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A VÉNUSZ ÉVE

Az előző években már részleteztem,
hogyan alakul ki az évek uralkodó
bolygólya, a 36 éves ciklus és a káldeusi
bolygósorrend szerint. Ha elfelejtetted
volna és kíváncsi vagy rá, akkor lapozz
vissza a tavalyi, vagy tavaly előtti évhez.
A 2018. év felett a Vénusz bolygó fog
uralkodni.

Az asztrológiai év kezdete a tavaszpont, a
tavaszi nap-éj egyenlőség, amikor a Nap
belép a Kos jegybe, 2018. márc. 20. 17óra
15perc 27mp. (A horoszkóp Budapestre
készült)
Így tehát 2018. a Vízöntő kor 36 éves Nap időszakának második éve. Vénusz év. Az éven
belül a Vénusz fogja uralni a Bika és a Mérleg jegyek hónapját és a pénteki napokat.
Az előző Nap ciklus (1765-1800) Vénusz évei
Mielőtt a 2018. év előrejelzéseit néznénk, tekintsünk vissza az előző Nap ciklus Vénusz
éveire és vegyük figyelembe, hogy ezek az események még a Halak korszakban voltak.
1766. Lotaringia a Francia Királysághoz kerül.
1773. A bostoni teadélután. Amerikai telepesek megrohantak három angol hajót a bostoni
kikötőben és annak teaszállítmányát a tengerbe szórták. Mindezt azért tették, mert az angol
kormány megszüntette a tea vámját, de az árát nem változtatta az észak-amerikai
gyarmatokon. Az esemény előzménye volt a függetlenségi háborúnak.
1780. Meghal Mária Terézia cseh és magyar király. Utóda II. József kiterjeszti az úrbéri
rendeletet Horvátországra és a Bánságra. Az úrbéri rendelet szabályozta a jobbágyok köteles
szolgálatait. Ez egyes helyeken könnyebbség, máshol többletteher lett.
1787. Orosz – Török háború kirobbanása.
Sierra Leone (Oroszlánhegylánc) angol gyarmat alapítása.
1794. Martinovics féle összeesküvés. A francia forradalom hatására létrejött mozgalom,
amelynek célja a reformkor eredményeinek visszaállítása.
Értékelés: Az események említésénél első sorban azokat vettem figyelembe, amelyek a
Nappal és Vénusszal lehetnek kapcsolatban, egyszerűbben kifejezve, amelyek olyan
jellegűek, mint a Vénusz az Oroszlánban.
A Vénusz években olyan történelmi események voltak, amelyek az anyagiakat és a
tulajdonviszonyok hangsúlyozták.

A 18. század második felében a klasszicista stílus jelent meg és uralkodott, amely visszanyúlt
az ókori művészeti ábrázolásokhoz, azok szimmetrikus, egyszerű és harmonikusan szép
formáihoz. Szellemi hátterét a felvilágosodás adta.
Mit hoz a Vénusz éve 2018-ban?
Habár az év horoszkópját földrajzilag Budapestre készítettem el, a bolygók közötti
fényszögek az egész Földre vannak hatással. A házak és tengelyek helyzete fővárosunkra és
az itt élő emberekre vonatkoznak.
A képlet ura a Merkúr, ami stagnál és együttáll a Vénusszal a 8. ház csúcsán. Ez az állás már
önmagában is jelzi, hogy milyen fontosak lesznek az anyagiak, a megszerzett javak, legyen az
pénz, vagy szellemi termék. A stagnáló Merkúr állandó jelenlétet mutat. A Kos jegy minősége
folyamatos energiákat biztosít. A pénzmozgás élénk és épp úgy jelöl csődöt, mint új
lehetőségek kezdetét.
Nap a VII. házban a 12. ház uraként kvadrátban áll a Bak Marssal. Az eddig vajúdó ügyek
felszínre kerülnek és arra kényszerítenek, hogy pénzügyeinkkel foglalkozzunk.
A Szaturnusz legkedvezőbb egzakt fényszögben van a Holddal. A Hold Vénuszi jegyben a 11.
ház érintettségében rendkívül kedvező az otthonteremtéshez és az ezzel kapcsolatos vágyak
teljesüléséhez.
Lényeges, hogy a fent látható horoszkóp hogyan kapcsolódik Magyarország és az egyének
horoszkópjához.
Magyarország a Vénusz évében
Összevetés a Magyar Köztársaság horoszkópjával:
Az éves horoszkóp Ascendens tengelye a
Köztársaság horoszkópjának 8. és 2.
házába esik. A Szaturnusz visszatérése
majdnem egzakt. Az éves horoszkóp
Szaturnusz-Hold trigonja tengelyt érint.
A Szaturnusz visszatérésnél számadást
kell tenni. Ha betartottuk a szabályokat és
megtanultuk a leckét, akkor felsőbb
osztályba léphetünk. Ha biztos alapokat
építettünk, akkor jöhetnek a falak és a
tető, a ház hosszú ideig állni fog. A Hold
kedvező helyzete szerint a nép támogatja a
köztársaság elképzeléseit. A két Vénusz
trigonban van egymással.
A Plútó-Mars kvadrátja miatt szükség lesz
változtatásokra.
Összességében mozgalmas és gyümölcsöző évnek nézünk elébe.
Mit jelképez a Vénusz?
Minden emberi kapcsolatban fontos, a társas élet, a szeretet, a szerelem jelölője. Hozzá
tartozik a diplomácia képessége, az egyensúlyra törekvés. Valaminek a birtoklása és az ahhoz
való ragaszkodás. A pénzügyek kezelése minden szinten és minden formában. A művészetek
gyakorlása és élvezete.

Mit jelent ez az év a Bika és Mérleg érdekeltségűek számára?
Nem győzöm elégszer ismételni, hogy az egyéni horoszkópok mérvadók, mindenkinél úgy
fog alakulni ez az év, ahogy a születési képletében a Vénusz áll. Mivel a Bika és Mérleg
Napúaknál jelentősebb a Vénusz, így ők jobban érezhetik a hatásokat.
Ha általánosságról van szó, akkor inkább az ebben az évben lezajló jelentős tranzitokról írok,
ezek a következők:
2018. április 17. és szeptember 26. között a Chiron kisbolygó a Kos jegyben lesz, majd
visszahátrál a Halakba 2019. február 18.-ig. Ezt követően már ismét a Kosban folytatja útját.
A Chiron keringési ideje 50,4 év, így egy jegyben átlagosan 4,2 évet tartózkodik és ezzel
lassú bolygónak számít. Jegyváltása emeli jelentőségét, a Kosban új kört kezd.
Jelentősége az orvostudományban, egészségben, betegségben mutatkozik meg. A
gátlásainkból eredő sebek és azok öngyógyítása tartozik hozzá. A Kosba lépése olyan kezdeti
energiákkal ruházza fel, amely lehetővé teszi, hogy szolgálatunkba állítsuk, hogy az eddig
széteső dolgokat összerakjuk, hogy megértsük mibenlétét, miszerint el kell fogadnunk és
együtt kell élnünk azokkal a dogokkal, amelyek véglegesek az életünkben. Ha nem
nyalogatjuk tovább az igazságtalanság sebeit, akkor elkezdődik a Chiron igazi gyógyító ereje.
Akit tranzitként érint a kisbolygó, annak most lehetősége lesz arra, hogy megismerje
tudattalan félelmeit.
Az Uránusz is táncol előre-hátra két jegy között: 2018. május 17.-től november 7.-ig a
Bikában, utána 1019. március 6.-ig a Kosban, majd a továbbiakban ismét a Bikában.
Az Uránusz a Bikában nem érzi jól magát, a szilárd jegy odaláncolja és ezt az Uránusz nem
tűri. Felborítja a megszokott rendszereket, hirtelen eseményeket okoz a pénzvilágban a
Vénuszi jegyben. Kedves Bikák, próbáljatok egy kicsit kevésbé ragaszkodni.
A Chiron elnyúlt pályája a Szaturnuszon túl, hatással van az Uránuszra. A jegyváltások során
szinte egész évben félszextillel kapcsolódnak egymáshoz. A félszextil fényszög önmagában is
6. házas, vagyis gyógyító jellegű, de ne felejtsük el, hogy gyenge hatású, tenni kell érte. Az
Uránusz ehhez a kapcsolathoz adja az újdonság, a felismerés lehetőségét, de rossz helyzetben
sajnos betegség gerjesztő is lehet.
2018. november 8.-án a Jupiter belép a Nyilasba és ettől kezdve kb. egy évig a két
sorsbolygó uralmi helyén tartózkodik egymás melletti jegyekben. Erősségük és mibenlétük
sokunk életében jelentenek majd sorsszerű eseményeket.
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