
LEGLÉNYEGESEBB  

ALAPELVEK  
A HANGOK JELENTÉSÉNEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ 

1. A hangok, amelyek segítségével a bonyolult világunk működését leírjuk, önálló jelentéssel 

bírnak.  

2. A hangok maguk az ősgyökök, ezek állandósult csoportjai a gyökök, amelyek a tartalmukat 

megőrzik a különböző toldalékolások során. 

3. Az ősgyökök, azaz a hangok egy természetes rendszert alkotnak. Ez rendszer analóg a bonyolult 

világunk működési rendjével, mert ellenkező esetben nem lenne alkalmas annak leírására. 

4. A bonyolult rendszerek jellemző mozgásformája a káosz, azonban a természet bonyolult 

világában egy „magasabb szinten” mindig megfigyelhető rendszerszerű működés. Így a hangok 

rendszerének leírásának is kell lennie egy olyan szintjének, ahol a hangok jelentései egy 

„működési folyamatot” írnak le.  

5. Azaz oly módon csoportokba, illetve sorba rendezhetők a hangok, hogy azok jelentései 

önmagukba visszatérő nagy ciklust határoznak, amelyen belül kisebb ciklusok is értelmezhetők. 

Ez az elv feleltethető meg általánosságban a bonyolult rendszerek ciklikus működési 

folyamatainak.  

6. Mivel léteznek a világ működését elvi szinten leíró rendszerek, célszerű ezek analógiájára 

gondolkozni.  

7. Minden bizonnyal a hangok rendszere természetes rendet követ, azaz a tudatos gondolkozást 

megelőzően jött létre és a tudatalatti gondolkodás elemeit is hordozza. Ezért célszerű olyan 

analóg rendszert keresni a hangok természetes rendszerének FELISMERÉSÉHEZ, amely a világ 

működését szimbolikus formában írja le. 

8. Az asztrológia rendszere ennek az elvárásnak tökéletesen megfelel.  

a. Egyrészt mert a többezer éve használt rendszer a világunk működésének leírására, 

ezáltal kellő mértékben tömör tartalmú kategóriái vannak.  

b. Másrészt az asztrológiában érvényesül a ciklikusság elve, amelyben egy-egy kör önálló 

egységként is értelmeződik. Pl. Az állatövi jegyek meghatározzák a téridőt.  

c. Továbbá ezeknek a szimbólum-köröknek (bolygók, állatövi jegyek, kínai trigramok) egyes 

elemei is kapcsolatbalépnek egymással, ami igaz a szavak képzésére is. 

d. Az asztrológiai rendszerek a harmónia elvén működnek, nincsen a tudatos gondolkodás 

révén megfogalmazott szabályrendszere.  

9. Tudatos gondolkozással kialakított szabályelveken működő rendszerek nem lehetnek alkalmasak 

a hangok jelentéseinek leírására, mert magának a szabálynak torzító hatása elnyomja az eredeti 

jelentést. 

10. A tartalom és forma egységének elve alapján az egyes hangok jelentésének meghatározásához 

hatékony segítséget nyújtanak az írásjelek (latin betűk, rovásjelek, hieroglifák… stb.) és az analóg 

rendszerek egyes elemeit ábrázoló képek (bolygók szimbólumai, Tarot kártya… stb.). Célszerű 

ezeket a felismeréshez/szemléltetéshez felhasználni. 


