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Előszó

Jobb feltenni egy kérdést, anélkül, hogy eldöntenénk,

mint eldönteni, anélkül, hogy feltennénk.

– Joseph Joubert francia fi lozófus, a Pensées szerzője

1980-ban közreadtam egy könyvet Kapcsolatok és életciklusok cím-

mel, amelyben a Marsot a „férfi  ego”, a Vénuszt pedig a „női ego” szim-

bólumaként defi niáltam. Mindez tizenkét esztendővel azelőtt történt, 

hogy John Gray megjelentette A férfi ak a Marsról, a nők a Vénusz-

ról jöttek című bestsellerét, amelynek lényegi gondolatait részben az 

asztrológia ihlette. John Gray 1997-ben egy másik könyvhöz írott elő-

szavában (Amy Keehn: Love and War Between the Signs [Szerelem 

és háború a csillagjegyek között]) így írt erről: 

Azt a meggyőződésemet, hogy a férfi ak és a nők marsikus és vénuszi 

tulajdonságokkal egyaránt rendelkeznek, közvetlenül befolyásolták az 

asztrológia ősi gyakorlatára vonatkozó ismereteim… tudtam: az, hogy 

férfi nak, illetve nőnek születünk, nem az egyedüli tényező, amely meg-

határozza igényeinket és viselkedésünket. Rájöttem, hogy fi gyelembe 

kell vennünk az asztrológia tanításait és mind a tizenkét csillagjegy 

hatását.

Gray könyvének rendkívüli népszerűsége megmutatta, hogy a kü-

lönböző iskolázottsági szintű emberek milyen széles köre ismeri 

fel e hasznos fogalmak értékét, illetve a Mars és Vénusz erőteljes, 

archetipikus szimbolizmusát. A könyvnek és különböző folytatásai-

nak máig tartó közkedveltsége azt bizonyítja, hogy ezek a planetáris 

pszichológiai összefüggések és szimbólumok segítenek tisztábban 
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14  A KAPCSOLATOK ASZTROLÓGIÁJA

látni szexuális identitásunkat, emocionális igényeinket, tudattalan 

motivációinkat és párkapcsolataink dinamikáját. 

Ez a könyvem jóval átfogóbb az említett korábbi munkámnál. 

Sokkal szélesebb körű kutatómunkára, valamint az eltelt 25 év ta-

pasztalataira épül, és százával tartalmaz részleteket személyesen 

felvett interjúkból és kérdőívekből is. A könyvet mindenekelőtt egy 

olyan olvasóközönség számára írtam, amely nem feltétlenül rendel-

kezik előzetes asztrológiai ismeretekkel, vagy csak felületesen isme-

ri a Nap-jegyek alapvető jelentéseit.

Amikor az Asztrológia, pszichológia és a négy elem című köny-

vem megjelent 1976-ban, ez volt az első olyan mű, amely az asztroló-

giát az energia modern, hozzáférhető és precíz nyelveként defi niálta. 

Ez a gondolat mostani könyvemen is központi témaként húzódik vé-

gig. Az azóta eltelt években a pszichológiában, az orvostudományban, 

a fi zikában és egyéb tudományterületeken könyvek és kutatásai ered-

mények ezrei láttak napvilágot, amelyek megalapozták azon nézet 

elméleti és gyakorlati realitását, hogy az élet energiamezők kölcsö-

nös viszonyaiként és kölcsönhatásaiként is értelmezhető. Amint azt 

Lynne McTaggart sokat méltatott könyvében, Az energiamező-ben 

írja, egyre több bizonyíték támasztja alá ezt az újfajta világnézetet, és 

ennek eredményeképp radikális változáson megy keresztül mindaz, 

ahogyan a világunk és a testünk működését felfogjuk, és önmagun-

kat meghatározzuk: 

Minden ember és minden élőlény egy közös energiamezőt alkot, amely-

ben minden mindennel összeköttetésben áll… nincs „én” és „nem én” 

dualitás a testünk és az univerzum viszonyában, az egész egy mindent 

átható energiamezőt alkot (McTaggart 2003: xv).

Mindig hajlamos voltam arra, hogy megkérdőjelezzem vagy visz-

szautasítsam azon tudásterületek megmerevedett, ortodox nézeteit, 

amely területekre életutam elvezetett. Azért választottam az előszó 
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Előszó  15

mottójául Joseph Joubert gondolatát, hogy megadjam e könyv alaptó-

nusát és tisztázzam vizsgálódási körét. Több helyen megkérdőjelezek 

vagy elvetek majd egy sor társadalmi, tudományos vagy akadémiai 

trendet, nézetet, és sokszor határozottan elutasítok – vagy legalábbis 

vitatkozom velük – közkeletű és divatos pszichológiai tanításokat, ne-

velési elveket, tradicionális asztrológiai igazságokat. Mindezt – Jou-

bert gondolatának szellemében – elsősorban nem azért teszem, hogy 

deklaráljam saját konklúzióimat vagy előálljak egy részletesen kidol-

gozott alternatív teóriával, hanem hogy újfajta gondolkodásmódra és 

sok fontos kérdés szélesebb perspektívájú szemléletére ösztönözzek 

mindenkit. Ahogy azt egyszer egy nagy spirituális tanító mondta, 

amikor először látogatott az Egyesült Államokba: „a provincializ-

mus és az elme merevsége” hatalmas akadály a valódi megértés és

a személyes növekedés útjában. Azért, hogy minél tovább tágítsam 

e könyv látóterét, sokat és széles körben idézek olyan nagy tudású és 

lényeglátó emberektől, akik közül nem egy úttörő szerepet vállalt az 

emberi természetre és viselkedésre vonatkozó új modellek megalko-

tásában. Függetlenül attól, hogy az olvasó hogyan reagál nézeteim-

re és gondolataimra, remélem, stimuláló és gondolatébresztő uta-

zásban lesz része. 

Felhívom az olvasó fi gyelmét, hogy visszatérően használok két 

rövidítést, amelyekkel azt jelölöm meg, hogy egy adott szövegrészlet 

a szerző által felvett interjúból (SZI), vagy a szerző kérdőívéből 

(SZK) származik-e. Úgy éreztem, hogy ezek a legkülönfélébb korú 

és életvitelű emberektől származó direkt és szerkesztetlen idézetek 

nemcsak megvilágítanak sok asztrológiai összefüggést, de a valós 

életélmények és megfi gyelések egyúttal jobban életre is keltik a lé-

nyeges planetáris szimbólumokat. A különböző bolygóállások sok-

kal mélyebb és teljesebb megértéséhez vezet, ha megismerhetjük 

a hús-vér emberek valós és mindennapi tapasztalatait az egyes aszt-

rológiai tényezőkről.
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