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Wykres D1 Dalai Lama:

Dalai Lama jako duchowy przywódca narodu tybetańskiego, został rozpoznany jako
inkarnacja(tulku) XIII Dalailamy. Przebywający na wygnaniu od 1959 roku, prowadzi
międzynarodową działalność przeciw politycznej i kulturalnej dominacji Chin w Tybecie.
•

Co wskazuje na obraz Dalai Lamy w świecie?Arudha lagna1 w horoskopie natalnym ukazuje nie
tylko sposób w jaki zostaje wykreowany image (maya) danej osoby ale równieŜ jego Ŝycie
zawodowe i funkcje społeczne. Jiva pod wpływem iluzji zaczyna identyfikować się z
charakterem i postawą planet, które dotykają Arudhapady2. Widzimy iŜ w przypadku Dalai
Lamy arudhapada jest w Meena (rybach) co oznacza iŜ osoba ta uznana jest jako osoba święta

1

Arudha Lagna oraz jej uzycie przedstawione jest w Jaimini Sutrach oraz Brhat Parasara Hora Sastrze
(rozdział 31). Arudha wskazuje na konkretne/widzialne rzeczy związane z domem od której się ją liczy. Arudha
Lagna jest to Arudha ascendentu.
2
Mam tutaj na myśli Yuti (czyli kiedy planeta jest w znaku Arudhapady), Drsti (kiedy aspektuje Arudhapade) i
Bhavapati (kiedy planeta rządzi znakiem w której jest arudhalagna). Argala oraz Graha drsti są wykluczone.
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(guru/jowisz) zajęta wyzwoleniem (12 dom3) oraz etyką (guru/jowisz). Jego pozycja ma
charakter dziedziczny (yuti A84).
Co wskazuje na przywództwo duchowe i polityczne organizacji? Czwarty dom od Arudhapady5 jest
zajęty przez Surye, Ketu i Buddhe, oznacza to iŜ Jego imie (Lagna) będzie mocno związane z
organizacją (4 od AL) która natomiast składa się z osób zajętych medytacją (ketu) oraz Ŝyciem
duchowym (Me/Ju). Buddha który jest władca tego domu otrzymuje aspekt znakowy (rasi
drsti) od Mangal (mars) i Rahu co powoduje duŜe problemy związane z duchową
społecznością. JednakŜe ostatecznie będzie ona utrzymana przez silną pozycję
Buddha(merkury) w mithuna (bliźniaki). Jedno z imion które nadano Dalai Lamie w dniu
inicjacji to: elokwentny / inteligentny. Obie te cechy wskazuje Buddha w Lagnie w Nipuna
oraz Mahapurusa Yodze6. Mars jako atmakaraka wskazuje osobę, która broni danej
społeczności bądź rodziny (4 dom). Będzie to równieŜ miało charakter polityczny gdyŜ Sani
jest w 12 domu od Arudhapady, Dalai Lama jest nie tylko, duchowym ale równieŜ
politycznym przywódcą Tybetu (arudhapada w dziesiątym domu oraz Bhadra-Mahapurusa
Yoga ze słońcem).
Co wskazuje na zaawansowaną duchowość?Duchowość tutaj wskazuje Surya(sarvatma per
Saravali), który ma Virodha-argale7 na Atmakarake(wewnętrzna swiadomość duchowa) oraz
jest razem z Lagneshem (zewnętrzna duchowość). Jowisz w piątym domu ma argala na
atmakarake oraz Lagnesha(drugorzędna argala). Oznacza to iŜ osoba charakteryzuje się
duchowością opartą zarówno na wierze(Surya) jak i wiedzy(Guru).
Co wskazuje na Ŝycie w celibacie? Upapada oraz Darapada(A7), są razem z Venus i Księzycem.
Taka kombinacja zwana Vahana Yogą daje zazwyczaj silną seksualność oraz wiele sytuacji do
obcowania z płcią przeciwną. Natomiast waŜnym punktem jest relacja do Arudhapady. Tak
jak w przypadku Srila Prabhupada Venus jest w szóstym domu od Arudhapady, co wskazuje
na rezygnacje z Ŝycia intymnego. Venus razem z Darapadą i Upapada wskazują, na
odrzucenie tych elementów Ŝycia.

Okresy Ŝycia:
•

•
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W wieku piętnastu lat został uhonorowany jako głowa Narodu Tybetańskiego. Wówczas
był to okres Narayana Dasa8 Wagi która ma w sobie Guru – władce 10 domu –
odpowiedzialnego za raja yogi (władca 10 domu / kendra w domu piątym – trikona per
BPHS)
W 1989 roku otrzymał Pokojową Nagrode Nobla. Dasa Strzelca która znów jest związana
z dwoma rajayogami (kombinacje wpływu). Władca strzelca jest w rajyabhavie (5 dom)
natomiast Rahu jest władcą dziewiątego domu w Kendra w upadku (rahu i ketu w kendra
w upadku dają raja yoge). Strzelec jest w Kendra9 do Lagny, Arudhapady i Słońca (waŜne
wydarzenia w Ŝyciu) oraz aspektowany jest przez Sidhida-Yogade (ghatika). W 1987 roku
równieŜ zaproponował umowę składająca się z pięciu punktów mającą zagwarantować
pokój w Tybecie.
Od 1959 roku Dalai Lama starał się nawiązać kontakt z przedstawicielami rządu w
Stanach Zjedonoczonych w celu pracy nad uszanowaniem praw Tybetanczyków przed
inwazją Chin. Powstały wówczas trzy rezolucje na Ogólnym Zgromadzeniu. Była to
Meena-Dasa (ryby) która jest związana z Arudhapadą (misja) aspektowana przez Rahu co
oznacza współprace z zagranicznymi osobami (10 dom – karmasthana).
Om Tat Sat

3

Meena – ryba jest dwunastym znakiem w naturalnym(naisargika) zodiaku (Bhu-chakra)
A8 – równieŜ Mrtyupada – arudha liczona od ósmego domu.
5
Czwarty dom wskazuje równieŜ bandhu – osoby, z którymi jesteśmy blisko związani.
6
Surya+Buddha (który, nie jest w kopa-avastha).
7
Teoria Argala jest wytłumaczona w 33 rodziale Brhat Parasara Hora Sastry - Parasara Rsi.
8
W południowych Indiach zwana równieŜ Padakrama dasa. Jej mechanike ukazuje BPHS tłumacząc Charadase oraz Jataka Parijata. Sposób jej liczenia tłumaczy Jaimini Sutra
4

9

Kendra to następujące domy: 1,4,7,10.
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