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Gubás
Gubás Gabi a Kos jegyének szülötte, akinek az
optimizmusa akkor is töretlen, ha a sors nehéz
helyzetbe hozza. Élete mottója: minden rosszban
van valami jó, amelynek hatására könnyebben
veheti az előtte álló akadályokat.
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Gabi

„A férjem a szerelmem, a társam, a mindenem”
Születésedkor az égbolton olyan csillagállások jöttek létre, amelyek alapján állítható, hogy életed során nemcsak
különleges, isteninek nevezhető védelemben van részed,
hanem annyira szerencsés vagy, hogy talán csak megszületni volt nehéz.
Igazán a születésem sem volt nehéz, anyukám azt mesélte,
hogy amikor császármetszéssel kiemeltek a méhéből, akkor
én elégedetten szopogattam az ujjamat. De tény és való,
hogy nagyon sok minden, amit szeretnék, azonnal sikerül.
A születési horoszkópod arról árulkodik, mintha ez az
élet jutalomkarma lenne a számodra. De nemcsak ezért
jön össze minden, amire vágyakozol, hanem hihetetlenül
nagy energiákkal is rendelkezel, így nincs olyan helyzet,
amelyből ne tudnál nemcsak felállni, hanem jól kijönni.
Átéltem már fizikai és lelki fájdalmat, magányt, megcsalást
és depressziót is, amelyek az adott pillanatban letaglóztak,
de szerencsére ezekben a nehéz, embert próbáló helyzetekben nem maradtam sokáig. Általában gyorsan észreveszem, hogy a szituáció miért történt meg velem, mit kell
belőle megtanulnom. Az igazsághoz tartozik, hogy az eredményekért nekem is tennem kell, a sült galamb nem repül
a számba. A könnyebbség csak annyi, hogy fele-fele arányban tesszük bele a sorssal az energiánkat, és érhetem el
a kívánt eredményt.
Az életben volt olyan helyzet, amelyről úgy gondoltad,
reménytelen?
Igen, a színpadi balesetem utáni időszakban, a mérhetetlen fizikai fájdalom hatására a lelkemben is eluralkodott
a kilátástalanság. Olyan kínjaim voltak, hogy négykézláb
tudtam csak közlekedni, és akkor felmerült bennem a kérdés, ha az egyszerű mozgás, a menés ilyen gyötrelemmel
jár, akkor hogyan tudok majd például gyermeket a világra
hozni? Ráadásul nemcsak megütöttem a gerincemet, hanem sérvem is kialakult, és meg kellett barátkoznom azzal
a ténnyel is, hogy ez olyan probléma, amely később bármikor újra jelentkezhet. Ez volt életem mélypontja, amelyből
egy természetgyógyász, a jelenlegi társam segített ki.
A pároddal való találkozás szerelem volt az első látásra?
Nekem volt akkor barátom, és ő ugyan egyedül élt, de volt
egy lezáratlan kapcsolata. Ennek ellenére sem ő, sem én

nem voltunk nyitottak arra, hogy összekössük a sorsunkat. A vele való találkozás döbbentett rá arra, hogy egész
életemben, és minden addigi kapcsolatomban őt kerestem. Akkor jöttem rá arra is, hogy a korábbi viszonyaimban miért választottam a magas férfiakat: a biztonságot,
a támaszt kerestem, és a megjelenésük alapján azt hittem,
bennük megtalálom. Miközben nekem nem fizikai, hanem
lelki védelemre volt és van szükségem, amire szintén az
Attilával való megismerkedésemkor jöttem rá. Ezt a gyámolítást tőle maximálisan megkapom.
Mi az, amitől jól működik a kapcsolatod?
Életem során háromféle kapcsolatban volt részem. Az elsőben a partnerem csak táplálkozott az energiáimból, elvett, és nem adott semmit. A másikban éldegéltünk egymás mellett, de nem fejlesztettük egymást. A harmadikban
a társam által több és jobb letten, ketten alkotunk egy egészet. Ezt a kapcsolatot leginkább a jin és janghoz tudnám
hasonlítani.
Hogyan egészítitek ki egymást?
A régebbi viszonyaimban általában én voltam az erősebb.
Amikor Attila belépett az életembe, ráébredtem, hogy milyen jó is gyenge nőnek lenni. Mennyire élvezem azt, hogy
ő vezet, ő viseli a nadrágot. Én gondoskodhatok a meleg,
puha, családi fészekről. De említhetném azt is, hogy esténként éppen akkor kell a színpadon állnom, amikor otthon
a gyerekekkel kapcsolatos események történnek: vacsora,
fürdés, ágyba bújás, meseolvasás, jóéjtpuszi adása, amit
férjem tökéletesen elvégez, és ez nem esik nehezére.
A születési képleted alapján fontos szerepet játszik életedben a pénz, és félsz a szegénységtől.
Már nem félek, mert amikor rájöttem, mit jelent a nevem
(ami kötelez), így tudtam, mindig lesz pénzem.
A csillagok állása arra utal, a szegénységet már megtapasztalhattad.
A szüleim válása után anyukám magára maradt két gyerekkel és nagyon kevés jövedelemmel. Mindent megtett azért,
hogy ne szenvedjünk hiányt, a nélkülözést méltósággal
viseltük, éltük. Az elhasznált farmernadrágból iskolatáskát
varrt nekem. Nem volt pénzünk húsra, és krumplit krumplival ettünk, például rántott krumplit tört krumplival.
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Hogyan tudod ezt a helyzetet kezelni?
Törekszünk arra, hogy teljes mértékben megéljük a jelent.
Élvezzük a most pillanatát. De közben olyan dolgok történnek, amelyek hatására folyamatosan ráébredek arra, hogy
milyen sok mindenre vagyok képes egyedül. Persze úgy,
hogy ő ott van mellettem, és segít. A kérdésedre pontos
választ adva, a helyzetet kezelem, de az életet nem tudom
elképzelni nélküle.
A születési képleted
arról mesél, hogy a
baráti kapcsolataidra
a csalódás a jellemző.
Sokszor kihasználtak,
ezért az életnek ezen
a területén rendkívül
óvatos lettem. Kevés
embert engedek közel
magamhoz, és ajándékozok meg a bizalmammal. Érdekes módon a férfiakkal való
baráti kapcsolatom
jobban működik, mert
itt nincs féltékenység,
irigység. Ha jobban
belegondolok, nekem
a férjem a legjobb
barátom. Sok szállal
kapcsolódunk egymáshoz, mert nemcsak
a barátom, hanem a szeretőm, a szerelmem, a társam,
a mindenem, akit olykor nagyon jó apának szólítani. Nem
csak azért, mert ő gyermekeim apukája. Amikor édesapám
meghalt, utána azt vettem észre, hogy tudattalanul miatta
időnként apának hívom őt. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a kapcsolatunkat apa-gyerek viszonyra akarnám
fordítani. Hanem azt, hogy az „apa” megszólításban benne
van az apukámra való emlékezés és az iránta érzett szeretetem.
El tudtál búcsúzni tőle?
Sajnos nem, és ez a mai napig bánt. A sors furcsa helyzetet teremtett, mert Anna lányom akkor született, amikor
apa meghalt, ezért nem tudtam tőle elköszönni. A kicsi lányommal való törődés segített át ezen a nehéz helyzeten,
a gyász feldolgozásán.
A bolygóállások szerint szenvedélyes ember vagy, akit
az ösztönei vezérelnek, és aki emiatt olykor saját magát
sodorja nehéz helyzetbe.
A Kos minden tulajdonsága jellemző rám. A kisfiam is a
Kos jegyének szülötte, aki a viselkedésével tükröt tart
elém, és amit látok, az segít abban, hogy változtassak magamon, kevésbé legyek szétszórt, feledékeny vagy kapkodó. És jobban megértsem, elfogadjam a gyermekemet is.
A férjem tanácsára időnként gyakorlom a 21 napos autogén tréninget, melynek lényege, hogy rendszeresen,
ugyanabban az időpontban végzem a gyakorlatot, amely
a „passzív koncentrációra” épül: vagyis azáltal próbálom
meg elérni a célomat, hogy nem dolgozom rajta aktívan,
csak hagyom, hogy a dolgok megtörténjenek. Ez a módszer hozzásegít ahhoz, hogy energiát tankoljak, ne csak
ösztönből cselekedjek, ne ragadjon magával a hév, hanem
tudatosabban éljem az életem.
Izing Klára asztrológus
Fotó: Tihanyi Echo Residence

Talán ennek is a hatására fordulhatott meg a fejedben,
hogy nem fogsz felnőttként nélkülözni.
A gyerekkori szegénység nem változtatott meg annyira,
hogy életem központi témája legyen felnőttként a pénz.
Talán a bátyámnak voltak ilyen gondolatai. De ha az anyagiakról így vélekednék, akkor egészen biztos, hogy igent
mondtam volna azoknak a férfiaknak, akik nagyon tehetősek voltak, és el akartak
tartani.
A férjeddel közös kas�Férjével, Attilával
és a gyerekekkel,
szán vagytok?
Annával és a kis
Igen, és ez nálunk jól műAttilával
ködik.
A horoszkópod azt jelzi,
hogy a testvéreddel hektikus a kapcsolatod.
Ennek az oka gyerekkorra nyúlik vissza. Amikor
apa elhagyott bennünket,
úgy gondolta, neki kell átvennie a szerepkörét, és
meg kell védenie engem.
Ebből adódtak aztán konfliktusok. Nem engedte a
barátainak, hogy udvaroljanak nekem, és bizonyos
dolgokban korlátozni próbált. Ahogy felnőttünk, a
kapcsolatunk is jó irányba
változott.
A konstellációk furcsa képet mutatnak. Ha a szüleid nem
válnak el, akkor nem biztos, hogy színésznő leszel.
Ez így igaz, apa nem akarta, hogy színésznő legyek. Ha ők
együtt maradnak, akkor lehet, más hivatást kellett volna
választanom.
El tudnád képzelni magad más pályán?
Nem, mert a színészet nekem terápia is. A színpadon,
a szerepek megformálásával vezetem le az energiáimat,
így aztán otthon béke és nyugalom honol. Ha nem a színészi hivatást választom, akkor valószínűleg frusztrált, beteg
ember lenne belőlem, aki a szenvedélyességével a környezetében élők életét is nehezebbé teszi. Jól érzem magam a színpadon például a dívás szerepekben, miközben
a valóságban ennek az ellenkezője igaz rám.
Mitől félsz?
(Hosszú hallgatás után, elfátyolosodott szemmel válaszol.)
Attól, hogy magamra maradok.
Ettől nem kell tartanod, mert a csillagok szerint a férjed
soha nem fog elhagyni.
Nem úgy értettem, hogy szerelmes lesz egy másik nőbe,
és elmegy. Hanem úgy maradok magamra, hogy ő távozik
az élők világából.
Ezt miből gondolod?
Attila nemcsak természetgyógyász, hanem az ezotériában
is járatos. Tisztában van azzal, hogy mikor érkezik el az
életből való kilépés pillanata. Amit alátámaszt a tapasztalat is, hiszen inkább a nők élik túl a párjukat. Erre engem
már egy ideje próbál felkészíteni, mert azt akarja, hogy
amikor eljön az idő, akkor készen álljak az elengedésre.
Jelen pillanatban olyan nagyon erős a kettőnk közötti
kötelék, olyan intenzív az egymástól való függés, hogy
még a gondolata is fáj annak, hogy valamikor el kell őt
engednem.

