillők 

legyünk, ahelyett, hogy egymást gazdagítva és szeretve lubickolnánk egy olyan emberrel, 

aki valóban hozzánk illik.” 

(Paeli Suutari: A Suutari levelek) 

2001-ben, amikor megkaptam az asztrológiai diplomámat egy forró júli-
usi napon, már házas voltam. De fogalmam se volt, ez mennyiben múlt 
rajtam, vagy a sorson. 

Úgy gondoltam, sokat dolgoztam rajta, „szakirodalmat” tanulmányoz-
tam (önsegítő könyvek garmadája), de fogalmam se volt róla, amit mai 
tudásommal már bízvást tudok, hogy ha egyetlen lépést sem teszek a pár-
kapcsolatom érdekében, akkor is létrejött volna és ugyanezzel az emberrel, 
aki ma (17 év után is) a férjem. Mivel az én párkapcsolati területem a horo-
szkópomban bizony erősen determinált. Tehát kapok, akit kapok, nem 
válogathatok. Kíváncsi vagy min múlik ez? Én is kíváncsi voltam! 

Sajnos hiába tanultam 5 (és fél) évet Kalo Jenőnél, nem volt birtokom-
ban az a tudás, ami alapvetően eligazított volna. 

Olyan volt, mint amikor friss diplomás könyvtárosként kijöttem az egye-
temről és minden elmélet a fejemben volt, csak éppen életemben nem 
láttam még leltárkönyvet, vagy fogalmam se volt, milyen adminisztrációval 
jár a könyvkölcsönzés, vagy mi alapján rendezzük a polcokat, mi alapján 
szerezzük be a könyveket egy könyvtárban? Gondolhatjátok, hogy meg-
küzdöttem, mikor első munkahelyként egy iskolai könyvtárba kerültem 
egyedül, és mindent magamnak kellett kitalálnom! 

Kicsit így voltam az asztrológiával is. Bár Kalo a tanfolyamán elvileg el-
mondta az alapokat, sőt annál többet is, de nem volt rendszerbe foglalva, 
csak egy csomó recept volt a birtokomban. Nem volt súlyozva, hogy mi a 
fontosabb: az összeillés vagy a fényszögek vagy valami más? Nagyon sokat 
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1. FEJEZET 
A KÉPLETKONTÚR 

 

Először is szeretnék egy vázlatot adni, hogyan érdemes nekikezdeni. 
Próbáljunk betartani egy logikus rendet, főleg az elején. Mit érdemes elő-
ször megnézni? Nézzünk rá az egyéni képletekre, még mielőtt bármibe 
belemásznánk. 

Hol helyezkednek el a bolygók? Ez a legegyszerűbb. 

Látunk magunk előtt egy kétdimenziós körábrát és megnézzük, hogy hol 
van a legtöbb bolygó. Egyrészt nézhetjük úgy, hogy Ascendens–
Descendens tengely alatt és fölött. Ez a horizontális nézőpont. 

 

Egyszerűen csak leszámoljuk a bolygókat, most nem is adunk nekik 
pontértéket, az csak bonyolítja. Későbbiekben azt is lehet. Megszámoljuk a 
bolygókat asztrológiai értelemben, kihagyva a Holdcsomópontokat és a 


