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Személyes tanácsadás

A. A. részére
Idő: …..............
Hely: …...............................
Geocentrikus
Tropikus
Placidus házak
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Asztrogramod általános jellemzői:

Bolygóid az egyes jegyekben:
Nap (¢), személyiség a Bika () jegyében (0gr13')
Hold (¡), érzelemvilág a Szűz () jegyében (28gr38')
Aszcendens (), megjelenés a Mérleg () jegyében (17gr32')
Merkúr (£), gondolkodásmód a Kos () jegyében (15gr44'), retrográd
Vénusz (¤), vágyak a Bika () jegyében (21gr53')
Mars (¥), indulatok az Oroszlán () jegyében (3gr41')
Jupiter (¦), lehetőségek a Rák () jegyében (1gr19')
Szaturnusz (§), határok az Oroszlán () jegyében (23gr40'), retrográd
Uránusz (¨), egyediség a Skorpió () jegyében (14gr59'), retrográd
Neptunusz (©), képzelet a Nyilas () jegyében (18gr4'), retrográd
Plútó (), hatalom és regenerálódás a Mérleg () jegyében (14gr54'), retrográd
Sárkányfej (), az életút iránya a Mérleg () jegyében (4gr44')
Kérdésed:
„Szeretném megtudni, hogy munka terén jelenleg milyen irányba lenne érdemes
elindulnom, mi lenne igazán nekem való. [….] Sokféle terv, de merre induljak? Miben tudnék igazán
kibontakozni?”

Kedves A.,
A hivatással kapcsolatos lehetőségeid megvizsgálására előbb születési képletedet kell
elemeznünk. Napod a Bika jegyének kezdetén és a 7. házban megfelelő, életmóddal kapcsolatos
tanácsadási tevékenységekhez. Mivel a Jupiter is segíti a 9. házból és a Rák jegyéből, ezért a
gondozás, gondoskodással kapcsolatos egészséges elvek és eszmék terjesztése testhezálló lehet
számodra. Azonban a Nap-Mars kvadrát folytán különösen fontos, hogy ne sietesd alaptalanul
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nagyra a terveidet. Az Oroszlán jegyű Mars alapján (a hivatás területeden), hajlamos lehetsz
túlságosan magasra tenni a mércét, ezzel csökkentve a lehetséges érdekelt közönséget.
Lélekelemző, ismerő adottságaidat a 8. (Vénusz) és a 12. (Hold és Plútó) házakbeli bolygóid
mutatják. Ez elvonultabb tevékenységekre tesz inkább alkalmassá. A lelki és az életmód
tanácsadást teljesen jól tudnád ezáltal ötvözni.
A Vénusz-Szaturnusz kvadrát arra figyelmeztet, hogy időnként érdemes lehet önreflexiót is
végezned magadon, mert hajlamos lehet bizonyos értékekhez vagy elvekhez túlságosan kötődni
(mindkét bolygó fix jegyben található).
Mivel több bolygód retrográd állású, így sokkal javaltabb az egyéni, saját magad által
szervezett idő beosztás és munka tevékenység. Ez arra is figyelmeztet egyben, hogy miután sikerült
körvonalazni amit választottál, esetleg más hasonló intézmények, vállalkozások működését,
stratégiáját lehet érdemes tanulmányoznod mielőtt neki kezdenél. A retrográd bolygók segítenek
az önállóságban, de nehezebbé teszik a környezet igényeinek felismerését, amire tudatosan kell
odafigyelned. Ha pedig olyasmibe kezdenél amire kisebb az igény, akkor a siker lehetősége is kisebb
lehet.
A 2. (anyagiak) házbeli Skorpió Uránusz, nemcsak azt mutatja, hogy egyedi és akár időnként
ingadozó anyagi helyzeted lehet, de azt is, hogy időnként mások erőforrásainak segítségét kellhet
bevonnod egyuttal.
A Hold-Jupiter kvadrát alapján érdemesnek látnám pár érzelmi oldás kipróbálását (pl. a
honlapon ismertett ÉFT vagy más általad ismert módszer által), mert bizonyos tudatalatti mintáid
arra hajlamosíthatnak, hogy vagy túlságosan nagy áldozatokat vállaljál vagy túlságosan
nagyvonalúan állj hozzá különböző dolgokhoz. Ha kipróbálod az ÉFT-t akkor kioldhatod
segítségével a tanácstalanság mögötti félelmeket is, melyeket mindenképpen a maguk érzelmi
szintjén érdemes feloldani.
A publikációs tevékenység is lehetséges (3. házbeli Neptunusz és 9. házbeli Jupiter alapján).
A Plútó-Merkúr szembenállás azt jelzi, hogy különösen nagy hasznodra vállna, ha
valamilyen egyszerű meditációs módszer segítségével megerősíthetnéd intuiciódat (melyre igazi
hajlamot mutat a képleted), mert csak az elmére hagyatkozva, nehezebben juthatsz döntésekre,
mivel az örökös „mi van ha” kérdése jöhet előtérbe.
A Rák jegyű MC egyértelműen valamilyen szociális, vagy család központú tevékenységet tesz
javalltá.
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A Sárkányfej a 12. házban és a Mérleg jegyében pedig az egészség és harmónia mélyebb
alapjainak megismerését mutatja mint követendő személyes fejlődési terület.
Az internet megfelelő platform lehet a tevékenységed számára és tanácsadást adhatnál
például videótelefonon keresztül is (pl. Skype), csak az a lényeges, hogy egy megfelelő fizetési
modellt alakíthass ki magad számára (pl. előzetesen átutalnának egy adott összeget, vagy a blognak
előfizetéses tanácsadási része is lehetne). Az ismertté tételhez pedig a különböző szociális
hálózatokat a legegyszerűbb használnod.
Összegezve mindenképpen a kötetlen munkaidejű, egyéni tanácsadási vállalkozást látom
megfelelőnek, lelki és testi egészség témakörben, erre nyitott családok számára. Ha nemcsak az
erre vevő gazdagabb réteget szeretnéd megcélozni, akkor olyan megközelítést is alkalmazhatsz,
mint „hogyan éljünk egészségesen szerényebb körülmények között is.” A legegyszerűbb lehet ha
először az ismerősi körön keresztül indulsz el ajánlásos uton, majd fokozatosan dolgozod onnan fel
magadat.
Lássuk a jelenlegi és várható lehetőségeket:
Jelenlegi szolár Aszcendensed a 3. házban van, tehát erre a személyes évedre a tanulás,
kutatás és kommunikációs tevékenységek kerülnek előtérbe. Augusztus 3. után a Mars az 1.
házadba kerül szeptember közepéig, több energiát biztosítva számodra az önérvényesítésre. Jó idő
újabb tevékenységekbe is belekezdened.
Augusztus végétől egész szeptemberben sokkal több lehetőséged lesz az elképzeléseidnek
megfelelő megvalósulási módokat találni és felfedezni a hozzájuk szükséges alapvetően lényeges
erőforrásokat. Könnyebb lesz a tervezés és az öszpontosítás is a Jupiter segítő hatására. A
Neptunusz a nagyobb elképzelések és megérző képesség terén jöhet majd segítségedre.
Baráti üdvözlettel,
Czompó Csaba
asztrológus, spirituális tanácsadó
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