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Az asztrolÃ³giÃ¡ban a RÃ¡k Ã©s a Bak egymÃ¡ssal szembenÃ¡llÃ³, egymÃ¡st polÃ¡risan
kiegÃ©szÃ-tÃµ szellemi erÃµterek. A RÃ¡k uralkodÃ³ bolygÃ³ja a Hold, a Bak uralkodÃ³ bolygÃ³ja a
Szaturnusz. Az anya jelÃ¶lÃµje a szÃ¼letÃ©si horoszkÃ³pban a Hold. Az apa jelÃ¶lÃµje a Szaturnusz.
A disszharmonikus Szaturnusszal szÃ¼letett szemÃ©lyek Ã‰desanyja feszÃ¼lt viszonyban Ã¡llott
Ã¡ltalÃ¡ban a szÃ¼lÃ¶tt apjÃ¡val a fogantatÃ¡st megelÃµzÃµ idÃµszakban. A Hold helyzete mutatja meg
azonban, nem csupÃ¡n az anyÃ¡nkhoz valÃ³ viszonyulÃ¡st, hanem nÃµkÃ©nt, nÃµi horoszkÃ³pban a sajÃ¡t
anyasÃ¡gunkhoz valÃ³ viszonyulÃ¡sunkrÃ³l ad elsÃµdlegesen kÃ©pet. ElmondhatÃ³, hogy akinek rosszul
Ã¡ll a Holdja a szÃ¼letÃ©si horoszkÃ³pjÃ¡ban, az â€žanya fÃ¼ggÃµâ€• Ã¡ltalÃ¡ban. A sajÃ¡t, Ã¶nÃ¡llÃ³,
kÃ¼lÃ¶nÃ¡llÃ³ potenciÃ¡lis anyasÃ¡gÃ¡t kÃ©sÃµre ismeri fel, annak fontossÃ¡gÃ¡t kÃ©sÃµre fogadja el.
Nem lÃ©tezÃµ, vagy nagyon zavaros az anyai Ã¶ntudat benne, s irracionÃ¡lis fÃ©lelmei vannak a
megtermÃ©kenyÃ¼lÃ©stÃµl. Igaz ez akkor is, amikor valaki elmÃ©leti Ã©rdeklÃµdÃ©st mÃ¡r nagyon
korÃ¡n mutat a gyerekek, a gyermekvÃ¡llalÃ¡s irÃ¡nt, viszont egyre csak elmarad vagy kitolÃ³dik annak
gyakorlati megvalÃ³sÃ-tÃ¡sa. Kifejezetten ilyen problÃ©mÃ¡val rendelkeznek a felnÃµtten is
â€žhazajÃ¡rÃ³â€•, vagy 21 Ã©vÃ¼k utÃ¡n is otthonÃ©lÃµ fiatal nÃµk, lÃ¡nyok, akik hajlamosak arra,
hogy igen szoros lelki (anya-lÃ¡nya) kapcsolatot tartsanak fenn Ã©desanyjukkal, nÃ©ha mÃ©g azutÃ¡n is,
miutÃ¡n megszÃ¼letett mÃ¡r az elsÃµ, vagy tÃ¶bbedik gyerekÃ¼k is. Nem vÃ©letlenÃ¼l van, hogy a
nÃµk Ã¡ltalÃ¡ban az Ã©desanyjuk jelenlÃ©tÃ©ben nehezebben tudnak szÃ¼lni, hiszen kÃ¶ztudott, hogy
az elsÃµ szÃ¼lÃ©snÃ©l nem csupÃ¡n egy Ãºj Ã©let jÃ¶n a vilÃ¡gra, hanem egy Ãºj Ã©desanya is
szÃ¼letik ilyenkor, pontosabban kellene szÃ¼lessen ilyenkor. LehetsÃ©ges ennek Ã©pp a mÃ¡sik
vÃ©glete is. Ezt is tapasztalni. Ilyenkor a nÃµ Ã©letÃ©ben az ellensÃ©g a sajÃ¡t anyja. &#336; az a
szemÃ©ly, akivel a legkevÃ©sbÃ© kÃ©pes kijÃ¶nni, akit a legtÃ¶bbet kritizÃ¡l, okkal, ok nÃ©lkÃ¼l,
jogosan, vagy jogtalanul. A lÃ©nyeg, hogy ÃºgyszintÃ©n egÃ©szsÃ©gtelenÃ¼l kÃ¶tÃµdik, csak Ã©ppen
negatÃ-v elÃµjellel. Az anyasÃ¡g feladataihoz, kÃ©rdÃ©seihez valÃ³ Ã¶nkÃ©ntelen viszonyulÃ¡s Ã©s az
anyÃ¡vÃ¡ vÃ¡lÃ¡s kÃ©rdÃ©se termÃ©szetesen mÃ©g mÃ¡s elemekkel is kiegÃ©szÃ-tÃµdik, mÃ©g
mÃ¡s karmikus tÃ©nyezÃµktÃµl is fÃ¼gg a szÃ¼letÃ©si horoszkÃ³pban (dh. RÃ¡k vagy IV-es hÃ¡z
motÃ-vumok a szÃ¼letÃ©si kÃ©pletben). Az alapkÃ©sztetÃ©seket, az alaphozzÃ¡Ã¡llÃ¡st, lelki
magatartÃ¡st adja meg a Hold helyzete. Ugyanakkor nem utolsÃ³ sorban arrÃ³l is tudÃ³sÃ-t a Hold helyzete
milyen volt a szÃ¼lÃ¶tt Ã‰desanyjÃ¡nak viszonyulÃ¡sa a sajÃ¡t anyasÃ¡gÃ¡hoz a foganÃ¡st megelÃµzÃµ
periÃ³dusban. A gyermekeink horoszkÃ³pjÃ¡ban pedig azt mutatja meg milyen volt a sajÃ¡t
viszonyulÃ¡sunk az anyai Ã¡llapotunkhoz, leendÃµ anyasÃ¡gunkhoz. NegatÃ-v Hold nem egyszer azt
mutatja, hogy legszÃ-vesebben elhÃ¡rÃ-totta volna az Ã©desanya a gyermekÃ¡ldÃ¡st. Amikor nagyon
diszharmonikus a Hold helyzete, egyenesen sorscsapÃ¡skÃ©nt Ã©lte meg az Ã¡ldott Ã¡llapotot az anyuka,
az Ãµ titkos lelkivilÃ¡gÃ¡ban. Nagy ellenÃ¡llÃ¡sok voltak benne a gyermekvÃ¡llalÃ¡ssal kapcsolatban.
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Nagyon sokszor ez a belsÃµ ellenÃ¡llÃ¡s - komplexum szÃ¼lÃ©si komplikÃ¡ciÃ³kban csapÃ³dik ki, vagy
valamilyen nÃµgyÃ³gyÃ¡szati problÃ©mÃ¡ban. A Hold pozitÃ-v Ã¡llÃ¡sa azt mutatja, hogy
gyermekvÃ¡llalÃ¡st Ã¡ldÃ¡skÃ©nt Ã©lte meg Ã‰desanya, Ã¶rvendett a szÃ¼letendÃµ gyerekÃ©nek,
hÃ¡lÃ¡s volt Ã©rte, Ã¶rvendett annak is, hogy anya lesz ilyen mÃ³don (Ãºjra). KÃ©sÃµbb felnÃµtt
korÃ¡ban a szÃ¼lÃ¶tt is pozitÃ-van fog viszonyulni spontÃ¡n mÃ³don a gyermekvÃ¡llalÃ¡s
kÃ©rdÃ©sÃ©hez. TermÃ©szetesen az anyasÃ¡g gyakorlati megvalÃ³sulÃ¡sai mÃ©g az idÃµ kÃ¶zben
kapott nevelÃ©stÃµl Ã©s a horoszkÃ³p tÃ¶bbi rÃ©szÃ©tÃµl is fÃ¼ggenek ilyenkor is.
Az apa jelÃ¶lÃµje a Szaturnusz.
A disszharmonikus Szaturnusszal szÃ¼letett szemÃ©lyek Ã‰desanyja feszÃ¼lt viszonyban Ã¡llott
Ã¡ltalÃ¡ban a szÃ¼lÃ¶tt apjÃ¡val a fogantatÃ¡st megelÃµzÃµ idÃµszakban. Nem csupÃ¡n a szÃ¼lÃ¶tt
apjÃ¡val Ã¡llott azonban negatÃ-v viszonyban, hanem a sajÃ¡t lelkiismeretÃ©vel is. Valamit nagyon
halogatott, nagyon hÃ¡rÃ-tott. Az egyetemes tÃ¶rvÃ©nyek szerint elsÃµsorban, valamilyen tÃ¶rvÃ©nytelen
helyzetbe bonyolÃ³dott, de az is lehet, hogy vilÃ¡gi tÃ¶rvÃ©nyekkel, intÃ©zmÃ©nyekkel is negatÃ-v
helyzetbe kerÃ¼lt ennek kÃ¶vetkeztÃ©ben, vagy Ãºgy, hogy tÃ¶rvÃ©nytelensÃ©get kÃ¶vetett el, vagy
Ãºgy, hogy tÃºlzottan a kÃ¼lsÃµdleges bebiztosÃ-tÃ¡sban gondolkozott Ã©s sajÃ¡t szellemi, gyakorlati
megvalÃ³sÃ-tÃ³ erejÃ©ben egyÃ¡ltalÃ¡n nem hitt. Ã•gy az ilyen horoszkÃ³p tulajdonosa ennek a
szellemisÃ©gnek megtestesÃ¼lÃ©sekÃ©nt Ã©pp az Ã¶rÃ¶kÃ¶s aggodalmaskodÃ¡sra, halogatÃ¡sra,
tehetetlensÃ©g Ã©rzetre, vagy pedig a tÃºlzott Ã©s erÃµs bebiztosÃ-tÃ¡sra, kontrollra utalÃ³ karmÃ¡jÃ¡t
kell feloldania. Lassan meg kell haladnia mindezt a felelÃµssÃ©g vÃ¡llalÃ¡s gyakorlati kihÃ-vÃ¡sainak
felvÃ¡llalÃ¡sÃ¡val, valamint spirituÃ¡lis felelÃµssÃ©g vÃ¡llalÃ¡s Ã¶sszetevÃµinek megÃ©rtÃ©sÃ©vel. A
helyes Ã¶nfegyelem gyakorlata, az Ã©rtelmes lemondani tudÃ¡s tudja azt a tartÃ¡s, belsÃµ Ã©s kÃ¼lsÃµ
szilÃ¡rdsÃ¡got megadni, amely annyira hiÃ¡nyzik az Ã©letÃ©bÃµl Ã©s a szemÃ©lyisÃ©gÃ©bÃµl is.
Itt leginkÃ¡bb az apa elutasÃ-tÃ¡sa jelentkezik. A szÃ¼lÃ¶tt, nagyon nehezen tud azonosulni mindazzal,
amit az apa kÃ©pvisel, majdnem semmit nem tud elfogadni kritika nÃ©lkÃ¼l az apjÃ¡tÃ³l, akit
legtÃ¶bbszÃ¶r zsarnoknak Ã©rzÃ©kel, egyÃ¡ltalÃ¡n az apjÃ¡nak a szemÃ©lye antipatikus a szÃ¡mÃ¡ra.
Ennek ellenÃ©re, lehet, hogy Ã©ppen mÃ©rce, vagy anti - mÃ©rce vÃ¡lik idÃµvel az apÃ¡bÃ³l. Nem
ajÃ¡nlott ilyen esetben az engedÃ©keny nevelÃ©s (mert visszaÃ©l vele a gyerek), de a lelketlen szigor
sem, de a legkevÃ©sbÃ© ajÃ¡nlott, a legrosszabb, a kÃ¶vetkezetlensÃ©g. A tartÃ¡s, az Ã¶ntudatos
felelÃµssÃ©g Ã©s feladat vÃ¡llalÃ¡s kialakÃ-tÃ¡sÃ¡ra kell tÃ¶rekedni a nevelÃ©sben olyankor, amikor a
Szaturnusz negatÃ-v a gyermekÃ¼nk kÃ©pletÃ©ben.
Ezeken a kÃ©rdÃ©seken segÃ-thet, vagy Ã©ppen mÃ©g ronthat a nevelÃ©s. (A nemek szerinti
Ã©rtelmezÃ©si kÃ¼lÃ¶nbsÃ©gekre most nem tÃ©rtem ki.)

A szemÃ©lyes nappali tudat, az individuÃ¡lis Ã©n jelÃ¶lÃµje a Nap. SzoktÃ¡k ezt az apÃ¡hoz is rendelni,
mert Ã¡ltalÃ¡ban az apa az aki Ã¶nÃ©rzetre neveli a gyereket, de nem csupÃ¡n Ãµ, nyilvÃ¡n.
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