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Kim Farnell: Asztrológia mindenkinek  

Végre egy könyv, ami azon túl, hogy érthetően taglalja a különböző állatövi csillagjegyek 

tulajdonságait, el is magyarázza az asztrológia alfáját és ómegáját. A laikus magabiztosan 

keresgélhet a sokszor hangoztatott, mégis érthetetlen fogalmak között és a könyv végére már 

az az érzése támadhat, hogy végre érti a csillagjóslás varázslatait. A könyv fülszövege azt 

ígéri, hogy az olvasó képes lesz elkészíteni a saját horoszkópját… De nemcsak a kezdők, 

hanem a képzett szakmabeliek is találhatnak érdekességeket, hisz a könyv nekik is íródott.  

   Na persze azt ne várja senki se, hogy az egyik fejezetben elolvashatja a napilapokból oly jól 

ismert jövendöléseket. Nem kérem, itt senki nem fog találkozni a régen kiszemelt sármos 

fiatalemberrel, és az sem valószínű, hogy álmaik hölgye másnap éppen önökhöz fog 

bekopogtatni egy kiló lisztért, de azt például pontosan „kideríthetjük”, hogy ki illik hozzánk, 

és ki az, akit jobb, ha messziről elkerülünk – mármint a csillagjegye szerint. 

   A könyvben az állatövi jegyeken túl megismerhetjük ennek a misztikus elméletnek a 

történetét, fontosabb forrásait, részterületeit. A bolygók és aspektusok között kutakodva 

rájöhetünk, hogy a földrajzórán tanult csillagászati tényeken túl milyen sok kultúrtörténeti 

érdekességet rejt még magában a csillagok világa.  

   Ki ne ismerné azokat a furcsa ábrákat, amiket egyik másik asztrológus rajzol, hogy a rajta 

elvégzett hihetetlenül bonyolultnak tűnő „matematikai” számítások után „feltárja” a 

jövendőnket. Nos, kérem, itt az idő a „titok” feltárására, csak egy kicsit utána kell olvasni.  

   Az Asztrológia mindenkinek szerkesztésénél a szerkesztők gondosan ügyeltek a könnyű 

eligazodásra. A különböző fejezeteket különböző színekkel jelölték, sőt a szócikkek után 

pontosan jelzik a kapcsolódó témát. No és a gyönyörű, korabeli képek és a közérthető 

táblázatok… így valóban élvezet a kutatás és a „tanulás”. Kár is tovább szaporítani a szót, 

hisz a jövő most kezdődik, és ha valóban érdekel minket az asztrológia rejtélyes világa, 

vegyük kézbe e könyvet! 


