
 

2016  A  MARS  ÉVE 
 

2016 miért pont a Mars éve?  
Hogy a kérdést megválaszoljuk két fogalmat kell ismernünk. Az egyik a precesszió, a másik a 
bolygók káldeusi sorrendje. 
 
Precesszió: A csillagászatban a Föld tengelyének elmozdulása. Bolygónk a Nap és a Hold 
egyenlítőnkre gyakorolt hatására pörgettyűhöz hasonló mozgást végez. A Föld egyenlítői 
síkja 23,5 fokkal tér el az ekliptika síkjától, így a forgástengely képzeletbeli kört ír le. A kör, 
vagy is egy fordulat 25920 év alatt következik be, ez egy világév.  
Az asztrológiában alkalmazva a világévet hónapokra bontva egy világhónap 2160 év, egy 
jegynek felel meg a zodiákus körön. Így már meghatározhatjuk a korszakokat az emberiség 
történetében. Amikor a Föld tengelye az Oroszlán csillagképben haladt az volt az aranykor. A 
Halak kor a kereszténység időszakát képviselte a 19. századig. Most pedig a Vízöntő kor 
hajnalát éljük. Tovább osztva 72 év = 1 világnap = egy fok a jegyekben. Minden időszaknak 
megvan az uralkodó hozzárendelt bolygója, amely jellemzi az események milyenségét. 
 
Káldeusok: A kháldok (vagy kháldeusok) egy ókori mezopotámiai félnomád nép – először 
asszír forrásból említve. - Kr.e. 620 körül megalapították Új-Babilóniát. Papjaik értettek a 
jövendőmondáshoz, csillagjósláshoz, álomfejtéshez.   
A hagyomány szerint a hét ősbolygó uralma 36 évenként változik. A sorrend a káldeusi sor 
szerint halad, vagy is Mars, Nap, Vénusz, Merkúr, Hold, Szaturnusz, Jupiter. 
A 36 éves időszak az időszámítástól indult és az elsőt a Mars uralta. Az év ura úgy számítható 
ki, hogy az évszámot elosztjuk 7-vel és a maradék az uralkodó bolygó kulcsa. (0 a Mars éve, 
1 a Napé, 2 a Vénuszé, stb. a káldeusi sor szerint) Az időszak első és utolsó évét mindig az 
időszak bolygólya uralja (ha ez az évszám 7-vel osztható, akkor a Mars az úr az elején és a 
végén is).  
 
Az asztrológiai év kezdete a tavaszpont, a tavaszi nap-éj egyenlőség, amikor a Nap belép a 
Kos jegybe, 2016. márc. 20.  5óra 19perc 07mp. 
Így tehát 2016. a Vízöntő kor 36 éves Mars időszakának utolsó éve. Mars év. Az éven belül 
Mars fogja uralni a Kos és a Skorpió jegy hónapját és a keddi napokat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az előző Mars ciklus 



Ahhoz, hogy az elkövetkező év tendenciáit megjósoljuk, előbb vizsgáljuk meg az előző Mars 
periódus (1729 – 1764) Mars éveit és vegyük figyelembe, hogy ez még a Halak korban volt.  
1729 ……… 
1736 Zajlik az orosz-osztrák-török háború, de nem ebben az évben kezdődött. 
1743 Osztrák csapatok megszállják a Bajor fejedelemséget. 
1750 Mongólia kínai uralom alá kerül. 
1757 Megkezdődik India brit meghódítása. 
1764 Önálló szikh állam alakul Indiában. Magyar országgyűlés Pozsonyban. 
 
Aktuális Mars ciklus  
A következő Mars időszak (1981 – 2016) Mars évei már inkább a Vízöntő korra tehető: 
1981 Sikertelen puccskísérlet Spanyolországban.  
         Merénylet Rómában II.János Pál pápa ellen. 
         Az egyiptomi államfő Szadat merénylet áldozata lett. 
         Sikertelen merénylet Ronald Reagen ellen. 
1988 Közepes hatótávolságú nukleáris rakéták leszerelése. 
         Véres zavargások Karabahban. 
         Szovjet csapatok kivonása Afganisztánból. 
         Az iraki-iráni háború vége. 
         A Dél-Afrikai köztársaság kivonul Angolából és Namíbiából. 
         A Kádár-korszak lezárása. Megalakul az SZDSZ. 
1995 Horvát-szerb fegyverszünet, később annak megszegése. 
         EU határokra vonatkozó schengeni egyezmény. 
         NATO békefenntartók Boszniában. 
         Izraeli miniszterelnök meggyilkolása. 
         Megszorító intézkedések (Bokros-csomag) Magyarországon. 
2002 Szerb miniszterelnök meggyilkolása. 
2009 NATO ellenes tüntetés Strasbourgban. 
         Tüntetések több országban világszerte választásokkal kapcsolatban. 
         Magyarországon miniszterelnök váltás. 
         H1N1 vírus 
Értékelés: Az események említésénél első sorban a Marssal kapcsolatos történéseket vettem 
figyelembe. A Mars időszak Mars éveiben több merénylet is történt, de ezt nem hasonlítottam 
össze más korban történt eseményekkel és nem gondolom, hogy ez jelentősen eltérne az 
úgymond „normálistól”. Az viszont valószínű, hogy ezek az évek mozgalmasabbak a 
többinél. 
 
Mit hoz a Mars éve 2016?  
A Nagy Napciklusok élesen nem határolhatók el egymástól, a váltásnál akár több száz év is 
lehet az átmeneti időszak. Amíg az előző kor az utolsó erőfeszítéseket teszi, addig a 
következő már érezteti hatását. Több jelentős csillagász és asztrológus szerint a Vízöntő kor a 
Francia forradalommal és az Uránusz felfedezésével vette kezdetét és napjainkra mikor az 
Uránusz új kört kezdett a Kos jegyben (2010. május 29.) már az igazi Vízöntő kort éljük.  
A Mars éve egész bolygónkra vonatkozik és nem mondhatjuk, hogy mindenkinek jó, vagy 
mindenkinek rossz lesz 2016-ban. Nagy általánosságban eseménydús időszak következik, ami 
nem lesz mentes az erőszaktól sem. A tavaszpontra felállított horoszkóp még mindig a 
káoszról szól. A megszerzett javak értelmetlen diplomáciai döntések és háttérben húzódó 
ellenségek miatt elúszhatnak. Sokan csak a saját érdekeit nézik és kihasználják az adódó 
lehetőségeket. A két sorsbolygó kimondottal nehéz helyzetet ígér. A nagy változások 
mélypontján, amivel a Plútó-Uránusz kvadrát sanyargatott minket már túl vagyunk. Sőt a 



Plútó-Jupiter trigon újjászületést tesz lehetővé. Úgy néz ki, hogy a nép új erőre kap és 
hatalmat élvez.  
 
Mely országok lehetnek érintettek? 
Minden ország tartozik valamely jegyhez és annak uralkodó bolygólyához. Magyarország 
Nyilas jegyű ország. Kutatásaim során nem találtam egységes besorolásokat a többi országra 
vonatkozóan, így nem tudtam megállapítani, hogy mely országok érdekeltek leginkább a Mars 
évében. (Ezt a témát egyszer majd részletesebben megvizsgálom)  
Úgy gondolom, hogy közelebb jutnánk a valósághoz, ha az országok horoszkópját 
vizsgálnánk a Mars évének tükrében. Jellemző lehet az adott ország horoszkópjában a Mars 
helyzet. Ha visszatekintek az elmúlt Jupiter év országunkra gyakorolt hatására, akkor ki 
tudnám emelni a jogi problémákat főleg a külfölddel kapcsolatban. A Köztársaság 
horoszkópjában a Jupiter együttáll a Descendenssel.  
 
Mit hoz országunknak a Mars éve? 
A Köztársaság horoszkópjában a Mars igen jó helyzetű, a 3. és X. házat irányítja a 9. házból. 
Érhetnek minket veszteségek, de lesz utánpótlás és az új ötletek új szövetségeket hoznak létre, 
amelyek jó irányba visznek. Most kell a szelet befogni a vitorlába, most kell meglovagolni a 
hullámokat.  
 
Mit hoz egyéneknek a Mars éve? 
Ha követjük a fenti elmélet vonalát, akkor mindenki úgy éli meg a Mars évét, amilyen 
természetű az a radix horoszkópjában.  
 
Előrejelzés 2017-re 
Vízöntő kor. A Nap által uralt 36 év kezdete, amely a Nap évével kezdődik.  
Az előző Nap ciklus 36 éve 1765 – 1800 között volt, egy Halak-Vízöntő átmeneti korban. 
Angol ipari forradalom. Francia forradalom. Napóleoni idők. Uralkodók és államformák 
váltják egymást. A Nap ciklus kedvez az alkotásnak, az ipar fejlődésének.  
Félő, hogy 2017-ben ismét a hatalom megszerzéséé lesz a főszerep.  
 
Vízöntő kor 
Tekintsünk egy kicsit vissza és nézzük meg, hogy Baktay Ervinnek mi volt a véleménye a 
Vízöntő korról „A csillagfejtés könyve”-ben 1942-ben. Szerinte a Vízöntő kor hatásai 1793-
tól már mutatkoztak, ami megegyezik az előző Nap ciklussal. Ha a Vízöntő kor polaritását 
nézzük akkor az az Aranykor, ami a Nap ciklus Nap évében különösen figyelemre méltó.  
Idézet Baktay Ervintől: „Mi a Vízöntő ősi jelképe? Az ifjú, aki kezében sajtárt tart és 
terméstfakasztó vizet önt a föld rögére. Az egyetlen jegy, amelynek jelképe egy fiatal férfi, ifjú 
ember. Önkéntelenül az evangélium szavaira kell gondolnunk: Az ember fia, aki 
eljövendő…Jézus Krisztus, akinek műve nem korlátozódhatott egyetlen világérára, a Halakra, 
hiszen ő maga mondotta, hogy ismét el fog jönni! ……nem kell apokaliptikus világvégére 
gondolnunk. Jézus igehirdetése beteljesülhet anélkül, hogy Földünk megszűnne létezni. Hiszen 
az Evangélium is azt ígéri, hogy új föld és új ég lészen. A Vízöntő forrongó vajúdása véget vet 
a réginek, de nem úgy, hogy utána ne következzék új életforma. ……tagadhatatlan, hogy Jézus 
megjósolta a nagy változás eljövetelét és a Jelenések Könyvének jelképes, világátalakító víziói 
meglepően emlékeztetnek korunk forrongó eseményeire. Krisztus mondotta, hogy Én az Élet 
vizét hozom nektek. – íme az Ifjú, az Ember Fia, az Élet vizének hozója, a Vízöntő! 
 
Bp., 2015.12.22. 
Ujvári Csilla 




