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Szemlélet: A Négypilléres Sorsfejtésről (másnéven: Ba Zi) 

A keletiek természetfelfogása szerint sorsunkat a világrajövetel pillanatában, az első 
lélegzetvétellel magunkba szívott qi (avagy magyarosan: csí) határozza meg. A nyugati 
asztrológiával ellentétben nem horoszkóppal, hanem egy nyolc jelből álló négyoszlopos 
táblázattal ábrázolja az egyén születési mintázatát. Születési képletünk a 
világegyetemet átható életerő személyünkre érvényes tulajdonságait ábrázolja az öt 
változási állapot kapcsolatrendszere és négy pillér tükrében: az születési év, hónap, 
nap és időpont „oszlopaival”. Ezek a pillérek az élet különböző területeit szemléltetve 
képet adhatnak többek között az egyén uralkodó érzelmi mintáiról, előnnyé formálható 
készségeiről és leküzdendő nehézségeiről, alapvető személyiségjegyeiről, viselkedési 

hajlamairól, belső motivációiról, családi viszonyairól stb. 
Megjegyzendő, hogy a Négypilléres Sorsfejtés nem nevezhető igazán 

asztrológiának, hiszen nem különféle csillagok, csillagképek megfigyelésére épül, 
nincsenek benne konstellációk, fényszögek stb., inkább a belső (testi, szervműködési) 
kapcsolatok és a külső (környezeti, természeti) viszonyok tükröződnek dinamikájában. 
Az idő — azaz a változások — jelölésére 10 „égi” és 12 „földi” minőséget használ, 
amelyek összesen 60 párt alkotnak meghatározott rend szerint. E 60-as időciklus a 
Nap és a Föld egymáshoz viszonyított helyzetének folyamatos változása szerint alakul. 
Az év időegységét csillagászatilag az adja, amely idő alatt a Földünk megkerüli a 
Napot. Mivel közben az egész Naprendszer is halad a galaxisunk középpontja körüli 
pályáján, az évek és azokon belüli kisebb időegységek nem egyformák. Maga a 60-as 
ciklus „ismétlődése” is csupán látszat, mert az évnél vannak nagyobb ciklusok (pl. 180 
éves korszakok, 25920 éves nagy napévek stb.) is, amiket a sorsfejtési számításoknál 
nem veszünk figyelembe, mert gyakorlatilag mindenkinél azonosak lennének ebben az 
életben. A napok, hónapok és évek időtartamát a valós csillagászati viszonyokat 
legpontosabban megközelítő keleti szoláris naptár rendszere alapján határozza meg. 
Tehát nem holdnaptár szerint, mert az csak igen pontatlanul, háromévente egy egész 
hónapnyi elcsúszással követi a valós helyzetet. 
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Mi az öt változási állapot? 

A keletiek a világegyetem örök változásainak 
szemléltetésére kidolgoztak egy kapcsolatrendszert, 
amely ötféle, jól meghatározható minőség viszonyain 
keresztül mutatja be a valóságot működés közben. Nevük 
kellően általános, azonban nem köznapi fogalmakat 
jelölnek: a víz nem H2O, hanem egy olyan őselv, amely 
leginkább a víz megnyilvánulásain, viselkedésén keresztül 
írható le a többi négy állapot viszonylatában.  

A hangsúly az állapotok közötti viszonyokon van, nem 
magukon az állapotokon, mivel azok változóak. A 
viszonyok azonban állandóak, változatlanok. Két fontos 
kapcsolati minta figyelhető meg: 

 teremtő ciklus: amelyet a körön lévő nyilak szemléltetnek, ahol minden egyes 
állapot megteremti vagy táplálja az utána következő állapotot; másrészről pedig 
minden egyes állapot lecsapolja vagy továbbvezeti az előző állapot fölöslegét, 
túlsúlyát. A Fa táplálja a Tüzet, a Tűz megteremti a Földet, a Fém a Földből 
születik, a Víz továbbvezeti a Fém fölöslegét, a Fa lecsapolja a Vizet stb. Ezt az 
olyan természeti folyamatok is szemléltetik, mint például az égés, a növények 
vízfelvétele, a talajban születő ásványok stb. 

 szabályozó ciklus: amelyet a csillagon lévő nyilak szemléltetnek, ahol minden egyes 
állapot szabályozza vagy legyűri a vele szemben lévő állapotot; másrészről pedig 
minden egyes állapot aláveti magát az őt megelőzőnek. A Fa szabályozza a 
Földet, a Föld legyűri a Vizet, a Tűz szabályozza a Fémet, a Tűz aláveti magát a 
Víznek, a Fém szabályozza a Fát stb. Ezt az olyan természeti folyamatok is 
szemléltetik, mint például a tűzben elpárolgó víz, a víz által kioltódó lángok, a fák 
által megkötött talaj (a növények megakadályozzák az eróziót), a föld (terepformák 
által) gátat vet, mederbe tereli a vizeket stb. 

Egy másik, elvontabb példa, ha a középpontba (Föld) a fény-változást helyezzük, akkor 
a Víz kifejezi a sötétség állapotát a világossággal (Tűz) szemben, a besötétedés (Fém) 
után és a kivilágosodás (Fa) előtt. Tehát sosem önmagukban, hanem mindig egymás 
viszonylatában vizsgáljuk őket! Egyik állapot sem létezhet a másik négy nélkül, hiszen 
egymást teremtik meg örök körforgásukban és kölcsönös egymásrahatásukkal tartják 
fenn a mozgást, a változást. A Föld állapota ebben a szemléletben az egyes állapotok 
közti átmenetet a látja el, állandó és mindent átfogó jelenlétével (középről) igazgatja 
négy társát, kapcsolatot teremt köztük, biztosítja működésüket, hogy beteljesíthessék 
céljukat, hogy akadálymentesen átalakulhassanak egyik állapotból a következőbe.  

A fenti csillagalakú ábra az öt változási állapot kölcsönhatásait szemlélteti, amelyben 
a Föld állapot teremtés, táplálás tekintetében (ld. körön lévő nyilak) a Tűz és a Fém 
között, legyűrés, szabályozás tekintetében (ld. csillagon lévő nyilak) pedig a Fával és a 
Vízzel szemben található. A Tűz ad életet a Földnek, ami megteremti a Fémet. A Föld 
határt szab a Víznek, a Fa pedig a Földnek. A minőségek azonban nem zárt körben 
követik egymást, nem ugyanazt ismételgetik újra meg újra, hanem a fejlődés egyre 
magasabb (vagy mélyebb) szintjén bontakoztatják ki önmagukat a folyamat során, ami 
leginkább egy (logaritmikus) spirálhoz hasonlítható. 
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„Öt elem” néven is ismert e rendszer, ám ez a név félrevezető, mert nem 
összetevőkről vagy őselemekről van szó, hanem egyetlen változási folyamat adott 
pillanatban kiragadott fő állapotairól, illetve azok egymásra gyakorolt hatásairól. Az 
indiai és nyugati asztrológiában is alkalmazott őselemek rendszere statikusan jellemzi a 
valóságot, vagyis a felépítését szemléltetve, míg a változási állapotok rendszere 
dinamikusan, azaz működés közben. Továbbá e szemléltető rendszer alkalmazásakor 
nem jelenségeket és dolgokat skatulyázunk be adott csoportokba, aggatunk rájuk 
misztikus szimbólumokat, hanem a dolgokban és jelenségekben fedezzük fel az őselvek 
(princípiumok) megnyilvánulását. 

Az egyes állapotok jellemzőiről, lényegiségeiről, illetve az emberi tulajdonságokon 
keresztüli megnyilvánulásukról a mellékletben lehet részletesebben olvasni. 
 
Mi a négy pillér? 

Az időben megnyilvánuló változások 

(avagy qi) leképezése egy adott év, hónap, 

nap és kettősóra „oszlopaival”. A pillérek 

felső részei yin ill. yang jelzővel ellátott és 

az öt változási állapot — fa, tűz, föld, fém, 

víz — neveivel illetett tiszta és osztatlan Égi 

Qire utalnak. Ez a cselekvő qi, a tettekben 

megnyilvánuló lehetőségek, események, 

felszínre hozott képességek leképezése.  

Az állatjegyekkel jelölt alsó részek az 

összetett Földi Qire utalnak. Ez az Égi, 

cselekvő qinek támaszt, támogatást adó qi. Ez tulajdonképpen a körülményeket, 

feltételeket jeleníti meg — elősegíti vagy gátolja az Égi Qi által jelzett lehetőségeket a 

kibontakozásban. A felszín alatt, a lélek mélyén rejlő, kibontakozásra váró 

lehetőségekről, képességekről ad tájékoztatást. Mint látható, nem jelképes állatfigurák 

ezek, hanem ugyanúgy az öt változási állapot összetett kifejeződései yin és yang 

tekintetében. Egy-, két- vagy háromféle hasznosítható, kiaknázható gyökérből tevődnek 

össze — ezek képviselik az Emberi Qit, amelyek az Égi Qihez hasonlatos módon jelennek 

meg a képletben: ezekben ereszthetnek gyökeret a képlet felső részében megjelenő 

minőségek, illetve ezek támasza által bontakozhatnak ki a felszínen. A körülményeket, 

feltételeket tehát mi emberek (is) alakítjuk saját döntéseinkkel és tetteinkkel.  

Tizenkét ilyen minőség van, amelyek az említett felső, égi részekkel párt alkotva 

ciklikusan követik egymást, összesen 60 lehetséges párt — azaz egy 60-as ciklust — 

képezve egymással. 60 kettősóránként, 60 naponta, 60 havonta, 60 évente stb. 

megismétlődik a ciklus, ám ez nem jelenti azt, hogy rendszeresen ugyanazok az 

események következnek be, hanem azt, hogy azonos lényegiség húzódik meg a 60-as 

ciklusban egymást követő események mögött. A megnyilvánulásuk már egyedi, számtalan 

különböző formát ölthet, ám lényegük ugyanazt a minőséget tükrözi. Nem hurkokról van 

tehát szó, inkább egy spirális fejlődésről, a természetes fejlődés mintázatáról (v.ö. 

Fibonacci-sorozat, logaritmikus spirál). 
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A képlet felépítése 

Alapfogalomként mindenekelőtt fontos tisztázni, 
hogy a jobb oldali ábrán narancssárgával jelölt 
összetevő a Napmester. Ez a születés napjának 
égi, cselekvő qije, az egyént jelölő összetevő, 
mondhatni a képlet főhőse. Ehhez viszonyítva 
szokás a képlet többi részét vizsgálni a 
Négypilléres Sorsfejtésben, ez a kiindulópont. 
 
A másik alapfogalom a képlet súlypontja, amit 
klasszikus értelemben szokás a képlet 
struktúrájával is azonosítani, de tágabb 
értelemben e két dolog nem ugyanaz.  

A képlet struktúrája (típusa, stílusa, mintaképe) 
a képlet szempontjából kiemelt jelentőségű hónap 
pillérből fakad: ha a havi állatjegy (földi támasz) 
uralkodó minősége felszínre bukkan az égi 
részekben, akkor az határozza meg a 
képlettípust. Ha nem, akkor a másodlagos 
minőséget vizsgáljuk, ha van; ha ez sem bukkan 
fel, akkor a harmadlagos minőséget, ha van; ha 
egyik sem bukkan fel, akkor marad az uralkodó 
minőség (vagy más értelmezések szerint a 
legdominánsabb tényező a képletben adja a 
képlet típusát). A mellékelt példában: a Tigris 
uralkodó minősége a Yang Fa, ami közvetlenül a 

hónap pillér felső részében meg is mutatkozik, így ez jelenti a képlet típusát. A képlet 
súlypontja viszont inkább az, ami az egész képletre érvényes módon a leghangsúlyosabb 
minőség. Ennél a példaképletnél ez mondjuk ugyanúgy a Fa lesz, de nem sokkal marad el 
mögötte a Fém a Kakas-Kígyó Fém-túlsúlyt képező kapcsolata miatt. 

Mivel a képletben szereplő minőségek az öt változási állapot szerint alakulnak, 
összesen öt — avagy a yin-yang jelleget is figyelembe véve: tíz — jól megkülönböztethető 
alap képletmintázat létezik az ötféle/tízféle lehetséges súlypont szerint. A fenti 
képletben a leghangsúlyosabb a (yang) Fa minőség, ami a (yang) Fém Napmesterrel 
szabályozó viszonyban áll, a Fém szabályozza a Fát. A mintázatot tehát nem egy-egy 
változási állapottal jellemzett konkrét összetevő adja, hanem a Nap Mester és a többi 
változási állapot — különösképpen a képlet súlypontját adó változási állapot — közötti 
viszony(ok). 

A súlypontból fakadó mintaképek és a hónapból fakadó struktúrák ugyanolyan 
tulajdonsághalmazokat foglalnak magukba tapasztalatom szerint, csak az egyik a 
hónap pillérre „korlátozódik”, a másik pedig az egész képletet figyelembe vevő, átfogó 
mintázat. 
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Gyakorlat: Hogy találhatjuk meg a Bölcsességeket a 4P képletben? 

Az ötletet az adta, hogy az említett ötféle viszony jól megkülönböztethető 
személyiségjegyeket is meghatároz, akárcsak az Öt Bölcsesség. A minőségek 
összehasonlításának alapját tehát ez jelentette, illetve a klasszikus művekben leírt 
személyiségábrázolási szemléletet kiterjesztettem a hónap pilléren túlra (lásd később).  

Felszínesen szemlélve e képletmintázatok merőben más dolgokat jelölnek mint a 
Bölcsesség-minőségek (többféleképp is értelmezhető nevük és leírásaik vannak), 
azonban ha a mélyükre ásunk, közelebbről is szemügyre vesszük őket, felfedezhető, 
hogy a hasonlóság lényegi értelemben igen közeli. A mintaképek, akárcsak a 
Bölcsesség minőségek kifejeződnek bizonyos személyiségjegyekben, felvázolnak ötféle 
alapvető személyiségtípust (testi-lelki-szellemi vonatkozásban).  

Természetesen mindez csupán erre terjed ki: a képletstílusok nem feleltethetőek meg 
őselemeknek, színeknek, érzékszervi észleléseknek, hangoknak, formáknak, 
testrészeknek stb., mint a Bölcsesség minőségek. Fordítva is igaz: a megfeleltetéssel 
felfedezett Bölcsesség minőségek a képletben nem jelölnek időminőségeket (például a 
hónap pillérben azonosított Vajra nem azonos azzal a hónappal), és nem feltétlenül 
utalnak arra, hogy az egyén életének mely területén vagy milyen összefüggésben 
jelentkeznek e Bölcsesség-minőségek — bár ennek tisztázása további kutatást kíván.  

Ismételten: észrevételem szerint nem valamelyik konkrét változási állapot feleltethető 
meg konkrét Bölcsesség-minőségnek, mert az egyik egy „változó” (dinamikus), a másik 
pedig egy „állandó” (szubsztanciális, alaplényegiséget kifejező) minőség. A kapocs az 
öt változási állapot között fennálló dinamika jelentheti, azaz a viszonyok — avagy „a 
nyilak”. 

 
 
 
 
 
 

 
E tényező alapvetően és elsősorban a születési hónap pilléréből fakad (ez határozza 
meg az évszakot és a születéskori qi életszakaszát), de a képlet más részei is fontosak 
lehetnek, ha azok megváltoztatják az erőviszonyokat. Ilyen rész például  

 a kettősóra pillére (v.ö. délidőben még télen is melegebb van);  

 a hónappal együtt valamely változási állapot túlsúlyát képező egyéb pillérek;  

 illetve az épp zajló időszak is (sorsdekád, év, esetleg még a hónap is).  
 

A régi sorsfejtési alapművek meglehetősen árnyaltan kezelték ezt, számos 
képlettípust soroltak fel, de leegyszerűsítve meghatározható az ötféle alapmintázat az 
öt változási állapot közötti összefüggések szerint. A Nap Mester megfelel egy változási 
állapotnak, ennek viszonylatában „ötféle” másik minőség határozható meg:  

1. amelyik erősíti („támogató viszony”),  
2. amelyik kifejeződik belőle („alkotó viszony”),  
3. amelyiket a Nap Mester ural és szabályoz („birtokló viszony”),  
4. amelyiknek a Nap Mester aláveti magát („hatalmi viszony”),  
5. illetve a Nap Mesterrel azonos állapot („önmagára utaló viszony”).  

A két rendszer összekapcsolásának alapját az adja, hogy  
a képlet súlypontját adó tényező  

miként viszonyul  
az egyént képviselő Napmesterhez. 
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A klasszikus megközelítés egyébként jobbára csak a hónapot veszi figyelembe, illetve 

részben a kettősórát, a fentebb említett egyéb szempontokat már nem. Túllépve ezen a 
szemléleten egy olyan összetett képletmintázat azonosítására tettem kísérletet, amely az 
ötféle lehetséges alapviszony tükrében az egész képletre és az időben folyamatosan 
zajló változásokra is kiterjed. Továbbá megjegyzendő, hogy a klasszikusok nem 
tesznek említést sem a Bölcsességekről, illetve a tudat mélyebb aspektusairól, ennek 
ellenére kiterjedt személyiség- és lélektani ábrázolást, valamint egyéb szempontok 
szerinti analógiákat tárnak az olvasók elé. A tanulmányhoz használt források: 

 渊海子平 Yuan Hai Zi Ping (Zi Ping mélységes tengere) — Tang-kor (618—907) 

 滴天髓 Di Tian Sui (Cseppek az Ég velejéből) — Song-kor (XIV. század) 

 三命通会 San Ming Tong Hui (A Három Sors összefonódása) — Ming-kor (XVI. század) 

 子平真詮 Zi Ping Zhen Quan (Zi Ping valódi magyarázata) — Qing-kor (1644—1912) 

 Joey Yap: BaZi Profiling Series — The Five Structures (Box Set), 2010 

Fontos tisztázni, hogy nincs két ugyanolyan rendszer. Az Öt Bölcsesség és az ötféle 
alapmintázat által jelzett személyiségtípusok nem feleltethető meg teljesen egymásnak, 
mindig is lesznek kisebb-nagyobb különbségek, kivételek, összeegyeztethetetlen 
részletek. Továbbá szeretném tisztázni, hogy ezzel a megfeleltetési kísérlettel nem az 
egyes Bölcsesség-minőségek közötti viszonyokat, az egyén életében játszott szerepeit 
lehet jellemezni, hanem inkább az egyén Bölcsesség-minőségeinek (időről-időre változni 
képes) hangsúlyát, sorrendjét lehet közelítőleg megállapítani. Adhat egy általános 
képet az egyénről ötféle lehetséges szűrőn át, illetve az épp uralkodó Bölcsesség-
minőségről. 
 

A képlet ötféle alapmintázata 

Szakkönyvek és a saját szakmai tapasztatom alapján jellemezve íme az ötféle 
mintakép. Az itt felsoroltak pusztán szemléltető példák, nem teljes körű leírások:  
 
Erősítő viszony 

Az a viszony, amelyiknél a Napmestert erősíti a hangsúlyt adó tényező — ez jelentené a 
Vajra minőséget: ismeret- és tanulásközpontú, tudás-, gondolkodás- és elemzés-
központú, mindig van egy terve, a kisujjában vannak a tényadatok, a felszíni és rejtett 
összefüggések, példákkal alátámasztva (ha mégsem, helyben levezeti a rendelkezésére 
álló részletekből), inkább elmélkedik, mint cselekszik (illetve a „lassú víz partot mos” 
elvet követve dolgozik), késlekedésre/halogatásra hajlamos (mivel túl sokat töpreng, 
mérlegel a dolgokon), távolságtartó (elhidegülésre hajlamos), óvatos (a biztosra megy, 
járt úton halad), nem kedveli a spontán dolgokat, nehezen nyílik meg, nehezen fejezi ki a 
gondjait, érzelmeit (falakat emel maga körül), nem túl társas lény, bosszúálló, 
haragtartó, kritikus, rámutat a hibákra, nem dicsér és nem is szereti ha dicsérik, 
önmagáért becsüli a másikat, őszinte, figyelmes, érdeklődő (céltudatosan), kérdéseket 
feltevő és válaszokat is adó, módszeres (lépésről lépésre, vonal mentén halad, a 

megszokott, bevett dolgokat előnyben részesíti), rendszeres, rendezett, alapos, pedáns, 
tudó, olvasott, pontos, összpontosult, világosan meghatározza mi micsoda, hajlamos 
nagyobb hangsúlyt fektetni az elvekre és keretekre, mint a tartalomra („mindent a könyv 
szerint”), így merevvé, rideggé válhat (hiányozhat belőle a képlékenység, az elevenség, 
a móka), fegyelmezett, türelmes, megbízható, rendületlen, aprólékos, hajlamos arra, 
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hogy a mikroszkopikus részleteket tisztán lássa, de a teljes képet nem, túl sokat várhat 
el a másiktól (túl magasra teszi a lécet), idealista, hajlamos inkább alapozni az 
elképzelésekre, mint a valóságra, tökéletességre törekvő (nem tűri a hibát, nehezen 
lazít, olykor érzéketlen, sőt önmagával szemben is: becsaphatja önmagát, nem néz 
szembe a saját hibáival, hárítja a felelősséget), mártír-komplexusra vagy hipochondiára 
hajlamos (az áldozat szerepét játszva bűnbánatot ébreszthet másokban, pesszimistán 
viselkedhet, bajt láthat ott, ahol nincs, túl sokat panaszkodhat), a végletekig elmenő és 
kitartó (erős a hite), hűséges (elvhű és lelkiismeretes) stb. 
 
Alávetett viszony 

Az a viszony, amelyiknél a Napmester aláveti magát a hangsúlyt adó tényezőnek — ez 
fedné le a Ratna minőséget: közösségközpontú, egyetértésre és összhangra törekvő, 
együttműködő (a közös győzelemben hisz, nem az egyéni kiválóságban), rugalmasan 
alkalmazkodik az elvárásokhoz és igényekhez (engedékeny, „bárhol/bármi jó”), 
kockázat- s konfliktuskerülő (a legkevésbé akar megsérteni bárkit is, még ha ezzel 
önmagának is kell alkalmazkodnia, megalkudnia), béketeremtő (jó tárgyaló, közvetítő, 
diplomata), nyugalmat és biztonságot sugárzó, laza, könnyed (nyugodtan hátradől, nem 
aggódik, bár olykor úgy képzelheti/remélheti, hogy minden megy/megoldódik magától), 
mérhetetlenül nyugis, türelmes (rezzenéstelenül tűri a hisztit vagy a figyelemelterelő 
tényezőket, elnéző az „apró” hibákkal szemben, a problémákat inkább megbeszéli, 
mintsem gyorsan reagálna vmit rá érzelemből, mindenre lehet vmi kedves, enyhítő 
válasza, nem jön ki a sodrából), hajlamos nem igazán változni (már-már unalmasba 
hajló), hajlamos az egykedvűségre (nem lelkesedik túlságosan semmiért, de ahelyett, 
hogy elmondaná, mit szeretne és mit nem szeretne, inkább beleegyezik mindenbe, 
nehogy „bárkit is megsértsen”, majd végül inkább valami indokkal kimarad vagy 
szabadkozik — emiatt olykor gerinctelennek tűnhet), ha zavarja vmi, akkor nem tesz 
nyíltan panaszt, inkább magában duzzog (mintha félne az összetűzéstől), megszokások 
és a komfort zónájának rabja lehet (nem egy törekvő, versenyközpontú típus — emiatt 
lustának tűnhet), nem siettet semmit (mindennek megvan a maga ideje), empatikus, bele- 
és együttérző, érzékeny, előzékeny (másokat önmaga elé helyez), mélyen odafigyel 
másokra (jó hallgatóság, hagyja a másikat kibontakozni), de ritkán avatkozik bele 
mások dolgába (hisz az konfliktust is hozhat), nem ítélkezik, nem részrehajló (mindenkit 
egyformán „fair” módon kezel, nem kedvez jobban senkinek), odaadó szülő, a család 
nála az első, hajlamos kényeztetni a szeretteit, tapintatos, tudja, hol a helye, igyekszik 
nem kilógni a sorból, mértékletes (a középúton halad), sziklaszilárd a tetteiben, hűséges 
(odaadó és elkötelezett), szeretetreméltó, kellemes társaság, humorral oldja a 
feszültséget és bármin képes nevetni, önzetlen, jellemzően önmagából indul ki amikor 
másokat megítél (mintha azonosként kezelne mindenkit; van vmi elvrendszere v. 
törvénye, amit követ és azt másoknak is „követnie kell” - ha nem így van, akkor azok 
kegyvesztetté válhatnak a szemében), viszont az elveit olykor nehezen tudja átültetni a 
gyakorlatba, hajlamos egyformán fontosnak tartani mindent (mintha azt hinné, hogy 
azok maguktól megszerveződnek, megvalósulnak, kiválogatódnak, nem kell hozzá keret 
vagy rendszer, prioritás, illetve talán azért sem szereti az ilyet, mert a kereteket 
korlátozónak, kényszerítőnek tarthatja), viszont ha van valamilyen előre elkészített 
rendszer/keret/terv, abba jól bele tud helyezkedni és aszerint dolgozni, inkább 
követ/engedelmeskedik mint kezdeményez/vezet, szereti kitölteni az űrt, egészebbé 
tenni a dolgokat, alapos és megbízható (jól terhelhető, szívesen segít, nem végez 
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félmunkát, nem hagy ki egy részletet sem) stb. 
 
Alkotó, kifejező viszony 

Az a viszony, amelyiknél a Napmester kibontakoztatja (megteremti) a hangsúlyt adó 
tényezőt — ez fejezné ki a Padma minőséget: energikus, lelkes(ítő) (képes még a 
félénkekből, visszahúzódókból is kihozni a tüzet, a nevetést, felébresztve az 
életkedvüket), derűs, derűlátó (mindig a napos oldalon jár, megérzi mindenben a jót, a 
csodálatosat, a felemelő tanulságot a „rossz élményekben” is), örömteli, vidámságot 
árasztó (már-már fertőző módon), bűbájos/sármőr, szórakozás és szórakoztatás 
(játékos, mulatságos, eszes, erős jelenléttel, vonzza a figyelmet, remek aranyköpéseket, 
valós és kitalált történeteket ismer, hajlamos viccet csinálni a komoly dolgokból is, hogy 
távoltartsa a bánatot), közvetlen és társaságközpontú, barátságos, népszerű és 
közkedvelt (vagy: imádja a saját hangját és tükörképét, és erre másokat is rávesz; díva, 
bálkirálynő/-király viselkedés), alkotói hajlamok (lélegzetelállító képzelet és 
kifejezésmód), tehetség-, művésziesség- és kifejezőkészség-központú, színpadias 
(színház az egész világ, s benne mindenki az ő közönsége), újabb és újabb élvezeteket 
és izgalmakat kereső (ha talál jobbat/újabbat, rögvest áttér arra- viszont emiatt 
általában nem következetes vagy kitartó), kíváncsi és általában jólértesült (a legfrissebb 
hírekkel/divattal/irányzatokkal), sokoldalú és sokminden érdekli (viszont ritkán tart ki 
egy dolog mellett, inkább belekap ebbe is-abba is, csak a lényeget emelve ki belőlük, így 
megesik, hogy elsiklik rendszeres teendők, alapvető szempontok fölött — pl. „úúú, 
ottfelejtettem a gyereket az oviban” típusú szülő lehet :) ), valami különlegesre vágyó, 
sajátságos (a saját útját járja, nem hallgat másokra, erős jellemvonásokkal, 
meghatározó/uralkodó/irányítói hajlamokkal vesz részt egy kapcsolatban), szereti az 
egyedit, az újat (első kézből, frissen, ropogósan megszerezve, hiszen olyanja még 
senkinek sincs; innovatív, radikális változások és újítások embere), megválogatja a 
dolgokat, de ami megtetszik neki, azt kiolthatatlan lelkesedéssel, 110%-ot beleadva űzi, 
lendületes és nagy hévvel beleveti magát a dolgokba (fejest ugrik tűzbe-vízbe-sárba-
mélységbe-stb, belevág a közepébe, élvezi a kipróbálás adta izgalmat, zsongást), de 

ritkán fejezi be amit elkezdett,  imádja a kihívásokat és a kalandot, a határok 
feszegetését, a szabályok áthágását (vadóc, vakmerő, ördögfióka, lázadó, forradalmár 
jelzőkkel illetik), igyekszik sosem unatkozni, szeret tevékenyen benne lenni a dolgok 
sűrűjében, így inkább szereplő, mint néző, szeret a figyelem középpontjában lenni (a 
legnépszerűbbnek lenni, és harcol azért, hogy az is maradhasson, hisz így egyediséget 
és eredetiséget tükrözhet), magabiztos (olykor túlzottan is, másokra tekintet nélkül), 
hajlamos felsőbbrendűségi komplexusra (ő a leg...; isten-komplexus, gőg, a 
tévedhetetlenség illúziója stb. - emiatt hajlamos későn felismerni a kudarcot/hibát/a 
halott ügyet/a lefelé tartó ívet), a saját vágyai szerint igyekszik alakítani másokat 
(finoman manipulál, elvárja, hogy az ő meglátásai szerint végezzék mások a dolgaikat, 
ő ossza ki a szerepeket, mintha az élet nagy filmét rendezné vagy az élet nagy 
cirkuszának porondmestere lenne), nem támaszt elvárásokat mások elé, hagyja hogy 
önmaguk különlegességét kibontakoztathassák (persze csak ha ezzel nem veszik el a 
népszerűséget/fókuszt őtőle), önmaga felé sem igazán támaszt konvencionális igényeket 
(így felületes, pontatlan, szétszórt, „feledékeny”, szeszélyes, csapongó, szabados, 
éretlen és gyerekes, rendezetlen, szervezetlen, fegyelmezetlen lehet - de ez nem 
igénytelenség, nemtörődömség vagy elhanyagoltság, csak hát „ő így szereti”, így 
önmaga), inkább a lényeget, a hangulatot, az uralkodó/legerőteljesebb jegyeket ragadja 
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meg, mint a részleteket/teljességet vagy valami rendezett formát (nem az számít, hogy 
mit mond/tesz, hanem hogy hogyan adja elő; szelektív a figyelme, elhamarkodott 
következtetéseket/összefüggéseket vonhat le a dolgokból, viszont képes úgy 
gondolkodni, hogy nem kötik a megszokott keretek - thinking out-of-the-box), a jelenben 
él (nem foglalkozik sem a múlttal, sem a jövővel, megragadja a most erejét, hangulatát 
és azt igyekszik maradandóvá, felejthetetlenné tenni), tapasztalatból beszél, nem 
elméletből, arról, amit önmaga is kipróbált, nem csupán hallomásból tud, a legjobbra 
törekvő (nem elégszik meg a gyatrábbal, világrengetőnek kell lennie amivel előáll), 
inkább látnok és prédikátor, mint megvalósító, szabadelvű és szabadságszerető (nem 
tűri a korlátokat, a kötöttségeket), képtelen veszíteni (hajlamos becsmérelni a nyertest) 
stb. 
 
Birtokló, igazgató viszony  

Az a viszony, amelyiknél a Napmester szabályozza a hangsúlyt adó tényezőt — ez 
takarná a Karma minőséget: számára a középpontban a dolgok kézben tartása, 
irányítása, ellenőrzése (vezérel, igazgat, felügyel, helyreigazít, uralja a helyzetet) áll, 
illetve a megoldások, termelékenység, teljesítmény, eredmények és hatékonyság (inkább 
a végeredmény számít, mint maga az út, ha teheti, huszárvágással oldja meg a 
dolgokat, nem szöszmötöl); gyorsaság-, mozgalmasság-, tevékenykedés-, szervezés- 
és cselekvés-központúság (az agya s keze/lába folyton jár, munkamániás, elfoglalt, 
túlhajszolt is lehet, elhanyagolva érzelmi, társas életét; jellemzőek a „nincs időm rá” 
kifogásai), sikerorientáltság, utálja az ismétlődést, a lassúságot (a késlekedést, tökölést, 
az idő- és erőforráspocsékolást), a hozzá nem értést, önálló (saját maga tapossa ki az 
utat, nem szereti, ha megmondják, mit hogyan tegyen), önellátó, tartózkodóan független 
(kissé antiszociális, távolságtartó, áthatolhatatlan tekintélyt sugároz, nehéz tartani vele 
a lépést, alapvetően nehezen bízik másokban, nem bízná rá a munkát másokra, amit 
maga is el tud végezni, inkább versengő, mint együttműködő; nehezen vallja be a hibáit, 
gyengéit, nehezen kér bocsánatot, nem fordul máshoz segítségért, maga oldja meg a 
gondjait), hajlamos mindent egy lapra (általában önmagára) feltenni, ritkán osztja meg a 
felelősséget vagy a munkát másokkal, példamutató (megmondja mit, hogyan és meg is 
teszi), vezérelveket képviselő, vezetői hajlamokkal rendelkező (parancsol s mások 
követik), ellentmondást nem tűrő („ez elfogadhatatlan”), rendteremtő, törvényhozó 
(szabályokat lefektető), módszeres, rendszeres, kezdeményező, úgy hiszi, ő tudja a 
legjobban elvégezni a dolgokat (nem rest elvégzi a piszkos munkát, felvenni a kesztyűt, 
de hajlamos beleártania magát mások ügyeibe), tettvágya és tettereje félelmetesnek 
tűnhet, már-már kényszeres hajlamok a változtatásra, beavatkozásra, megvalósításra 
(nem bír egy helyben ülni, ölbe tett kézzel várni, egyhangúságban élni, inkább felráz, 
felkavar, rábeszél/ösztönöz/kényszerít/ megkövetel és kiképez a fejlődés/haladás 
érdekében), képes átlátni a folyamatokat és szükség esetén nehéz döntéseket hozni 
(olykor mások helyett is), eltökélt, határozott (képes gyorsan és jól dönteni), magabiztos 
(nem vár más jóváhagyására, csak teszi a dolgát),  nem hátráltatják a rossz döntések, 
sőt, ösztönzi őt és igyekszik javítani a hibáit, kockázatvállaló (mer elrugaszkodni, 
felfedezni az ismeretlent, emelni a tétet a jobb haszon érdekében), kihívásokat kedvelő 
(lehetőségnek tekinti a fejlődésre, ugrásra kész, éber), igyekszik helyzetben maradni 
(folyton képzi önmagát, tevékenyen alkalmazkodik, élenjáró), nehezen bízza másra a 
munkát (gyanakvó, keményen követel), nagy játékos (pimasz-ravasz, befolyás, politika, 
stratégia és taktika a nyerés vagy legalábbis a versenyelőny érdekében), más emberek 
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értékeik/hasznosságuk szerint érdekli (érzelmeket, barátságot, egyebeket félretéve, 
csőlátásra hajlamos), találékony, tapasztalt és járatos a dolgokban, hatalmas gyakorlati 
tudásbázissal rendelkezhet (szinte minden helyzetben tudja, mit kell tenni), tökéletes 
működésre törekvő (túl sokat várhat el, túl magasra teheti a lécet — bár a valóság 
talaján áll, tisztában van a korlátokkal, de igyekszik felülkerekedni azokon, legyőzni a 
hátrányait), vállalkozó, céltudatos, feszült (könnyen ki is jön a sodrából, ez a „harag” 
nem düh, inkább idegesség), előítéletes és gyorsan megítélő (hatékonyság/hasznosság 
szempontjából rangsorol, szükség esetén „helyrepofozva”, vagy „talpraállítva” az illetőt), 
türelmetlen, sietős lehet, egyből a csúcsra tör, a mennyiséget/gyorsaságot a minőség 
elé helyezheti, szélsőséges esetben fanatikussá válhat (küldetéstudat, mindent egy 
célnak v. elvrendszernek vet alá, és aszerint alakítja a környzetét, mindenki feladatát ő 
akarja elvégezni, tegnapra kell neki az eredmény) stb. 
 
Önmagára utaló viszony 

Az a viszony, amelyiknél a Napmesterrel azonos változási állapotú a hangsúlyt adó 
tényező — ez utalna a Buddha minőségre: önmagára utal, az egyén önmagával és a 
világgal való viszonya áll a középpontban, spontán, bármire készen áll, mindig van 
mellette hely másoknak, könnyedén mozog bárhol, mert nem követ semmilyen rendszert 
vagy elvet (de emiatt kiszámíthatatlan, megbízhatatlan, szeszélyes is lehet), nem szab 
határokat vagy struktúrát (nincs kizárólagos útvonal A-ból B-be, lehet számára A=B 
is), nem igazán tud semmi konkrétumot, zavaros és nehezen követhető lehet, bárhol és 
bármikor elérhető, hajlamos magához vonzani a dolgokat, összefogja a dolgokat, az 
egész a fontos számára, nincs igazán fókusza, rengeteg dologgal foglalkozik egyszerre 
(bár így hajlamos lehet egyikre sem figyelni igazán, hanyaggá válni), folyamatos 
megerősítésre van szüksége, hogy minden rendben, szeretne tartozni valahová, így 
mindenbe belefog, igyekszik a társaság/csapat szerves része lenni, finoman beszivárog 
mindenkinek az életébe, a legmerészebb kockázatokat is vállalja, csak hogy 
kapcsolódhasson stb.  

Illetve számos szempontból úgy tűnik, hogy a fenti másik négy minőség mindegyike 
megjelenik benne a legrosszabb vagy legjobb értelemben, mintha azok nagyon töményen 
lennének jelen ebben a minőségben:  

 Vajra: csak magára gondol, mindenki mást kizárva, ösztönlényként viselkedik 

(túlélő módban); VAGY: képes átlátni a teljes képet (az egészt a legapróbb 

részletekkel, mintha középről tekintene körbe); 

 Ratna: mindig csak szabadkozik az alkalmatlansága miatt, vagy hogy folyton láb 

alatt van; VAGY: hatalmas szíve van, a legjobb csapatjátékos (úgy vesz részt, 

mintha ott sem lenne, de nélküle az egész összeomlana); 

 Padma: manipulátorként viselkedik, állandó elfogadásra és figyelemre vágyik; 

gyakran szítja az elégedetlenség és viszály tüzét, bizonytalanságot gerjeszt maga 

körül (nem tudják mások, hányadán álljanak vele, vonzódjanak-e hozzá vagy 

meneküljenek előle), időzített bombaként viselkedhet; VAGY: szinte sosincs 

egyedül, bárkihez képes elérni bármikor; 

 Karma: hátbaszúrós versengésre hajlamos (nincs mit veszítenie; túllép minden 

határt, ahonnan már nincs visszatérés); hajlamos érzéketlenségre, közönyre; 

VAGY: pontosan tudja, kinek mi a legjobb és meg is valósítja azt; 
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A változási állapotok (a csillag csúcsai) változóak, 

egymásba át-átalakulnak a kör mentén, ám a 

viszonyok (nyilak) állandóak az egyes állapotok 

között. Meglátásom szerint e viszonyok mentén 

azonosíthatóak a Bölcsesség minőségek.  

Ha Föld a Napmester, akkor a viszonya a 

 a Föld állapothoz jelöli a Buddha minőséget,  
 a Tűz állapothoz jelöli a Vajrát,  
 a Fa állapothoz jelöli a Ratnát,  
 a Fém állapothoz jelöli a Padmát,  
 a Víz állapothoz jelöli a Karmát.  

Ha Fa a Napmester, akkor a viszonya a 

 a Fa állapothoz jelöli a Buddha minőséget,  
 a Víz állapothoz jelöli a Vajrát (a Fa NM erősödik a Víz által),  
 a Fém állapothoz jelöli a Ratnát (a Fa NM aláveti magát a Fémnek),  
 a Tűz állapothoz jelöli a Padmát (a Fa NM kibontakoztatja a Tüzet), 

 a Föld állapothoz jelöli a Karmát (a Fa NM szabályozza a Földet),  

Ha Tűz a Napmester, akkor a viszonya a 

 a Tűz állapothoz jelöli a Buddha minőséget,  
 a Fa állapothoz jelöli a Vajrát (a Tűz NM erősödik a Fa által),  
 a Víz állapothoz jelöli a Ratnát (a Tűz NM aláveti magát a Víznek),  
 a Föld állapothoz jelöli a Padmát (a Tűz NM kibontakoztatja a Földet), 

 a Fém állapothoz jelöli a Karmát (a Tűz NM szabályozza a Fémet),  

...és így tovább, a nyilak mentén. A változási állapotok 
a kör mentén léptethetőek mindig eggyel előre, 
szemléltetve az átalakulást, ám a nyilak állandóak 
maradnak. Amelyik állapot a leghangsúlyosabb a 
képletben, az határozhatja meg a fő Bölcsesség-
minőséget a Nap Mesterrel képzett viszonya által — de 
persze nem (csupán) mennyiségileg kell jelentősnek 
lennie, fontos az időszerűsége, a hozzáférhetősége, a 
kölcsönhatásai stb. Ennek helyes kiértékeléséhez 
szükséges egy alapos Négy Pillér sorsfejtési 
szakértelem.  
 
 
Az itt vázolt elmélet gyakorlati helytállóságát igazoló vizsgálatokat önkéntes 
jelentkezők képletei alapján végeztem el. 
  

1. ábra: Az Öt Bölcsesség minősége  
az Öt Változási Állapot tükrében 
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Tapasztalatok 

Mielőtt önkénteseket vontam volna be, néhány közeli ismerős képletének, személyiség- 
és viselkedésmintáinak megfigyelésével rakosgattam az elméleti alapokat, kezdtem 
kutatni az összehasonlíthatóság lehetőségeit. Az öt minőség hasonlóságainak 
felfedezése, a kivételek és különbözőségek megértése értékes rétegeket adott hozzá 
ehhez az alaphoz. Aztán, hogy próbára tegyem a kezdeti megállapításaimat, körlevelet 
írtam az Öt Bölcsesség tanfolyamon részt vetteknek, kérve önkéntes közreműködésüket 
az alábbi információk megadásával: 

 név vagy valami egyedi azonosító; 

 a születés pontos helye és ideje (lehetőleg percre pontosan); 

 az Öt Bölcsesség minőségeinek hangsúlyossági sorrendje, ahogyan azt 
egyénként tapasztalja (akár józan, tiszta, akár zavarodott formában jelentkezik a 
minőség), számozva 1-től 5-ig (1: a legjellemzőbb; 5: a legkedvésbé jellemző). 

Több, mint 35 példát kaptam, amely később több mint 40-re bővült. Nagyon hálás 
vagyok mindenki közreműködéséért, nélkülük nem született volna meg e két alkalmazási 
rendszer — a világon talán egyedülálló — szintézise. Mind hozzásegítettek finomhangolni 
az összehasonlítási módszert, kizárva a téves elképzeléseket, tisztázva a 
bizonytalanságokat és megerősítve a sejtéseket. A kapott adatok alapján elkészített 
képletek közül csupán három kivétel adódott, amiknél a tapasztalt (és többek, köztük 
jómagam által alátámasztott) sorrendet sehogyan sem tudtam kezdetben igazolni a 
képletek alapján. Az elméletet megerősítő döntő többség tehát már elsőre is igen 
ígéretes volt. Végül, az alanyokkal folytatott alapos beszélgetés, kikérdezés, gondos 
vizsgálat után a kivételek is a helyükre kerültek.  

Megfigyelések 

Az időtényező 

Gyakorlatba való átültetés közben vált világossá, hogy nem csupán a születési képlet 
számít a minőségek sorrendjét illetően, hanem a folyton változó minőségű időszakok is. 
Az adott időszak képes lehet megváltoztatni a képlet súlypontját, olykor teljesen 
felülírva a születési képletből látható erőviszonyokat (amik csak a születés pillanatában 
voltak érvényesek). Ezt a — sorsfejtési tanácsadásban alapelvnek számító — felismerést 
a Bölcsesség-minőségeket illetően nagyon fontosnak találom, hiszen ez lényegesen 
alakíthatja a tanácsadó előnyös hozzáállását, az önismereti kérdésfeltevésének jellegét. 
Az első megállapításom tehát az volt, hogy mindez arra utal, hogy Bölcsesség-
spektrumunk idővel változhat.  

Tehát nem csupán a változó élethelyzetek, életkor és egyéb „világi” körülmények 
alakíthatják az uralkodó jelleget, mint azt a tanítások említik, hanem maga az idő is. 
Ennek tükrében nem véletlen a Bölcsesség-minőségeknek az egyes napszakokhoz, 
évszakokhoz kapcsolása, ám a gyakorlat azt igazolja, hogy az összefüggés az idő és a 
minőségek között sokkal dinamikusabb. 

A másik érdekes megfigyelés az volt, amikor kiderült, hogy a változási állapotok 
használhatósága a képletben összhangban volt a Bölcsesség-minőségek viselkedésével. 
Amikor rámutattam, hogy ez vagy az a változási állapot hangsúlyosabbá vált ebben és 
ebben az időszakban, többen azt jelezték vissza, hogy az adott Bölcsesség-minőség 
„akkoriban valóban többet foglalkoztatott”, „sokkal inkább előtérbe került akkortól 
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fogva”, esetleg „tudatosabbá vált a tapasztalása” stb. Véleményem szerint ez megerősíti 
azt a sejtést, hogy Bölcsesség-spektrumunk is változik idővel. A pontot az i-re az tette 
fel, amikor az eleinte kivételnek tekintett két esetet is e megállapításból kiindulva sikerült 
helyükre tenni. Ugyan az alanyok születési képlete nem mutatta az élő személynél 
tapasztalt Bölcsesség-minőségeket, de a születést követő, az élet korai szakaszától 
kezdve jelen lévő sorsdekádokban (tízévente váltakozó egyéni időszakok) hangsúlyosan 
megmutatkozott a keresett minőség. 

 
1. kivétel esettanulmánya 

Ratna és Padma hangsúlyos nő (35), aki 
Vajra minőséget nem igazán tükröz, és 
beszámolója szerint nem volt jellemző rá a 
korábbi életszakaszaiban sem. A képlet 
viszont elsősorban jól alátámasztott Vajra 
(Fa), másodsorban Padma (Föld) hangsúlyú 
mintázatot mutat; a Ratna (Víz) csupán egyéb, 
a mintázatképzés szempontjából nem jelentős 
területeken (nap pillér alsó része) fordul elő. 

Születésének másnapján az erőviszonyok 
már egészen más képet mutattak, áthelyezve 
a hangsúlyt a Vajráról (Fa) a Padma (Föld) és 
Ratna (Víz) minőségekre éveken át. Tehát 
Vajra hangsúlyos időszakban csupán egyetlen 
napot töltött csecsemőként, így kevésbé 
épülhetett be ez a sorsmintázat a szervezetébe. Évről évre uralkodóvá vált a Ratna, 
illetve a második sorsdekádtól kezdve egészen a jelenlegi harmadikig folyamatosan az 
is maradt. Ezek a személyiségfejlődés szempontjából meghatározó (különösen az 5-6 
éves kori, ill. 18 éves kort követő) időszakok olyan élethelyzeteket, tendenciákat 
hordoztak magukban, amelyek „belenevelhették” az egyénbe az adott minőséget, illetve 
a Vajrának megnyilvánulására viszonylag kevés teret hagyhattak. 
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2. kivétel esettanulmánya 

Karma és Padma hangsúlyos férfi (45), aki 
gyermekkora óta tapasztalja a Karma minőség 
jelenlétét, ám a születési képletében egyáltalán 
nem jelenik meg az erre utaló Víz állapot és a 
Padmát kifejező Fém sem jelentős.  

A képlet elsődleges hangsúlyát a Tigrisben 
lévő friss, megújuló Tűz adja, mert ez az, ami a 
felső részben is megjelenik, „felszínre bukkan”. 
Ez a Nap Mester állapotát (Föld) erősíti, tehát 
Vajra minőséget tükröz. Ezzel karöltve persze 
jelen van a Tigris elsődleges minősége, a Fa is, 
ami a Ratnára utal — de a mintázat 
szempontjából ez már csak másodlagos szerepet kap. Harmadlagos mintázatként a 
Nap Mester állapotára utaló Föld jöhet szóba (Buddha). A Padma minőséget kifejező 
Fém a mintázatképzés szempontjából nem jelentős helyen fordul elő (év pillér), a Karma 
pedig egyáltalán nem szerepel (csupán mélyen elrejtve). 

Az alany megnyilvánulásaiban viszont kétségtelenül jelen volt a Karma és a Padma, 
míg a Vajra kevésbé. A magyarázatot itt is az adta, hogy születésének első évétől 
fogva uralkodó jellegként végigkísérte az életét a keresett Karma-mintázat, illetve a 
Padma is jelentős szerepet kapott. A Bivaly ugyanis kiegészíti a Kakast, Fém-többletet 
alkotnak együtt — tehát előtérbe hozták a Padma minőséget. Továbbá tapasztalatom 
szerint a képletből alapvetően „hiányzó” elemek rendszerint drámai fordulatot 
hozhatnak az egyén életébe, amikor feltűnnek — és mivel ilyen korai időszaktól kezdve 
folyamatosan jelen volt, alapvető mintázattá válhattak az egyén számára. 
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3. kivétel esettanulmánya 

Alapvetően Vajra-Ratna-Buddha hangsúlyos, 
némileg Padma jegyeket is tükröző férfi (34), 
akinek a képlete szinte csak a Padma 
minőséget mutatja, Buddha nem szerepel, a 
Vajra és Ratna is csupán szunnyadó, felszín 
alatti minőségként mutatkozik. 

Ez több szempontból is érdekes eset, mivel 
ún. sajátos képletű: a Föld állapot annyira uralja 
az egész képletet, hogy nem igazán enged teret 
a többi minőségnek — az egyensúly, mondhatni, 
„visszafordíthatatlanul” a Föld felé billen el. 
Ennek ellenére úgy tűnik, hogy azért megőrizte 
a Víz és a Fa által jelzett Ratna és Vajra minőségeket, mert ezeket az alany és a 
környezete is alapvető jellegnek tartja. Viszont a Padma mindent elfedő túlsúlyát nem 
látni a viselkedésében — saját megfogalmazása szerint: „érzem magamban, együtt tudok 
menni vele, csak nem érzem ennyire erősnek”. Állítása szerint a Buddha minőséget 
leginkább gyermekkorában tapasztalta, felnőttként inkább a másik kettőt tekinti 
meghatározónak.  

A megfejtést, mint azt sejteni lehet, itt 
is az időtényező szolgáltatta. Az első két 
sorsdekádban végigkísérte az életét 
hangsúlyos állapotként a Tűz (Buddha) 
és a Fa (Vajra), valamint a harmadiktól 
kezdve a Víz és a Fa uralkodik, ami a 
felszínen — azaz nyilvánvalóbb módon — a 
Vajra minőséget tükrözi, másodlagosan, 
a felszín alatt pedig a Ratnát hordozza. 
Az első sorsdekád Vajra-többletet (Nyúl-
Kecske kapcsolat által) hozott számára, 
míg a jelenlegi sorsdekád Ratna-többletet 
(Patkány-Sárkány kapcsolat által). Ezek 
szerint még a sajátos képleteknél is 
meghatározó az időtényező jelenléte. 

 
 

Kölcsönhatások 

Az öt változási állapot és az öt Bölcsesség között érzésem szerint más kapcsolati 
dinamika van, másképpen lépnek egymással kölcsönhatásba, hiszen két külön 
rendszerről van szó. Rendszer szintjén tehát kevés hasonlóság fedezhető fel. Ennek 
ellenére azt tapasztaltam, hogy a születési képlet egyes összetevői közötti 
kölcsönhatások a Bölcsesség-minőségek kölcsönhatásait tükrözték.  

A többletet okozó jegykapcsolatok szerepét a fenti három esettanulmány már 
bemutatta. Kíváncsi voltam, hogy az alapvetőbb kölcsönhatások (ütközés, összefonódás) 
is ugyanígy tükröződnek-e a Bölcsesség-minőségek tapasztalásaiban. Sajnos nem 
mindenre adódott példa, de a beszámolók olykor egészen finom, a szakirodalomban 
nem is nevesített kölcsönhatások összefüggését igazolták vissza. 
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A bal oldali példa egy Fém Nap Mesterű 
egyén képletét ábrázolja, aki egy Fém-
hangsúlyos hónapban született. Azonban e 
hónapban erős a Víz is és jelentős Föld 
maradványt is tartalmaz, ami a felszínen (a 
pillér felső részében) felbukkan. Emiatt a 
Föld határozza meg a képlet típusát, ami 
elsődleges szempont az uralkodó mintázatok 
azonosításában: a Föld e képlet uralkodó 
minősége, tehát a leghangsúlyosabb a 
„támogató” viszony (Vajra) lesz. Az 
„önmagára utaló” (Buddha) Fém a második 
leghangsúlyosabb tényező, harmadikként 
pedig az óra pillér által is megerősített, a 

Nap Mesterrel „alkotói” viszonyban (Padma) álló Víz adódik.  
Ugyan a Majom hónapban a súlypont a Fémen lenne, amit a Föld táplál, de ez utóbbi 

megjelenik a felszínen is, így a súlypont áthelyeződik, mintegy lepecsételve, lefedve a 
főelemű Fémet, egyszersmind szorosan együtt létezve azzal. A képlet tulajdonosa a 
következőképpen jellemezte érzéseit a benne uralkodó minőségekkel kapcsolatban, 
miután a Vajrát tette meg elsőnek: „Nálam a Vajrát eléggé le tudja gyűrni a Buddha, 
valahogy átmossák egymást, pl. képes vagyok egyszerre tompán elúszva koncentráltan 
figyelni.” 

 
Aztán kaptam visszajelzéseket egy másik 
kedves közreműködőtől is, akinek a 
képletében a yin Víz állapotú Nap Mester 
összefonódott a mellette lévő összetevővel 
(yang Föld) — ez tartósan lekötött figyelmet 
jelez az összetevő által képviselt terület felé 
(elkötelezettséget, hűséget, meggyőződést, 
házasságot stb.).  

A kapcsolódó Bölcsesség-minőséget így 
írta le: „nagyon alap, bár gyorsan csömöröm 
lesz tőle”. Ez pontosan tükrözi a szóban 
forgó összetevő képletbeli megnyilvánulását, 
hatását a Nap Mesterre: mindig jelenlévő és 
elkötelezettsége miatt kimerítő, leterhelő lehet, illetve az élet adott területe folyton 
kényelmetlen közelségben van az egyénhez (azaz a Nap Mesterhez). 
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1. ábra: Az Öt Bölcsesség viszonyai 

2. ábra: Maslow szükséglet-piramisa és az öt pszichofizikai állapot 
az Öt Bölcsesség tükrében 

Egy fontos, tisztázó megjegyzéssel élnék itt: a csillag alakú ábra nem az egyes 

Bölcsesség-minőségek közötti viszonyokat tükrözi, hanem a Napmester és a minőségek 

közötti viszonyokat (pl. a Karma nem feltétlenül erősíti a Ratnát vagy szabályozza a 

Vajrát...). A Bölcsesség-minőségek közötti viszonyokat inkább ez a „mandala-ábra” 

szemléltetheti:  

 

 

 

 

 

a) az egymással szemben lévők egymást kölcsönösen kiegészítő ellentétpárokat 

alkothatnak (azaz Karma-Ratna; Vajra-Padma), amit a jellemző férfias-nőies 

hozzáállás, viselkedés ellentétpárja tükrözhet.  

b) az óramutató járásával megegyező sorrendben pedig felfokozhatják egymást 

vagy legalábbis egymásra épülhetnek (Buddha > Ratna > Padma > Karma > Vajra > 

Buddha).  

 Ez utóbbit tükrözheti az Öt pszichofizikai állapot, illetve a pszichológiából ismert 

Maslow-piramis is, amely a szükségleteket ábrázolja egymásra épülő öt szinttel — 

habár Abraham Maslow szintelnevezései (1943) nem feltétlenül adják vissza a 

minőségeket, ám a szintekhez társított tartalmak már annál inkább (F. Várkonyi Zsuzsa 

pszichológus elnevezéseivel már tisztábban látszik a hasonlóság; ld. Teljesebbé válni, 

Kulcslyuk Kiadó, 2012): 
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Arra azonban Irini rámutatott, hogy hierarchia csupán a zavarodott 
megnyilvánulásokban fordulhat elő, a Bölcsességek tisztán, önmagukban jelennek meg, 
egymás mellett — egyik Bölcsesség sem felsőbbrendűbb vagy függő a másiktól. Ezen 
elgondolkodva arra jutottam, hogy magam is leginkább a zavarottságot kiemelő, vagy 
egymást túlzó módon felerősítő módon tapasztaltam ezt az egymásutánisági sorrendet. 
 
Továbbá, hogy ez a párosítgatás ne menjen át „rendszerkedésbe”, ne menjen a tudat 
spontán és tapasztalatokon alapuló felfedezésének rovására, fontos megérteni, hogy 
ezzel nem lehet a tudat aspektusait kiszámolhatóvá tenni.  

A képlet súlypontja az élet során folyamatosan változik (hiszen ha állandó lenne, nem 
lenne fejlődés, az élet nem lenne eleven), így az általam „indítványozott” összetett és 
átfogó képletmintázat is folyamatosan változik. Persze általában nem szeszélyesen, de 
azért nem is tekinthető semmilyen állapot mindenkor érvényesnek. Egyetlen 
megállapítás sem kőbe vésett, legfeljebb csupán egy folyamat kimerevített 
pillanatképéből leszűrt következtetés lehet. :)  

Ezzel a módszerrel tehát inkább egy adott időszakban uralkodó Bölcsesség-sorrend 
„érzetet” lehet megállapítani, nem az egyén „valódi lényegéből” fakadó, az élet során 
„állandóbb” Bölcsesség-aspektusokat — viszont rámutat arra, hogy az egyéni 
Bölcsesség-tapasztalat is változó lehet, illetve az egyes időszakokban történt egyéni 
megállapítások közti különbségek nem feltétlenül téves érzékelésen, rossz megértésen 
alapulnak, meglehet, hogy csupán a minőségek hangsúlyosságának változó jellegét 
tükrözik. 
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Eredmény: Levont következtetések és további lehetőségek 

Tanulmányom az ötféle alapmintázat és az Öt Bölcsesség összekapcsolására csak az 
első lépése az Öt Bölcsesség szerint kialakított tanácsadói gyakorlatomnak. Ez 
meglehetősen hasonló az „Öt Bölcsesség és a Négy Bölcsesség-megnyilvánulás a 
társas érintkezésben” c. táblázathoz (ld. 150-152. oldal, Natural Brilliance / 
Természetes ragyogás): 

0. Fogadótér megteremtése (Buddha): mindenekelőtt fontosnak tartom a megfelelő 
fogadókörnyezet kialakítását, amelybe az ügyfél érkezik, hiszen biztonságérzete, 
elengedettsége kihat a tanácsadásra is. Eztán kezdődhet a beszélgetés: 

1. Megfigyelés (Vajra): ez a Minőségek azonosításáról, a (valódi) gondok és okok 
felismeréséről, az érzékeny területek, „veszélyzónák” felderítéséről (hogyan ne 
közeledjünk az ügyfélhez) szól. 

2. Lelkesítés (Ratna): ennél annak kiderítése a cél, hogy az illető mitől képes 
„ragyogni, tündökölni”; empátia gyakorlása, lehetőségek, perspektívák nyújtása, 
esetleg a környezet igazítása (Feng Shui), elviselhetőbb feltételeket teremtve. 

3. Átalakítás (Padma): hiteles kapcsolatteremtés az illetővel, melynek célja 
megtalálni a „gyújtáskapcsolót”, amitől felragyoghat és a dolgok elkezdhetnek a 
megoldás felé haladni (zavarodottság átalakítása tisztasággá). 

4. Ösztönzés (Karma): segítő eszközöket adni az ügyfélnek a lendület 
fenntartásához, a haladás folytatásához, ösztönzés és vezetés, megoldáskeresés, 
a kitűzött célok melletti kitartás megerősítése. 

5. Elengedés (Buddha): saját útjára bocsátani az ügyfelet, elengedni a kezét. 
 

Tanulság 

Az eddig vizsgált több, mint 40 eset alapján kidolgoztam egy megközelítést, ami egy 

átfogó képet adhat a személy Bölcsesség-minőségeiről viszonylag rövid idő alatt, olykor 

akár első ránézésre. Hasznos fogódzókat nyújthat számomra az illető megértéséhez, 

irányelvekkel szolgálhat az ügyfél önismeretét fejlesztő, illetve a képlet kiértékelését 

célzó, puhatolózó kérdéseimhez, észrevételeim tisztázásához. Ezt valóságellenőrzésnek 

szoktam nevezni. Tehát magából a képletből láthatom ezáltal az uralkodó Bölcsesség-

minőségeket is, és ennek alapján végezhetem a sorsfejtési tanácsadást, azonban 

minden egyes összefüggést vissza kell igazolni az előttem lévő, elevenen élő személy 

megfigyelésével is, nem csupán a képlet alapján levonni következtetéseket. 
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Függelék: Miért keresik fel a különböző típusú emberek a tanácsadót? 

Itt ragadnám meg az alkalmat a megfigyelési tapasztalataim összefoglalására arról, 

hogy a különböző képlettípusú (vagy Bölcsesség-minőségű) emberek jellemzően miért 

kerestek fel, mik a rendszeresen előforduló valódi okok náluk, általában hogyan állnak 

hozzá a tanácsadáshoz/tanácsadóhoz stb.: 

Vajra  

 mert tudni akarják, hogy miről szól a helyzet valójában, tisztán akarnak látni, 

megérteni a bajuk /  helyzetük okait; ritkán osztanak meg azonban személyes 

részleteket, amiket hivatkozási alapként használhatna a tanácsadó a helyzet 

megértéséhez, illetve a közös megoldáskeresésben; meglehet, hogy nem is látják 

a valódi gondot, és csak azt fogadják be, amit hallani akarnak vagy amit már 

eleve tudnak (előítéletek, tévképzetek, tagadó félelmek); jobb esetben szeretnének 

egy külső forrást meghallgatni, aki új szemszögből világíthat rá a helyzetükre; a 

tanácsadó hitelességéhez azonban kétkedően állhatnak (mintha csak egy 

„megkérdőjelez-hetetlen igazságot” akarnának hallani); 

 mert szeretnék látni a lehetőségeket, megoldásokat, még azokat is, amelyek 

megvalósítása esetleg kényelmetlen lehet számukra („ők betartják majd” — ígérik, 

aztán általában a saját fejük után mennek; ez persze nem feltétlenül jelenti a baj 

rosszabbodását, sokszor az új tények alapján összerakják magukban a dolgokat); 

 a valódi ok gyakran az, hogy nem akarnak szembenézni a helyzettel, amibe 

belekerültek. Nem képesek önerőből kiutat találni, mert tagadják vagy kerülik a 

valódi okokat, inkább megmagyarázzák, önbecsapó, képzetgyártó stratégiákat 

dolgoznak ki arról, hogyan ne kelljen foglalkozniuk a gondot kiváltó tényezőkkel. 

Ez a minta végül hurokszerű ismétlődéshez, önmagába záródó körökhöz 

vezethet, valódi megoldások nélkül, a látóterük egyre szűkülhet, mígnem csupán 

ezt a bajt érzékelik, és ennek okán körülményként megteszik minden rossz 

forrásának. A baj azonban csak következmény, nem az ok. Ilyenkor valóban 

fontos szerintem egy külső személy jelenléte és segítsége, aki rávilágíthat a 

dolgokra, perspektívát adva tágíthatja látókörüket vagy egy személyreszabott 

megoldással szolgálhat. 

 ha felismerik a valódi okot, akkor becsülettel követik a javaslatokat, irányelveket, 

amiket a tanácsadótól kaptak, és készségesen visszajelzik, hogy bevált-e vagy 

kipróbálták, de rájöttek, hogy másra lenne szükségük. 

 

Ratna 

 mert alapvetően kíváncsiak és kereső típusok; lehet, hogy nincs is épp bajuk, csak 

szeretnének egy leírást, egy „szakértői diagnózist”, amivel azonosulhatnak (sok 

esetben már van több ilyenük is, de új(ak)at szeretnének, mert nem egészen 

elégedettek a korábbiakkal, hiányosnak vagy pontatlannak tarthatják azokat); 
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 mert támogatásra vagy megerősítésre van szükségük, valakire, aki megérti őket 

(„egy vállra, amin kiönthetik, mi nyomja a szívüket”), gyakran egy közösségre, 

hasonló gondokkal, mint az övéké (önsegítő csoportok, anonim alkoholisták stb.); 

 vagy mert őszintén és lelkesen szeretnének részt vállalni, közreműködni egy 

esettanulmányban; :) 

 hajlamosak akkor is azt visszajelezni, hogy az elemzés tökéletesen rájuk illik, 

amikor nem volt egészen pontos, esetleg a valódi megfigyeléseket nem 

tartalmazta (hajlamosak a róluk kialakított képet valódiként elfogadni); 

 a valódi oka gondjuknak gyakran az, hogy alacsony önbecsülésük folytán 

áldozat-szerepbe kényszerülnek újra és újra, vagy büszkeségük fenntartásáért 

önmagukra káros dolgokat művelnek (káros szokások, önpusztító 

viselkedésminták stb.). Önmaguktól nem ismerik (f)el saját valódi értékeiket, 

hasznosságukat a világban, a mások életére gyakorolt jó hatásukat, a 

tanácsadótól várják, hogy megmutassa ezeket; 

 igazán segítőkészek és hálsak tudnak lenni, részletekbe menő életesemény-

listával szolgálnak; apró szívességekkel, gondos figyelemmel igyekezhetnek a 

tanácsadó kegyeit és megértését még jobban megnyerni (fontos számukra a másik 

jólléte, de leginkább a kialakított jó véleménye magukról); 

 

Padma 

 mert szeretnék kibeszélni (vagy megbeszélni valakivel az érzéseiket), megvitatni a 

lehetőségeket, hangosan kibeszélve/kisírva magukból a feszültséget (ami már 

önmagában is segítő, feloldó hatású tud lenni); 

 gyakran cáfolják vagy legalábbis finomítják, pontosítják a tanácsadó megállapításait 

(„én neeem ilyen vagyok” / „nálam ez inkább...”), ám hajlandóak együtt keresni a 

megoldást a tanácsadóval, remek kiegészítő félnek bizonyulnak a tanácsadás során: 

szorgalmasan elvégzik az önismereti kutatómunkát, pontosan igyekeznek 

megválaszolni a kérdéseket, mindig adnak visszajelzést, általában visszatérő 

ügyfelek lesznek (talán mert élvezik a közös munkát, az együtt töltött időt); 

 a valódi okok gyakran csak több foglalkozás vagy egy tartalmas megbeszélés 

után válnak világossá; hajlamosak elterelni a figyelmet a lényegről, ugyanakkor 

finom jeleket is adnak, amik visszavezetnek hozzá; kérdéseik gyakran 

párkapcsolati jellegűek (pl. szinasztriát — képletösszevetést — kérnek); 

 

Karma 

 mert nem találtak más(hol) megoldást a gondjukra (miután számos egyéb 

lehetőséget kiróbáltak már, persze);  

 olykor pusztán egy lökésre van szükségük a megfelelő irányba, hogy 

visszanyerjék lendületüket és haladhassanak tovább önállóan; 

 hajlamosak párhuzamos monológokat folytatni a tanácsadóval valódi 
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párbeszédek helyett (elmondják a gondjukat, a tanácsadó közli a meglátásait, de 

az ügyfél vagy nem is hallja meg őket, vagy megmarad a saját elképzeléseinél);  

 gyakran meg akarják érteni az egész rendszert, hogy önállóan használhassák 

azt — bár olykor a rendszer összetettsége frusztrálhatja őket, mintha olyat 

szeretnének kapni, amit már ismernek (vagy rövidebb-hosszabb úton 

megismerhetnek) és azonnal fel is tudnak használni; szeretik a gyakorlati 

eszközöket, az átlátható terveket, a személyreszabott megoldásokat; ritkán 

fogadják jól a terelgető, irányító jellegű tanácsadást, illetve a jóslásszerű 

előrejelzéseket (ők akarnak irányítani és nem hisznek a külső erők általi 

elrendeltetésben); 

 általában rendben fizetnek, de ritkán adnak visszajelzést; 

 a valódi ok lehet az, hogy pihenésre van szükségük, szabadulni a túlvállalásoktól 

(vagy túlgondolásoktól), letenni a terheket, lecsendesíteni a kavargó 

gondolataikat, visszatérni önmagukba; testedzés általában segíthet; az is lehet ok, 

hogy nehezen bíznak másokban, mindent maguk akarnak elvégezni — ám 

megosztva a terheket könnyebb haladni. 

 hajlamosak gyakorlati tanácsokkal ellátni a tanácsadót (egyéb, tanácsadáson 

kívüli területeken, bizonygatva hozzáértésüket, szakértelmüket), esetleg 

helyesbíteni az észrevételeket, vitába szállni; 

 

Buddha 

 mert valaki (egy barátjuk, egy családtagjuk, a párjuk stb.) ajánlotta nekik; 

 pusztán kíváncsiságból vagy mert tényleg megrekedtek (olyannyira, hogy be kellett 

ismerniük: külső segítségre van szükségük); 

 sajátos és személyreszabott megoldást igényelnek, általában a 

megszokott/bejáratott módszerek nem válnak be náluk, nehéz fogást találni a 

gondjukon — ami bonyolult, nehezen átlátható lehet, így a tanácsadó esetleg más 

segítő szakemberekhez küldheti az ügyfelet; legalábbis mélyen meg kell értenie a 

tanácsadónak az egyén sajátos helyzetét, hogy a valódi okokra ráleljen;  

 a tanácsadó általuk tanulhatja meg igazán, hogy minden helyzet más, nincs két 

egyforma eset; 

 hajlamosak nagyon gondosan figyelni a tanácsadóra (vagy csupán hallgatagok), 

és látszólag bármilyen útmutatást szívesen követnek, bármilyen feltételekhez 

igyekeznek alkalmazkodni (más kérdés, hogy ezt vajon belső kényszerből vagy 

szabadságtudatból teszik-e, illetve, hogy tényleg betartják-e a tanácsokat vagy a 

saját fejük után mennek-e); 
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Öt lényeges szempont  

...az Öt Bölcsesség szerepeinek megkülönböztetésére a 4P tanácsadás során: 

1. Az egyén uralkodó Minősége: azt mutatná, hogy mik az egyén várható első 

reakciói, viselkedéshajlamai, problémakezelési mintái stb. Legtöbbször ez 

megegyezik a képlet típusával (mintaképpel). Ez meghatározhatja a kiértékelés 

irányát, megalapozhatja a tanácsadó hozzáállását a személyhez. 

2. A gondot kifejező Minőség: olykor a gond kiváltó oka lehet egy másik — az 

dominánstól eltérő — Minőség zavara. Például egy Vajra-domináns személy 

párkapcsolati gondokkal (Padma) küzd, vagy esetleg épp önbecsülési gondjai 

(Ratna) támadtak. Ebből a szempontból a Maslow-piramis hasznos lehet, mert ha 

valakinek gondjai vannak a Kapcsolat szintjén, akkor az ettől fentebbi szintek (pl. 

Karma / Teljesítmény és Vajra / Önmegvalósítás) megélése is nehézségbe 

ütközhet, esetleg a valódi kiváltó ok a Kapcsolat alatti szinteken található (pl. 

Ratna / biztonságérzet hiánya vagy Buddha / alapvető szükségletek 

kielégítettségének gátoltsága). 

3. Józanító (díszítő vagy kiegészítő) Minőség: az, amely segíthet megoldani a 

gondot, előhozni magunkból a tisztaságot, alkalmazkodni a helyzethez — pl. 

perspektívát adva, szélesítve a látókört (Ratna) egy beszűkült szemlélet (Vajra) 

esetén. Ehhez alapvetően a Natural Brilliance könyv 141-142. oldalán felsorolt 

ötleteket használom. A Négypilléres Sorsfejtésben a képletet egyensúlyba hozó 

változási állapot(ok) feleltethetőek meg ennek működés/hatás tekintetében. 

4. Összezavaró (álarc) Minőség: az, amely akadályozhatja a gond megoldását, 

elfedve azt; a zavarodottság kifejeződése lehet — pl. munkába menekülés (Karma) 

a gonddal való szembenézés helyett. A Négypilléres Sorsfejtésben a képletet 

egyensúlyból kibillentő változási állapot(ok) feleltethetőek meg ennek 

működés/hatás tekintetében. Fontos, hogy megértse a tanácsadó, hogy az egyén 

miért nyúl ehhez a Minőséghez, és hogyan találhat vissza a helyes kerékvágásba. 

5. Középső (Buddha) Minőség: A Négypilléres Sorsfejtésben a Nap Mester 

állapotából lehet következtetni a Bölcsesség-minőségekre, olyan érzetet ad, 

mintha a képlet középpontja lenne, az egyén jelölője, a fő vonatkozási pont, 

amiből fakad és amihez visszatér minden a kiértékelés során. 

 

A fenti öt pontban felsoroltak nem feltétlenül jelölnek különböző Minőségeket, meglehet, 

hogy az uralkodó az, ami segíti vagy gátolja a megoldást, illetve akár maga a probléma 

forrása is lehet. 

 

 

 



2014 júniusa                                                                                                                                      Minden jog fenntartva! 

4. ábra: Összefoglaló táblázat 

 

 


