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Előszó
Áldom a sorsom, hogy most már majd’ jó évtizeddel ezelőtt
megismerkedhettem a kérdőasztrológiával avagy a horaryval!
Mindig is kerestem valami egyszerű, de nagy hatékonyságú,
megbízható „jóslási” módszert, ami segít eligazodni életem
döntéshelyzeteiben. Ekkorra már megtanultam a natal asztrológiát, a Tarot, sőt a Lenormand kártya, a rúnajóslás és az ingázás rejtelmeibe is bekóstoltam, de egyik sem elégített ki száz
százalékosan.
Emlékszem, hányszor ültem ott egy-egy radix képlet felett,
kínlódva a direkciók, tranzitok, szolárok sokaságával, értelmezési nehézségeivel, és nem túl konkrét előrejelzéseivel. Miközben a Kérdező csak annyit akart tudni, hogy meg fog-e házasodni 3 éven belül? Erre szinte lehetetlen volt válaszolni a radixból és az előrejelzési módszerekből. Ezért azt kívántam,
bárcsak lenne egy egyszerűbb módszer a jövő kifürkészésére.
Ekkor 2009-ben egyszer csak kezembe adták a horaryt, mint
egy kifinomultan bonyolult mégis egyszerű válaszadási módot!
Bárcsak ismertem volna ezt a módszert, amikor pl. pár évvel
azelőtt megörököltünk egy kisméretű lakást, és eladtuk szinte
potom áron, nem tudván, hogy rövidesen szanálni fogják a
házat, és több pénzt vagy akár másik lakást is kérhetnénk majd
érte. Vagy ott a sok devizahiteles történet, amiket sajnálattal
hallok, és mindig arra gondolok, bárcsak anno a kezükben lett
volna egy ilyen segédeszköz, amivel kockázat nélkül eldönthették volna, érdemes-e felvenni hitelt és ha igen, milyen kondíciókkal. Biztos, hogy fele ennyi panasz nem lenne most!
Tulajdonképpen én is jóval előbb megismerkedhettem volna
már a kérdőasztrológiával, mivel még Kalo Jenőhöz jártam,
amikor Kristina Waardahl eljött Magyarországra, előadásokat
tartott, és kiadta a könyvét is (2001-ben), aminek azóta féltve

őrzött és ronggyá olvasott példányába még dedikálást is kaptam tőle:
„Eszternek, az első leendő nebulónak a 2002-ben induló magyar
horary diploma kurzus lelkes hívének, sok szeretettel és sok sikert kívánva.
Esztergom, 2001. dec. Kristina Waardahl”
Sajnos akkor nem sikerült elkezdenem a tanulást magánéleti
problémákból kifolyólag. De azért végül is megfogadtam (ha
kicsit késve is) amit az ajánlásba írt nekem Kristina. Erről szól
ez a könyv.

1. FEJEZET

Bevezetés
Bevezetésképp mindenképpen ajánlanám Kristina Waardahl
Klasszikus kérdőasztrológia a gyakorlatban című könyvét, miután
amit tanultam, az a William Lilly–Olivia Barclay–Kristina
Waardahl vonalon folyik. Bár találkozhattok John Frawley
könyveivel is Magyarországon, de ő egy másik iskola képviselője, és sok mindent másként magyaráz, ami összezavarhatja a
kezdő fejét.

Mi is a kérdőasztrológia? Mi a fő profilja?
Fő profilja az eldöntendő kérdések: Hol van? Ez vagy az fog
történni? Lesz-e szerencsém? Igen, vagy nem? A „Mi leszek,
ha nagy leszek?” nem tipikusan kérdőasztrológiás kérdés, de a
„Tűzoltó leszek vagy katona?” már igen.
A legfontosabb ezért a kérdőasztrológiában a kérdés, amint
a magyar nevében is benne van, hogy kérdő. A horary, illetve a
horar latinul óraasztrológiát jelent, az idejére utal, amikor felállítják. A legfontosabb a kérdés pontos ideje, méghozzá a percre pontos idő.
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Mikor és hol keletkezik a képlet?
Erre van egy nagyon fontos és egyszerű szabály. Ott, ahol az
asztrológus ül, akinek a kérdést felteszik és akkor, amikor meg
is értette a kérdést, ott és akkor keletkezik a képlet. Biztos,
hogy nem akkorra készítjük el a képletet, amikor az eszébe jut
a Kérdezőnek, vagy akár magának az asztrológusnak is, hanem
amikor arra a kérdésre megérett az idő.
Sokan kérdezik, hogy mikor? Főleg, aki már tanulja a kérdőasztrológiát, az elején zavarban van, hogy amikor saját magának jut eszébe egy kérdés, ő vajon mikor üljön oda a géphez
vagy milyen időpontot jegyezzen fel? Rögtön, ahogy átsuhant
az agyán, vagy elég, amikor odakerül a számítógéphez, vagy mi
legyen vele? Mi van, ha rosszkor teszi fel a kérdést?
Szeretném eloszlatni ezt a hiedelmet. Olyan nincs, hogy
rosszkor tesszük fel a kérdést, annak ellenére, hogy lehet, nem
fog válaszolni a kérdőasztrológia, de nem azért, mert mi rosszkor tettük fel a kérdést, hanem mert a kérdéssel van valami
probléma. Ezt nyugodtan rá lehet bízni az ember belső sugallatára, méghozzá arra, hogy mennyire sürgős vagy fontos neki ez
a kérdés.
Ha én hajnali háromkor felébredek, mert van egy kérdésem,
ami annyira izgat, vagy szorongat, vagy éppen izgalomba hoz,
akkor nyugodtan felkelhetek, és felírhatom egy cetlire, hogy
hajnali három órakor ez a kérdésem merült fel, aztán ha álmatlanságban szenvedek, akkor odaülök a géphez és megnézem,
ellenkező esetben pedig majd reggel ülök oda és akkor nézem
meg.
Viszont, ha sétálok a városban és átsuhan rajtam egy gondolat, hogy meg kéne nézni, hogy hova is menjük majd nyaralni,
mert láttam egy jó kínálatot ott egy utazási iroda kirakatában,
de még fogalmam sincs a nyári terveimről… Ha így kalandoz-
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