
ASZTRODIMENZIÓK VILÁGMEGMENTÉS 
 

 
Ismerkedés a csillagokkal, a 
jelentésekkel önmagunk 
megértése, megtalálása és 
kiteljesítése érdekében. 
Ha van kedved velem tartani, 
akkor mentsük meg a világot, 
úgy hogy elıször mindenki 
önmagát próbálja megismerni 
és megmenteni  ! 
 

Csak egészen kis energiabefektetés kell…. 

 

Vénusz és a Mérleg hava  

A kérdés:  hogy lehetnénk boldogok ? 

Az egyik lehetséges válasz talán az, hogy úgy, hogy igazán 

önmagunk lehetünk. 

Mikor van az, amikor önmagunk vagyunk ? 

Amikor megéljük az egyéni horoszkópounk szerinti saját 

személyes bolygóinkat, azok teljességében. 

Vannak nehezített helyzetek, nem is kicsit problémás esetek, 

és vannak hullámvölgyek a jó alaphelyzetekben is, de ha 

elérnénk azt az állapotot hogy  Kos, Bika, Ikrek, Rák stb. 

Vénuszként éljünk-örüljünk-szeressünk, akkor mindenkinek 

sikerülne megtalálni és folyamatosan ott tartania az oly 

nagyon fontos örömforrásokat a saját életében. 

A múlt hónapban a Merkúrról esett szó, „aki” minden ember életében a kommunikációval és 

kapcsolatokkal összefüggő dolgokat uralja, annak megfelelően, hogy melyik asztrológiai  jegyben, 

házban és fényszögekkel áll a horoszkópban. 

Most ugyanezt vizsgáljuk, csak most a Mérleg havában a Vénusszal kapcsolatos megélések kerülnek a 

fókuszba. 



A Vénusz az egyik majdnem egyértelműen pozitív jelentésű bolygó a képletben. Örömöt, szerelmet, 

jólétet,  szépséget, anyagi és érzelmi biztonságot jelöl. Jele a közismert »szimbólum. 

Ha hiszünk az asztrológiának, akkor jobb ha megértjük, hogy a jelentések összekapcsolódnak.   

Aki képes önfeledten nevetni, átélni a boldogságérzéseket, képes szeretet adni és fogadni, annak 

nincsenek különösebb gondjai a szerelemmel, függetlenül attól hogy szép-e, okos-e stb, sőt még az 

anyagi dolgokban is sokkal kiegyensúlyozottabb.  

Tehát aki szívből tud örülni az gazdag? Átvitt értelemben mindenképpen, forintokban mérve nem 

feltétlenül, de biztosan nem  fog sokat szomorkodni anyagi gondok miatt… 

Attól  függően, hogy a horoszkópunkban milyen jegybe kerül a Vénusz, a nők azt különbözőképpen 

élik meg, a férfiak pedig különféle nőtípusokat keresnek. Az lenne a cél, hogy mindenki megtalálja 

önmagát, illetve férfiként a számára ideális Vénuszt.  

Ha vannak különféle akadályai annak, hogy igazán képesek legyünk megélni, abban a horoszkóp 

segítségünkre lehet. 

Keresd meg a Vénuszt az asztrológiai képletedben.  Akkor van biztosan könnyű dolgod, ha trigonokat  

S, szextileket P, vagyis jó fényszögeket látsz hozzácsatlakozni. Sok esetben azonban a Vénusz 

sérült.  

Mit lehet tenni? Az egyéni horoszkóp pontos választ ad, de kipróbálhatsz pár bárkire érvényes 

technikát a Vénuszod kiteljesítése érdekében. 

FELADAT:  

 1. Először is keresd meg hogy milyen Vénusz vagy  (férfiként is az örömök megélését átgondolva), és 

gondolkodj el, hogy „stimmel-e” azzal, amit magadról gondolsz. 

Ezután vegyél elő egy papírt és írj egy listát arról, hogy pontosan mik azok a dolgok, amelyek 

garantáltan örömet okoznak a számodra. Legyen legalább 5 féle dolog, de lehet 25 féle is. Azokat 

válaszd, amelyek rendelkezésre állnak az életedben és valóban szívből élvezni is tudod a jelenlétüket. 

Lehet ez pl a sport, könyv, egy jó beszélgetés, a család, alkotás, munka, csak együtt lenni a pároddal, 

szex, tanulás, karrier, világmegváltás, hit, bármi…. Gondolkodj el azon, hogy mennyi  időd jut ezekre a 

dolgokra.  Ha nem egészen elegendő, akkor tudnál kicsit több időt szánni rájuk?  

NAGYON FONTOS LENNE, hogy ezt megoldd!!! Persze lehet sorolni a kifogásokat, de akkor nem jutsz 

előbbre! 

 Te magad döntsd el, hogy szeretnél-e boldogabb lenni. Lehet, hogy heti 1 óra elegendő és lehet hogy 

napi egy órára lenne szükséged. Gondold ezt át és találj ki valamit. MAGADÉRT teszed, de azokért is 

akikkel kapcsolatban állsz, család, kollégák, barátok. Az öröm, a béke, a jókedv „ragad”. Nem baj ha 

van hisztis/morcos munkatársad, vagy családtagod, sokkal könnyebben boldogulsz vele, ha van 

benned elegendő örömtartalék, még talán neki is tudsz juttatni belőle, ha már ő képtelen azt 

megkeresni magának…… Tedd meg Te! 



2. Legyen egy második lista is. Ide azok az örömök kerüljenek, amiket szeretnél megélni, de valamiért 

nem állnak rendelkezésedre a jelen életedben. Válaszd ki, azt amelyiket a leginkább szeretnéd, és 

gondold át, hogy mi lenne a legelső lépés a megszerzéséhez. Tedd meg ezt a lépést még aznap. Reális 

örömöt válassz! Ne Hawaii-szigeteki nyaralást, ha valójában az garantáltan megengedhetetlen 

számodra vagy elfogadhatatlan az, hogy más fontos dolgokról lemondj érte, mert akkor az nem öröm 

lesz…. De ha más kevésbé fontos dolgokat örömmel vagy hajlandó feladni érte, akkor Hawaii is jöhet!  

Ha megvan az első lépés, akkor utána hamarosan tedd meg a másodikat, a harmadikat és  így tovább. 

Ne feledkezz meg a célodról, ápolgasd, ne add fel. Van időd, maga a tervezgetés és a kivitelezés is 

nagy örömet okozhat. Szánd erre ezt a Mérleg  időszakot! 

Ugye mindnyájan ismerjük a mély igazságtartalommal rendelkező közhelyet: mindenkinek arra van 

ideje és pénze, amire szeretné.  Csak találd ki és tisztázd önmagaddal, hogy mit szeretnél. És beindul 

a  Vénusz, erősödik, kiteljesedik!!! Téged megszépít, megtölt könnyed, nyugodt  és felszabadult 

örömmel. Mindenki megérdemli ezt és mindenkinek szüksége is van rá…. 

Nézzük meg a Vénuszt csak a szerelem jelentésekkel, ez bizonyára mindenkit érdekel….. 

A Vénusszal való azonosulás sokszor mélyen megérint, elbűvöl,  az egekbe emel vagy csapdába ejt….  

☺ 

Milyen módon jó Neked megtapasztalnod a szerelmet és milyen akadályai vannak ennek?  

A számodra ideális, elérendA számodra ideális, elérendA számodra ideális, elérendA számodra ideális, elérendő állapotot  állapotot  állapotot  állapotot  mutatja a Botticelli kép alatti táblázat. A  saját 

horoszkópábrádon tehát a  Vénusz » jelét keresd!  

(ha nincs saját képleted, kérj emailben és küldök) 

Találd meg az utat önmagadban, hogy Vénusszá válhass. Emelkedj ki a habokból, adj szépséget, 

örömet és szerelmet!  Amit adni tudsz, azt kapod vissza, ha fogadni is jól tudod ☺ 

 



Nézzük a táblázatot : 

 Nőtípus Szerelem Örömök 

a»  

Tűzről pattant,  sokszor 
vörös (festett), 
izmos,határozott, 

Állandó megújulás kell, 
lángoljon! 

Sport, kihívások, 
verseny, győzelem, 
harc 

b»  

Nőiesen kerekded, 
hallgatag, szolídan erotikus, 
természetes színek és 
formák 

Biztonság, állandóság, 
mindenből sok, 
álladóan, lassan, 
finoman 

Művészetek, 
természet, hedonista 
örömök, szerelem, 
szépség, érzelmi és 
anyagi biztonság 

c»  

Légies, vicces, flörtölő, 
„lelőhetetlen” többnyire 
vékony, harsány színek 

Beszélgetni, nyüzsögni, 
nem problémázni…., 
nevetni, kell a 
mozgástér 

Ezerféle dolog, 
mindenből egy kicsi, 
könnyed dolgok 
Beszélgetés, „pletyi” 
Könnyed humor 
Színes programok 

d»  

Homokóra-alkat, 
romantikus, komolyan és 
mélyen érző, könnyen 
megbántódik, empatikus, 
nagy mellű 

Család és érzelmek az 
első helyen, 
romantikus, 
megérzésekből 
táplálkozás 

Meghitt, közeli 
együttlét családi 
körben, nosztalgiázás, 
víz, tenger 

e»  

Mindig feltűnően, 
kiemelkedően jól néz ki és 
a legjobb formáját mutatja, 
domináns, ragyogó 
egyéniség 
A haj kiemelt 

A hódolókat szereti, 
melegszívű és 
rendkívül nagylelkű, 
fontos az érintés és a 
tisztelet egymás iránt 

Luxus dolgok, 
ékszerek, drága 
ajándékok, pihenés, a 
Nap, lustálkodás 

f»  

Hűvösen szép,  nagyon 
okos, intelligens, 
tartózkodó, matt színek, 
letisztult formák 

Mély, tiszta, őszinte 
érzelmek, amelyeket 
visszafogottan mutat ki 
- tiszta belső boldogság 

Intellektuális örömök, 
Rend és tisztaság 

g»  

Szép, vonzó, okos és 
kedves, harmonikus 
„ideális” kilengések nélkül, 
elegáns 

Állandó 
visszajelzésekre van 
szüksége, maximálisan 
objektív, mérsékelt 
lángon ég 

Harmónia és szépség 
mindenben, szép 
tárgyak, és az ami a 
partnerének örömet 
okoz 

h»  

Misztikus, mágikusan 
vonzó,  erőteljes erotikus 
kisugárzású, fekete színek, 
végletek, titokzatos és 
rejtőzködő 

Szenvedély, végletek 
az érzelmekben 
mindkét irányban, 
titkok, nagyon erős 
vonzás 

Első helyen a szex. 
Mindenben a gyökerek 
kutatása, kutatás, 
oknyomozás 

i»  

Laza, optimista, trendi, 
jókedélyű, nyitott, 
szórakoztató, könnyed 

Nagy fellángolás után 
akár távkapcsolatban is 
boldog, nincs állandó 
igénye a folytonos 
együttlétre,  nagyon 
nagy szabadságra van 
szüksége 

Utazás,  divat, új utak 
keresése mindenben, 
komolyabb témák, 
A játék öröme, 
játékszenvedély 



j»  

Ahogy múlnak az évek, 
egyre szebb, nőiesebb, 
intellektuális, spirituális, 
komoly típus, távolságtartó 

Komoly, mély 
érzelmek, 
elkötelezettség, hűség, 
nehezen oldódó, idő 
kell a teljes 
odaadáshoz 

Az igazi örömet a nagy, 
nehezen elérhető 
célok jelentik, 
„hegymászás” átvitt 
értelemben is, komoly 
célok elérése az öröm 

k»  

Különleges, extra vagány , 
különc 
Intellektuális, bolondos, 
átható, tiszta tekintet 

Mérsékeltebb hőfok,  
az egyedi dolgok 
kellenek 

Extrém sportok, 
extrém dolgok, 
műszaki dolgok  fontos 
a „megmentés”, a 
gyengék támogatása 

l»  

Idomul, olyan amilyennek a 
párja szeretné. Az ízlése 
egyáltalán nem markáns, 
ha mégis akkor víz színek 
Halk szavú, csendes 
Érzelmes, sérülékeny 
Sápadt, halvány színek a 
jellemzőek 

A legteljesebb odaadás 
és a feltétel nélküli 
szeretet jellemzi, 
nagyon függ a párjától, 
gyengéd, kedves 
Boldoggá teszi az 
állandó együttlét, de 
elengedni is tud,  az 
állandó, odaadó 
gyengéd szeretet és 
szerelem élteti 

Egymásba olvadás, 
gyengédség, fantázia 
és álomvilág, zene, 
rajz-festés kézimunka 

 

Ha van kedved ezt a táblázatot a saját tapasztalataid alapján kibővíteni, színesíteni, módosítani, akkor 

örömmel várom a visszajelzéseket. 

MEGJEGYZEM, HOGY A HALADÓBB ASZTROLÓGIAI TANOK SZERINT, A MÉRLEG JEGYÉNEK URA NEM 

VÉNUSZ, HANEM  A TRANSPLÚTÓ nevű nem túl régen felfedezett aszteroida, de első körben 

könnyebb lesz visszanyúlni a tradíciókhoz és a Vénusz megéléseket megtalálnunk!  

AJÁNDÉK : Vénusz történetekért cserébe rövid személyes Vénusz elemzéssel 

ajándékozlak meg!  

Kérlek, tedd meg a magadét a Mérleg havában, hogy több öröm legyen a 

világban! 

VISZAJELZÉSEK A MERKÚRRAL KAPCSOLATBAN: 

Az elızı hónapban a Merkúr bolygóval kapcsolatban kértem visszajelzéseket, köszönöm 
mindenkinek, aki reagált. Kettıt idéznék most: 

Szia Ági! 
 
Sikerült elolvasnom a Merkúrról szóló leveled, nagyon hasznosnak érzem, 
fıleg,hogy felhívja a figyelmem,mit kell még javítanom. Amit írtál a 
táblázatban jellemzıket, /Merkúr az Ikrekben/ 100%-ig igazak rám, ezeket 
megélem, és jól is érzem magam benne. Nem úgy a családom, akik szerint 
idınként sokat beszélek /İk nem beszédesek/ és a humoromat sem értik. 
Tehát kell hozzá a megfelelı környezet is, akik értékelik a 



közvetlenséget, könnyedséget és viszonozzák is. Nekem,pedig,hogy 
megtaláljam az egyensúlyt. Volt olyan tapasztalatom is,hogy valaki megijed 
a közeledéstıl,esetleg félreérti, mert zárkózott és bizalmatlan. Bizony van 
akit nem lehet szóra bírni könnyedebb beszélgetésre sem, de mélyebb 
gondolatcserére meg egyáltalán. 
Épp mostanában gondolkodtam azon, hogy sokszor zavar, ha más a véleménye, 
más gondolkodású a másik,és nagyon negatívan közelít mindenhez. Fıleg, ha 
meg akar arról gyızni,hogy milyen rossz,kilátástalan minden stb. Ilyenkor 
is meg kell találni,hogy mi a teendı,no és ott az Ikrek türelmetlensége... 
De Én nem adom fel! 

Ezt a visszajelzést Máriától kaptam, aki Ikrek jegyű és horoszkópjában a Merkúr szintén az Ikrekben 

áll, mégpedig nagyon kedvező fényszögekkel. 

Kedves Ági! 

A Merkúrral kapcsolatos leveledre reagálnék. Nekem Bika Merkúrom van a 
horoszkópomban, igaz, hogy türelmesen tudok végighallgatni másokat, de én magam 
nehezen kezdeményezek beszélgetést és nem találom meg túl könnyen a hangot a 
beszélgetıtársammal. Az is igaz, hogy alapjában szeretem a magányt, nem vagyok nagy 
társasági ember. Most ebben a hónapban volt egy érdekes tapasztalatom, ezt elmesélném.  
A szeptember 11-i hétvégén részt vettem egy tanfolyamon, ami nagyon érdekes volt 
számomra, csupa hasonló érdeklıdéső emberrel voltam körülvéve. Nagyon jó volt azt érezni, 
hogy végre olyan közegbe kerültem, ahol van kivel és mirıl beszélgetni, teljesen 
felvillanyozott a két napos kurzus, könnyen kötöttem kapcsolatokat is, kinyíltam, jóléreztem 
magam. Igazán érdekes volt, mert nem sokszor fordul elı ilyesmi velem. Kíváncsi vagyok, 
hogy mi lehetett az oka…. 

Ezt a levelet Kata írta nekem. Ahogy említette is Bika Merkúr van az ő képletében, viszonylag 

kedvező fényszögekkel. A helyzet Katánál azonban az, hogy a kommunikáció háza (merthogy ilyen 

is van a horoszkópban) nehezített megéléseket jelöl, amit Kata ezek szerint folyamatosan érzékel 

is, hiszen, ahogy írta nem könnyű terep számára a kommunikáció és a kapcsolatteremtés. Az 

említett hétvégén az égen egy Merkúr-Plútó trigon (kedvező fényszög)  hatott ránk, 

mindnyájunkra, nem csoda hát, hogy Katánál a kommunikációs blokkok ilyen módon kicsit 

feloldódtak  ezekben a napokban! 

Szeretettel várok hasonló jellegű visszajelzéseket, kérdéseket és tapasztalatokat, amelyekért 

cserébe, mint említettem AJÁNDÉKBA küldök egy rövidített Vénusz ismertetőt az illető saját 

Vénuszával kapcsolatban! 

Köszönöm a figyelmedet, kellemes világmegmentést a következő időszakban ! 

 

Gulyás Ágnes 

www.asztrodimenziok.hu   

 

http://www.asztrodimenziok.hu/

