
A  KÖVETKEZŐ  20  ÉV 
 
A Szaturnusz-Jupiter együttállásáról már írtam cikket 2018.05.06-án. Akkor azt a képletet 
vettem figyelembe, amikor a két bolygó legközelebb volt egymáshoz, illetve ez egy Napház 
horoszkóp volt. 
Most arra a pillanatra készítettem el az elemezendő képletet, amikor a Jupiter belép, hozzálép 
a Szaturnuszhoz, amely már a Vízöntőben tartózkodik. Adatai: Bp., 2020.12.19. 14:08. Ez 
egy 20 éves időszak kezdete és arra vonatkozik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A  KÉPLET  ELEMZÉSE 
 
A horoszkóp egy születési képletnek tekinthető, mundán értelemben elemezhető Budapestre, 
Magyarországra, a földrajzi paraméterek szerint. Addig van érvényben, amíg a két sorsbolygó 
újra együtt nem áll legközelebb, ez a Mérlegben lesz 17°55’46”-fokon (2040.10.31. 12:45) 
fog bekövetkezni. 
A képlet ura a Merkúr, Ikrek Ascendens révén, együttáll a Nappal Nyilasban a 8. házban. 
Rendelkezik egy távolodó kvinkunx Asc. és távolodó szextil Hold, valamint közeledő Jupiter-
Szaturnusz félszextil fényszögekkel. A Nap a IV. házból jön. A Merkúr még a 2. és 5. házaknak 
is ura. Ezek az állások a pénzről szólnak. Maga az ország tehet majd arról, hogy milyen agya-
gi helyzetbe kerül, milyen üzleteket köt, hogy tudja kihasználni a lehetőségeit. A Nemzeti 
Bank milyen alapot tud teremteni ahhoz, hogy az ország fejlődni tudjon. A belföldi anyagi 
helyzet szoros kapcsolatban áll a külső pénzforgalommal. Lesznek veszteségek a külkereske-
delem által, de a hangsúlynak az örökös próbálkozáson kell lennie, csak így lesznek eredmé-
nyek. Hogy lesznek eredmények, az pont a két sorsbolygó mutatja harmonikus fényszögekkel, 
trigont vetve az Asc.-re és elég közel állva az MC.-hez. Maga az Ikrek Asc. is feltételez moz-
gékonyságot, rugalmasságot, a semlegességből adódóan kapcsolatteremtést, lankadatlan ér-



deklődést. A Nyilas minőség, ahol a Nap-Merkúr van, hozzáértést feltételez, de azért az elbi-
zakodottság is fennáll. Mivel egyébként is Nyilas ország vagyunk a Nap talán a legjobb he-
lyen van a horoszkópban.  
Az összes bolygó a nappali térfélen foglal helyet, éri őket a Napfény, ami nyitottság és 
láthatóság mások által is.  
A Hold a Halak és a 11. ház elején kvadrátolja az Asc.-t. A segítségek, amelyeket igénybe 
vehetünk állandóan változnak és mire ki tudnánk használni, már elúsztak. Jobb, ha nem is 
számítunk rájuk. Mivel a Hold az ország népét is jelenti, feszültség van a nép körében. Ez 
most is így van és ezek szerint nem lesz ez másként ezután sem. Viszont ez a feszültség nem 
akadályozza meg országunkat a fejlődésben. A Holdnak van egy közeledő kvadrátja a 
Vénusztól, a VII. házból. A nyílt ellenségek naponta próbálják felborítani az egyensúlyt. Mivel 
a Vénusz a 12. házból is jön, nem csak a 6.-ból, így a titkos ellenségek folyton láthatóvá 
válnak és meg is kapják büntetésüket.    
A Plútó-Mars kvadrát kellemetlen, feszítő és kényszerítő fényszög. A Köztársaság 
horoszkópjában e két bolygó jó helyzetben van és egymással a kapcsolatuk csak annyiból áll, 
hogy mindketten a Skorpió MC. urai, közvetlen fényszögben nincsenek egymással. Még jó, 
mert szélsőséges esetben ez a kvadrát kiválthatna belső háborút, polgárháborút is. Így csak 
belső „háborúskodást” jelent. Mivel a bolygók hoznak némi jelentéstartalmat a Köztársaság 
horoszkópjából, így (a Plútó-Mars ott a mindenkori politikai vezetést jelenti) az ország 
vezetése – bárki legyen is az – nem lesz könnyű helyzetben a következő 20 évben.  
Az uralmi Halak Neptunusz kvintilt vet az Ascendensre. Ez olyan tehetséggel áldja meg 
országunkat, ami adott, létezik, már régen megtanultuk, azt viszont fel kell ismerni, hogy 
ilyennel rendelkezünk. A megérzések mindig hasznosak. 
Az Uránusz, ami az MC.-nek ura és a sorsbolygók felett is rendelkezik a 12. házban áll Bika 
minőségben együtt a Fekete Holddal. Ez a feminin tudás birtoklása, újjászületése és talán 
megtalálása. A rég elveszett önbecsülés helyreállítása mindenkinek egyénileg is. A Lilith sötét 
oldala pont a deviáns kapcsolatokban jelenik meg. 
 
A Szerencsepont szorosan együttáll az IC.-vel Oroszlán jegyben. Ezt hoztuk magunkkal, a 
gyökereink miatt szerencsés helyzetben leszünk. Mivel a IV. ház a mindenkori ellenzéket is 
jelöli, így az ellenzék is szerencsés helyzetben lesz.  
Vertex pont a 6. házban Mérlegben. Ez a kiszolgáltatottságról, az egészség és betegségről, a 
beosztott, szolgálatot tevésről szól. Reméljük, hogy nem a szolgasorsról. Feladat az egyensúly 
teremtése, amit mások mindig megbillentenek. A káosz kezelése. 
Felszálló Holdcsomópont az I. házban. Tét az önmegvalósítás, a szilárd jellem és a vezető 
szerep. Akár egyedül is megállni a helyet. A népszerűség és a nyílt ellenségek kezelése.  
Állócsillagok: Alcyone (Mars, Hold. Az égen a Plejádok, vagy is a Fiastyúk területe. Alcyone 
a királynő, aki távol tartja a viharokat.) együttáll Ascendens. Ráerősít a Hold kvadrátjára, 
bizonytalanná és változékonnyá teszi a helyzeteket, némi sikertelenséghez vezet. Mivel 
egyéni horoszkópokban okozhat szembajt, itt a látásmóddal lesz probléma.  
Baten Kaitus (Szaturnusz) együttáll Mars. A Szaturnusszal jellemezhető állócsillag 
megnehezíti a dolgozó nép helyzetét. Megszorítást, korlátozást, kényszerű változást hoz. 
Főleg azoknak kellemetlen, akik nincsenek jóban a Szaturnusz korlátjaival.  
Altair (Mars, Jupiter) együttáll MC. Altair maga a repülő sas. Rendkívüli aktivitás, 
szárnyalás, zabolátlan, olykor szabadjára engedett természet. Képes olyan erőket állítani a cél 
érdekében, amelyek rendkívüli tettekre képesek. Magasságokba repít, ad önbizalmat, vezető 
beosztást.  
Sadalsuud együttáll Plútó. A Sadalsuud egy kevésbé népszerű állócsillag a Vízöntő csillag-
képben. Azt jelenti, hogy a legszerencsésebb a szerencsések között. Jó hatással van a Plútóra, 



ami rá is fér a Mars kvadrátja miatt. Ha a fönt említett polgárok „háborúskodásáról” van szó, 
akkor azt szerencsés helyzetben a hatalom kézben tudja tartani. 
 
Kisbolygó hatások: 
Lilith aszteroida:   Bak 22°37’   együttáll Plútó 
Sötét Hold:   Bika 8°35’ 
Fekete Hold:  Bika 6°36’   együttáll Uránusz 
Hermes együttáll Nap-Merkúr 
Szokatlanul kevés a bolygók együttállása kisbolygókkal. Ez csak a Lilith aszteroida-Plútó, a 
Fekete Hold-Uránusz és a Hermes Nap és Merkúr. A kevés együttállás kiemeli azok jelentő-
ségét. 
A Hermes aszteroida együttáll a Nappal és a képlet urával a Merkúrral Nyilas minőségben a 
8. házban. Ez a dupla Merkúr a létrehozó Nappal talán még érdekesebb, mint a Lilith. Miszti-
kus tehetség, asztrológia, mágia, furfangos gondolkodás. Tiszta gondolatok és álmok. Külső 
és belső világ elválasztása. Hermetikus lezárás.  
Talán eljön a GONDOLKODÓ ember ideje. Meglátjuk a következő 20 évben. 
 
 
 
2020.11.02. 
Ujvári Csilla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




