LASSÚ BOLYGÓK, ÁLLÓCSILLAGOK és TERMÉSZETI KATASZTRÓFÁK
KAPCSOLATA a KÖZELMÚLTBÓL

A lassú bolygók jegybéli tartózkodása és az egymáshoz viszonyított helyzete jelentős
eseményeket válthat ki a világban. Ezeket nehéz előre jelezni úgy témában, mint
bekövetkezésének idejében. Minél tovább tartózkodik egy bolygó a jegyben, annál nehezebb
behatárolni az esemény időpontját és ezt még a retrográd mozgások is befolyásolják. Még
bonyolultabb a helyzet, ha két bolygó viszonylatában hol az egyik, hol a másik retrográd.
Egyesek szerint a transzcendens bolygók csak elméleti szinten hatnak. Ezzel én a saját
tapasztalataimat is figyelembe véve nem értek egyet. Az események jellegének megállapítása
sem egyszerű, hisz igen sok variáció lehetséges. Gondoljunk csak arra, hogy a Plútó Bakban
való tartózkodása is mennyi mindent jelenthet.
A természeti katasztrófák előre jelzése majdnem lehetetlen. Nem tudjuk, hogy hol és mikor
következnek be a Földön. Nagyon nehéz lenne egy olyan horoszkópot készíteni előre, amely
egy adott helyen és időben mutatna katasztrófát. Csupán a mundán horoszkópban lévő lassú
bolygók helyzetéről következtethetünk egy esetleges eseményre. Nincs konkrét időpont, így a
házhelyzetek egyáltalán nem játszanak szerepet. Az is nehezíti az értékelést, hogy a mundán
dimenziókban a bolygók harmonikus vagy diszharmonikus jellege háttérbe szorul, az igazi
tartalmuk az, hogy hatnak. Ennek az lehet a magyarázata, hogy a mundán horoszkópok
bolygói nem hozzák jelentéstartalmukat és jó vagy rossz hatásukat egy radixból, mint pl. a
szolár és a radix kapcsolatoknál.
Emlékszem, hogy a Katrina hurrikán pusztítása előtt 2 évvel láttam egy filmet New
Orleansról, amelyben feltételezték, hogy egyszer majd a víz nagy károkat fog okozni. Még
sem figyelmeztetett a világban egy asztrológus sem, a New Orleansi pusztításokra.
Egyesek szerint az állócsillagoknak nincs jelentőségük. Ezt arra alapozzák, hogy túl messze
vannak és mozgásuk a precesszió szerint igen lassú. Lehet, hogy messze vannak, de nem egy
van köztük, amelyik a mi Napunknál lényegesen nagyobb. A régmúlt időkben nagyon is
alapoztak az állócsillagokra.
A konkrét, bekövetkezett események tükrében már okos lehet az ember. 7 db különböző
jellegű katasztrófa horoszkópját fogom megvizsgálni, annak reményében, hogy valamiféle
közös vonást is felfedezek köztük. A vizsgált horoszkópok legtöbbje egészen pontos, már
nem mundán, hanem eseményhoroszkóp, még is inkább csak a lassú bolygókat és az
állócsillagokat fogom bennük értékelni.
1970. nov. 13.; Banglades; (napház horoszkóp 6:14:00); é.sz.:22° k.h.:90°
A Bohla nevű trópusi ciklon 500000 emberáldozatot követelt a Gangesz torkolatában.
A Jupiter együttáll a Nappal a Skorpió jegyben és velük szemben a Szaturnusz együttáll a
Holddal a Bika jegyben. Vagyis telihold van a két sorsbolygó kíséretében. A Neptunusz épp
hogy átlépett a Nyilasba, a Plútó pedig a Szűz utolsó fokán áll. A Nap együttáll a Kiffa
borealis állócsillaggal, aminek Jupiter jellege még fokozta a hatásokat.

BANGLADES

1984. dec. 3.; Bhopal India; (napház horoszkóp 6:21:00); é.sz.:23°30’ k.h.:77°30’
Egy helyi vegyi üzemben történt katasztrófa következtében mérgező gáz került a levegőbe.
3000 ember halt meg és további 100000 vegyi sérült esett áldozatul. Az Uránusz együttáll a
Nappal és az Antares és Rastaban állócsillagokkal a Nyilas jegyében. A két bolygót
Szaturnusz, Mars, Jupiter hatások érik az állócsillagok által. A Neptunusz épp átlépett a
Bakba és ott kapcsolatba került a Spiculum és Nushaba csillagokkal. A Neptunusz az I.
házban van, a két sorsbolygó nem kapcsolódik egymáshoz.

BHOPAL

1986. ápr. 26.; Csernobil Ukrajna; helyi idő 1:23:58; é.sz.:51°23’ k.h.:30°06’
Asc: Bak 23°33’
Robbanás történt az atomreaktorban. Közvetlen áldozatok száma 56, későbbiekben a sugárzás
miatt 4000 ember halála hozható összefüggésbe az atomkatasztrófával. A környező területek
évtizedekre váltak használhatatlanná.
Képlet ura a Szaturnusz együttáll az Antares-vel (Mars, Jupiter hatások). Az Uránusz fényszög nélküli és együttáll a Rasalhague-vel. A Neptususz együttáll a Kaus Media állócsillaggal. A Jupiter, Szaturnusz, Neptunusz más bolygókkal alkotott fényszöge jó hatású. Az uralmi
Plútó szembenáll a Nappal. A Hold is a Skorpió jegyben van együtt az MC-vel. A szintén
uralomban lévő Jupiter együttáll az Acharnar csillaggal (Jupiter hatások). Három bolygó van
uralmi helyzetben és négy retrográd állapotban. Számomra ennek a horoszkópnak az az érdekessége, hogy nem mondanám meg róla, hogy ez egy atomkatasztrófa képlete. De még is van
benne valami, ami mindent megváltoztat. Az MC-IC tengelyen a Holddal szemben az Algol.

CSERNOBIL

1988. dec. 21.; Lockerbie Skócia; helyi idő 19:02:46; é.sz.:55°7’ ny.h.:3°21’
Asc: Oroszlán 8°30’
A Pan Am légitársaság repülőgépe Lockerbie felett merénylet következtében felrobbant és
lezuhant. A gépen tartózkodó 259 ember életét vesztette, valamint a roncs lakóházra zuhant,
amelyben 11-en haltak meg. Az áldozatok között volt 4 magyar állampolgár.
A képlet ura a Nap együttáll az Uránusz és Szaturnusz bolygókkal és a Spiculum és a
Nushaba állócsillaggal. Az Uránusz és a Szaturnusz a 8. ház ura. Az ég közepén fenn az MCvel együtt a Mars, ami a saját társurával az uralmi Plútóval alkot quinkunx fényszöget. Merénylet a levegőben. Plútó együttáll a Kiffa australis-val. A Jupiter fényszög nélküli.

LOCKERBIE

2004. dec. 26.; Szumátra Indonézia; helyi idő 6:58:53); é.sz.:3°31’ k.h.:95°40’
Asc: Bak 22°05’
Indonézia szigeteknél 9-es erősségű tengerrengés cunamit okozott. (Cunami: gyorsan terjedő
15-30m magas hullámok csapnak ki a szárazföldre.) A szökőár elérte India és Kelet-Afrika
partjait is. A
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Szaturnusz és Mars tulajdonságokkal bírnak. A képlet urával a Szaturnusszal együttáll a
Procyon. Ez a csillag alapjába véve nem túl rossz, de a rangvesztett Szaturnusz helyzete miatt
inkább a vadsága érvényesül. A Jupiter trigon Neptunusz ráerősít a Neptunusz és az Uránusz
uralomcseréjére.
2005. aug. 30.; New Orleans USA; (napház horoszkóp 5:39:00); é.sz.:29°57’ ny.h.:90°3’
A Katrina hurrikán következtében a várost elöntötte a megáradt Mississippi. New Orleans a
tengerszint alatt van és átszakadtak a védőgátak. A tengeren olajfúró tornyok süllyedtek el.
10000 ember halt meg, a katasztrófa után kolera járvány tört ki és garázdálkodó bandák fosztogattak.
Nap szembenáll Uránusszal . Az Uránusz és a Neptunusz itt is uralomcserés. A sorsbolygók
nincsenek fényszögben egymással. A Jupiter viszont kvadrátot kap a Rákban lévő Holdtól. A
Hold másik fényszöge quinkunx a Plútóhoz. A Plútó itt is együttáll a Rasalhague állócsillaggal, mint az előző horoszkópban, de itt a Plútó helyzete stagnáló. A Rasalhague Szaturnusz és
Mars hatásokkal támadja a Plútót. A Holddal áll együtt egy igen jó hatású csillag a Castor.
Mivel a képlet csak napházas és a hurrikánhoz nem lehet pontos időt hozzárendelni, talán
azért nem tudott a Castor eléggé érvényesülni.

KATRINA

2011. márc. 11.; Fukusima Japán; helyi idő 14:46:00; é.sz.:38° k.h.:140°20’
Asc: Oroszlán 15°55’
A földrengés és az azt követő szökőár súlyos károkat okozott a Fukusimai atomerőműben.
Több 10 km-es körzetben radioaktív szennyezés keletkezett. A reaktortól 250 km-re 20-szoros
sugárzást mértek.
A képlet ura a Nap a 8.házban a Halak jegyben, fényszög nélkül. Az Uránusz és a Neptunusz
a jegy utolsó fokán még élvezi az uralomcserét. A Plútó kvadrát a Jupiterrel. A Jupiter együttáll az Algenib-vel, amely Mars jellegű állócsillag. Az Uránusz is a 8. házban van a Sheat állócsillag befolyása alatt, amely felerősíti a rossz hatásokat és előmozdítója a bajoknak. Neptu-

nusz kvadrátban áll a Holddal, amely együttáll az Alcyone állócsillaggal, ami a sértett Hold
esetében nélkülözi a stabilitást és vakságot okoz.

FUKUSIMA

Az elemzések utáni megállapítások:
A következtetésekkel óvatosan bánok, hisz csak 7 horoszkópot vizsgáltam és ez nagyon kevés
ahhoz, hogy statisztikai megállapításokat tegyek. Az is igaz, hogy az asztrológia nem statisztikai alapon működik. Néhány hasonlóságot még is megjegyeznék a vizsgált horoszkópokkal
kapcsolatban.
A lassú bolygók erőteljesen részt vesznek a világeseményeknél és nem csak szellemi szinten
működnek, hanem materiálisan is.
Négy helyen van lassú bolygó a jegy elején, ahol a hatása erőteljesebb, mint később. Három
esetben fordul elő uralomcsere a Neptunusz és az Uránusz között és a harmadik esetben egészen a jegy végén, mintha még utoljára ki akarná tombolni magát.
Legtöbb állócsillag az Uránusszal áll együtt, nyolc esetben. Ez érthető is abból a szempontból,
hogy az események, ha nem is hirtelen de váratlanul következtek be. Még akkor is beszélhetünk váratlan eseményről, ha volt előre figyelmeztetés, mert az emberek nem mindég hiszik,
hogy a veszélyek őket is érinthetik.
A hét eset közül a sorsbolygók öt alkalommal semmilyen fényszögben nem voltak egymással,
egy horoszkópban nagy orbiszú fényszögkapcsolat volt és csak egy esetben jött létre értékelhető szembenállás.
A Plútó és a Skorpió jegy, illetve a 8. ház jelentése csak egy horoszkópban nem volt erőteljes,
de itt a vizsgált horoszkóp csak napházas volt.
Összességében a rossz hatású állócsillagok erőteljesen kapcsolódtak a jelölő bolygókhoz. A jó
hatásúak, mint a Rigel, a Sirius, a Castor, a Regulus, a Spica, a Wega, és a Deneb Adige csupán két esetben állt együtt bolygóval. Az egyikben a Jupiter áll együtt a Wega-val, amit lerontott a Hold kvadrát a 8. ház uraként, a másiknál a Hold együttáll a Castor-val, amit a Jupiter
kvadrátja és a Plútó quinkunxa tett tönkre.

A vizsgált horoszkópok közül a Csernobil képlete nekem kilóg a sorból. Itt nem a lassú bolygókkal van a probléma, sőt azok jó fényszögekkel és jó állócsillagokkal vannak támogatva.
Viszont a Skorpió Hold szembenáll az Algol-val és az felülír mindent.
Úgy gondolom, hogy ezekben a horoszkópokban nagyobb jelentőségük van az állócsillagok
jelzéseinek, azt azonban még sem állítanám, hogy minden rossz csillag együttállásnál katasztrófa következik be. Mint minden képletnél itt is az összhatást kell vizsgálni.
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