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EGY  ESEMÉNY  HATÁSA  AZ  EGYESÜLT  ÁLLAMOKRA 
 
Korunkban zajló események számomra nagyon izgalmasak. Benne élünk a történelemben 
azzal, hogy szinte azonnal értesülünk mindenről, ami a nagyvilágban történik. A technika és a 
kommunikáció lehetővé teszi, hogy páholyból nézzük merre tart a világ.  
 
Ha visszatekintünk, mindig is voltak olyan események, amelyek kezdetnek tekinthetők, ami 
után gyökeresen megváltozik valami. Egy asztrológusnak különösen érdekes ezeket az ese-
ményhoroszkópokat vizsgálni.  
Ezen írásom arról szól, milyen hatása van George Floyd halálának az Egyesült Államokra.  
 
HOROSZKÓPOK  ADATAI 
George Floyd (áldozat)  US, Fayetteville (78°38’és 35°46’) 1973.10.14.;    07:24:42. Napház 
Asc.-Nap Mérleg 20°58’20” 
Derek Chauvin (gyilkos) US, Oakdale (93°16’és 44°59’) 1976.03.19.;    06:21:08. Napház 
Asc.-Nap Halak 29°50’ 
Az esemény: US, Minneapolis (81°59’és 36°06’) 2020.05.25. 20:08:30. Asc.Rák 29° 
US horoszkópja: Washington,D.C.(Nyh77°és Ész38°54’)1776.07.04.; 4:45 Naph. Rák12°50’ 
Az eseményt kivéve Napház horoszkópokról van szó, de mint tudjuk, azok is épp olyan jól 
működnek, mint a valódi időpontokkal és így valódi Ascendenssel rendelkezők.  
 
 
GEORGE  FLOYD  SZÜLETÉSI  
KÉPLETE 
Szinesbőrű férfi, aki egy rendőri intézke-
dés során vesztette életét. A halál oka 
fulladás.  
A Nap jegyének (Mérleg) és a 8. háznak 
(Bika) az ura megegyezik a Vénuszban. 
Ez a Vénusz együttáll a Neptunusszal, a 6. 
ház urával. Az élet kialudtának és így a 
halálnak oka fulladás. A horoszkópban 
egy olyan trapéz alakzat található, amely-
nél 2db Yod egy kvadráttal van összeköt-
ve. (Alkotói: Plútó – Szaturnusz – Mars –
Neptunusz – Vénusz. Ezek a bolygók 
mind 5°-on vannak) A Yod fényszög 
nyílként működik, a hegyén lévő bolygó kijelöli azt az életterületet, ahol áldozatot kell hozni. 
Jelen esetben ez a Vénusz – Neptunusz és a Mars. A Mars a VII. házban és annak uraként, 
nyílt ellenségként viselkedik. Mondhatnánk, hogy ezzel az alakzattal többre is vihette volna. 
De hiszen többre is vitte, halálával egy egész kontinensnyi embert mozgatott meg, neve örök-
re bekerült a történelembe. Ő az az áldozat (Vénusz együttáll Neptunusz), aki felkavarta az 
állóvizet egészen a rabszolgatartó időszakig.  
A Hold a 8.házból kvinkunx a Nap – Uránuszra. A jelenlétével és halálával forradalmi 
hangulatot váltott ki. A Vertex pont a 8. házban olyan áldozati szerep, ami sorsszerű.  
 
DEREK  CHAUVIN  SZÜLETÉSI  KÉPLETE 
Fehérbőrű férfi, a rend őre. Ő az a rendőr, aki intézkedés közben rátérdelt Floyd nyakára és 
ezzel a fulladásos halálát okozta. A rendőrök foglalkozásukból kifolyólag gyakran kerülhet-
nek olyan helyzetbe, amikor élet-halál kérdéséről van szó, akár a sajátjukról, akár másáról. 
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Legtöbbször horoszkópjukban jelentős a Skorpió jegy, itt a Hold van benne, plusz a 8. ház-
ban. A 8. ház ura a Mars együttáll az IC.vel 
és kimenőkvadrát fényszöget alkot a 
Holddal. Egy régmúltból hozott esemény, 
probléma most kerül megoldásra egy 
haláleset következtében. Napja a Halak 
utolsó fokán. Tüzes bolygó vizes jegyben 
erőtlen és a jegyek utolsó foka sem ígér 
semmi jót. A Nap kvadrátot vet az MC.-IC. 
tengelyre. Talán maga sem tudja, merre van 
az előre és a Jupiter feloldóként túlzásokra 
hajlamosít. Vertex pontja a Descendensen a 
Szűz utolsó fokán a káoszt hivatott kezelni, 
jelen esetben igen rosszul.  
 

 
 
 
 
 
 
SZINASZTRIA  FLOYD és CHAUVIN  
KÖZÖTT 
Első sorban olyan kapcsolatokat kerestem, 
amelyek előző életre utalnak, hiszen a 
gyilkos-áldozat szerep mindig tartozás és 
mindig karma. 
 

Skorpió Merkúr a 8.ház ura – együttáll – Skorpió Hold és Felszálló Holdcsomópont. 
Mars, a Yod apexpontja – szembenáll – Skorpió Uránusz a 12.ház uraként. 
Vénusz a 8.ház uraként – egzakt kvadrát – Halak Vénusz a 12. házból. 
 
AZ  ESEMÉNY   
Ez már nem Napház horoszkóp, itt valódi 
időponttal dolgozhatunk. Az Asc. a Skorpió 
utolsó fokán van, kimenőkvadrátot kap a 8. 
házban lévő uralmi Rák Holdtól, ami 
együttáll a Vertex ponttal. Retrográd 
Szaturnusz a Vízöntőből kimenőkvadrát az 
MC.-re.  
Az esemény a két jelzett fényszög miatt 
sorsszerű, régóta a felszín alatt megbújva, 
majd előtörve kifejti hatását. A retrográd 
Szaturnusz folytatást ígér.  
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És most nézzük, milyen hatással van ez az esemény az Egyesült Államokra. 
AZ  EGYESÜLT  ÁLLAMOK  HOROSZKÓPJA 
Mi is lenne más, mint a Függetlenségi Nyilatkozat, amely dokumentum a Brit Birodalomtól 
való elszakadást jelenti. Ideje 1776. július 4, ma is ünnep az államokban. 
És megint egy 8. házas Vízöntő Hold a Rák 
Nap diszpozítoraként. Az Uránusz a 12. ház 
csúcsán. A veszteségek származhatnak a 
régmúltból, vagy bűncselekményekből is. 
Neptunusz az IC.-n az MC. uraként. Egyszer 
fönt, egyszer lent a sors kereke.  
 
 
 
 
 

 
 
SZINASZTRIA az EGYESÜLT  ÁLLAMOK 
és  az  ESEMÉNY  KÖZÖTT 
Az esemény Holdja rákerült a Rák Napra. Az 
MC. és IC. fordítva fedi egymást, így a 
Neptunusz felkerült a radix MC.-re. Amint 
már említettem, egyszer lent a Neptunusz és 
egyszer felt. Lassan elérkezik a beígért 
fordulat. Az esemény Plútó-Szaturnusz-

Jupiter – tranzit csoportosulás a Bakban – együttáll az államok Plútójával. Annyi idő telt el, 
hogy a Plútó most tett meg egy kört. Ezt nagyon érdekes tanulmányozni, hiszen a Plútó visz-
szatérése embereknél nem következhet be.  
 
Összefoglalásként talán annyit tudnék mondani, hogy minden nagy birodalom hatalma egy-
szer véget ér és minden ilyen eseménynek van vesztese és győztese. Azt csak remélni tudom, 
hogy mi távol leszünk a vesztesektől.  
 
 
2020.06.30. 
Ujvári Csilla 
 
 
 
 




