GENERÁCIÓK
Az időhatárok nagyjából 20 évben nyilvánulnak meg és az átfedések is természetesek. Egy
másik elemzés szerint minél közelebb kerülünk a jelenhez, annál nagyobbak az átfedések, ez
látszik a második zárójeles értéknél. Az átfedéseknél természetesen a tulajdonságok
keveredése is létrejön.
Az életkorok hosszabbodásával az egyének több generációt is figyelhetnek, többel is együtt
kell élniük. Az sokszor egyéni indíttatás, hogy az idősebbek mennyire értik meg a fiatalokat,
mennyire hajlandók elfogadni az újdonságot és a változást.
A generációk rövid elemzése után kísérletet teszek arra, hogy az asztrológia segítségével, a
lassú bolygók jegyekben elfoglalt helyzetével elemezzem az időszakokat. Azonban
figyelembe kell venni, hogy a bolygóállások a Föld minden pontjára vonatkoznak, de
értelmezésüket nagymértékben befolyásolja a földrajzi hely, a társadalom felépítése, a
történelem és a vallás. Így leírásom elsősorban Európára vonatkozik.
VETERÁNOK (1920-1939) [1930-1946]
Többségük két világháborúval
terhelt korszakot élt meg, amely
beleégett a tudatba. A tragédiák és
fájdalmak
keserűsége
felejthetetlen.
Kevésbé
értik
a
felgyorsult világot, hogy miért
nem lehet nyugodtan megülni.
Kommunikációs
ingerszegény
környezetben
nőttek
fel,
a
hírdömpinget nehéz megszokniuk.
Központi kérdés volt a család,
minden szinten. A hosszú távú
munkahelyek még akkor is
nyújtottak valamiféle biztonságot,
ha az abból való megélhetés kétséges volt.
Plútó a Rákban, Oroszlánban
Neptunusz az Oroszlánban, Szűzben, Mérlegben
Uránusz a Halakban, Kosban, Bikában, Ikrekben
Plútó a Rákban (1914-1939): A hatalomnak áldozatul esnek a családok. A haza és
összetartozás eszménye elevenen él. Érzelmekkel való visszaélés.
Plútó az Oroszlánban (1939-1957): Egyéni érdekek, uralkodás bármi áron.
Neptunusz az Oroszlánban (1914-1929): Az egyén alulértékeli magát. A hatalom nincs
tisztában a helyzetével.
Neptunusz a Szűzben (1928-1943): Társadalmi osztálykülönbségek növekedése. A polgárság
kényszerű alkalmazkodása.
Neptunusz a Mérlegben (1942-1957): Hamis megbékélés. A lelki béke látszata. Megfelelés.
Uránusz a Halakban: Kaotikus állapot. Az egyéniség vizionálása.
Uránusz a Kosban: A forradalmi eszmék még a hit alapján működnek. Kezdete valaminek,
ami változtat a helyzeten, de még több az agresszió, mint a gondolkodás. A világháborúk
szerves részei egymásnak, az újrafelosztásról szólnak.
Uránusz a Bikában: Központi kérdés a birtoklás, a biztonság feláldozásával.
Uránusz az Ikrekben: Véleménynyilvánítás, na persze ott ahol lehet.

BABY BOOM (1940-1959) [1946-1964]
Génszinten és tudat alatt emlékszik a háború borzalmaira, de már lényegesen nyugodtabb
időszak, még akkor is, ha a forradalmak korlátozták a mindennapokat. Az 50-es évek adott
valami felkapaszkodási lehetőséget a vasfüggőnyön innen. A szocializmus nyújtott valamiféle
állandóságot és biztonságot, a kiszámítható élet vizionálva volt. A világ megállíthatatlanul
tágult. A munkában töltött idő kivette az erőt és nem volt jó hatással a családra és a
gyermekekre.
Ebben a korban érzékelhető leginkább a kapitalista és szocialista rendszerben élők közötti
különbség, a kelet és nyugat fejlődése és visszamaradása. Ennek mai lenyomata abban
nyilvánul meg, hogy a keleti oldal még nem felejtette el, milyen rabságban élni, nyugatnak
pedig nincsenek erről emlékei.
Plútó az Oroszlánban, Szűzben
Neptunusz a Szűzben, Mérlegben, Skorpióban
Uránusz a Bikában, Ikrekben, Rákban, Oroszlánban, Szűzben
Plútó az Oroszlánban (1939-1957): Egyéni érdekek, uralkodás bármi áron.
Plútó a Szűzben (1957-1972): Munka, munka és munka. Látástól vakulásig. Kiszolgáltatott
helyzetek.
Neptunusz a Mérlegben (1942-1957): Hamis megbékélés. A lelki béke látszata. Megfelelés.
Neptunusz a Skorpióban (1956-1971): Felszínre kerülnek az eddig eltakart dolgok. A
szexualitás megítélésének változása.
Uránusz a Bikában: Központi kérdés a birtoklás, a biztonság feláldozásával.
Uránusz az Ikrekben: Véleménynyilvánítás, na persze ott ahol lehet.
Uránusz a Rákban: A fiatalok egyénisége kezd megnyilvánulni. Feszülnek a családi
kötelékek.
Uránusz az Oroszlánban: Egyéni boldogulás. Forradalom.
Uránusz a Szűzben: A tudományos élet és a tanítások szabadsága. Vége az alkalmazkodásnak.
X generáció (1960-1983) [1965-1984]
Ennél a nemzedéknél a technika fejlődése játszott nagy szerepet. Az életük során találkoztak a
digitális világgal, lenyűgözte őket és elkezdték használni. Marc Prensky használta rájuk a
„digitális bevándorló” jelzőt. Ők a Z generáció szülei. Fiatal felnőttként könnyebb volt a
helyzetük, a problémákkal később szembesültek. Alkalmazkodtak a helyzethez, de a múlt is
jelen van.
Plútó a Szűzben, Mérlegben
Neptunusz a Skorpióban, Nyilasban
Uránusz az Oroszlánban, Szűzben, Mérlegben, Skorpióban, Nyilasban
Plútó a Szűzben (1957-1972): Munka, munka és munka. Látástól vakulásig. Kiszolgáltatott
helyzetek.
Plútó-Uránusz együtt a Szűzben: Hirtelen mélyreható változások. Lázadás a politika ellem.
Plútó a Mérlegben (1972-1984): Mélyreható változások a kapcsolatokban.
Neptunusz a Skorpióban (1956-1971): Felszínre kerülnek az eddig eltakart dolgok. A
szexualitás megítélésének változása.
Neptunusz a Nyilasban (1970-1985): Más hozzáállás a hit kérdéséhez. Virtuális világ.
Uránusz a Szűzben: A tudományos élet és a tanítások szabadsága. Vége az alkalmazkodásnak.
Uránusz a Mérlegben: Az emberi kapcsolatok szabad választása. Kikerülés a kötelékek alól.
Uránusz a Skorpióban: Szexuális szabadság. A kutatási területek jelentősége megnő.
Uránusz a Nyilasban: Vallás és az eszmék szabadsága.

Y generáció (1984-1994) [1982-2004]
Ők a „digitális bennszülöttek”, már ebben a világban nőttek fel. Természetes nekik a
számítógépek világa és az eszközök és alkalmazások használata már gyermekkorban is igen
jól megy. Ebben az is segítségükre volt, hogy szüleik testközelbe hozták neki a technikát és
ezzel önállóságra, önbizalomra, szabad véleménynyilvánításra tettek szert. Önálló életüket
azonban később kezdték – 25-30 éves korban – élvezték még az otthon előnyeit. Többen
vették igénybe a felsőoktatási intézményeket. Ez részben jó, mert a tanulás mindig pozitív,
részben pedig a munkaerőpiacon torlódást okozott.
Szüleik vagy a baby boomerek, vagy az X generáció tagjai, akik még keményen
megküzdöttek a fennmaradásért és az érvényesülésért. Az Y generáció, vagyis a gyermekeik
ezt látták és nem akarnak úgy gürizni mint a szülők, akik sokszor tönkrementek egészségileg
és kiszolgáltatott helyzetben voltak a munkahelyeken.
Az Y generáció rohanó, érdekvezérelt világban él, karriert épít és közben azon retteg, hogy
elveszti egzisztenciáját és értékeit. A fogyasztói társadalom húzóereje, viszont a termelésben
nem jeleskednek.
Plútó a Mérlegben, Skorpióban, Nyilasban
Neptunusz a Bakban, Vízöntőben
Uránusz a Nyilasban, Bakban, Vízöntőben
Plútó a Skorpióban (1984-1995): Hatalmi törekvések, egyéni érdekek. A tabuk már nem
tabuk.
Plútó a Nyilasban (1995-2008): Ellentétek működnek a bolygó és a jegy között. A Nyilas
nyíltsága távol áll a Plútó mély, titkolódzó mivoltától. Ebben a jegyben egy kicsit
megszelídül, a bölcsesség vezérli. A gyökeres változások, amit képvisel a vallási és erkölcsi
értékek területén, valamint a dolgok értelmének keresésében és megtalálásában történnek. Az
embereket arra készteti, hogy felismerjék a jogtalanságokat.
Neptunusz a Bakban (1984-1999): Idealizálja a rendet, a törvényt. Felelőtlenség. Bizonytalan
karrier.
Neptunusz a Vízöntőben (1998-2012): Tarthatatlan utópiák. Valóságtól elrugaszkodott
elképzelések.
Neptunusz-Uránusz együtt a Bakban: Ezoterikus tanok, spirituális tevékenységek
felvirágzása. Határtalan új lehetőségek. Megérzések felszabadulása. Őrült eszmék.
Uránusz a Nyilasban: Vallás és az eszmék szabadsága most már teljesen nyíltan.
Uránusz a Bakban: Az egyéni elképzelések fellazítják a konvenciókat. Saját karrierépítés.
Uránusz a Vízöntőben: A bolygó uralmi helyzete biztosítja a teljes szabadságot. Ugyanakkor
az elmagányosodás veszélye már fennáll.
Z generáció (1995-2009) [1995-2010]
A „facebook-nemzedék”. Fejlődésüket a szélsebesen száguldó technika határozza meg. Mar
élni sem tudnak az okostelefonok, kommunikációs eszközök és alkalmazások nélkül. Már
nem ismerik és talán nem is akarják megismerni a 60-as évek előtti világot. A tanulási stílus
annyira eltávolodott a tanítás módszerétől, hogy szakadás következett be, amely
érdektelenséget és felületességet eredményez. Mediatizált környezetben élnek. Az
információdömping másképp dolgozódik föl, mint az előző generációknál és ezáltal a
gondolkodás is változott. Ez az életforma alapvetően befolyásolja a racionális pszichét, de az
érzelmi oldal is felborul. Másoktól várják az érzelmi katarzist, mert ők maguk nem képesek
rá. Egyre inkább veszélybe kerül a saját egyéniség és a párkapcsolat.
Plútó a Nyilasban, Bakban
Neptunusz a Bakban, Vízöntőben
Uránusz a Bakban, Vízöntőben, Halakban

Plútó a Nyilasban (1995-2008): Ellentétek működnek a bolygó és a jegy között. A Nyilas
nyíltsága távol áll a Plútó mély, titkolódzó mivoltától. Ebben a jegyben egy kicsit
megszelídül, a bölcsesség vezérli. A gyökeres változások, amit képvisel a vallási és erkölcsi
értékek területén, valamint a dolgok értelmének keresésében és megtalálásában történnek. Az
embereket arra készteti, hogy felismerjék a jogtalanságokat.
Plútó a Bakban (2008-2023): A törvénytelen alapokon nyugvó cégek és vállalkozások most
kénytelenek szembenézni azzal a ténnyel, hogy a további működés csak a tisztességes úton
lehetséges. Előbb-utóbb mindenkinek felelősséget kell vállalnia a tetteiért, még akkor is ha azt
nem önszántából teszi. Jobb ha állampolgári és személyes kötelességeinket önként teljesítjük,
mert úgy is az a vége, hogy meg kell tennünk azokat. Új törvények születnek a régiek helyett.
A politika színterén hatalmi harcok folynak, felhasználva bármit a kitűzött cél elérése
érdekében. A kis embert sokkal inkább befolyásolja a politika, mint régen.
Neptunusz a Bakban (1984-1999): Idealizálja a rendet, a törvényt. Felelőtlenség. Bizonytalan
karrier.
Neptunusz a Vízöntőben (1998-2012): Tarthatatlan utópiák. Valóságtól elrugaszkodott
elképzelések.
Neptunusz-Uránusz együtt a Bakban: Ezoterikus tanok, spirituális tevékenységek
felvirágzása. Határtalan új lehetőségek. Megérzések felszabadulása. Őrült eszmék.
Uránusz a Bakban: Az egyéni elképzelések fellazítják a konvenciókat. Saját karrierépítés.
Uránusz a Vízöntőben: A bolygó uralmi helyzete biztosítja a teljes szabadságot. Ugyanakkor
az elmagányosodás veszélye már fennáll. Tombol a digitális kommunikáció.
Uránusz a Halakban: Az egyéni jogok félreértelmezése.
ALFA generáció (2010 után) [2010-2030]
Az alfa elnevezés nem az ábécé betűi közé tartozik, hiszen a Z az utolsó betű. Az újabb
generáció alfa elnevezése azzal magyarázható, hogy a különböző tudományok a latin ábécé és
az arab számok elhasználása után a görög betűkhöz folyamodik.
Az Alfák tulajdonságairól még keveset tudunk és publikációban is kevés az információ.
Ennek több oka lehet. Gyerekekről van szó, akik legfeljebb általános iskolába járnak. Annak a
kornak a meghatározó tulajdonságait nehezebb felfedezni, amelyikben benne élünk. Az is
érdekes, hogy maga az Alfa elnevezés is egy új dimenzió, egy más minőség, amit még nem
tudunk hová rakni.
2010 után váltak általánossá az újfajta kijelzők és technikák (érintőképernyő, iPad, Instagram,
VR-szemüveg, hangfelismerés, önvezető autó) és ez fontos lehet pszichológiailag, mint képi
megjelenítés. Elősegíti a képekbe gondolkodást. A virtuális világ elvon a valóságtól.
Előrejelzések:
Kína és India demográfiai változása befolyásolhatja az egyensúlyt.
Minimális a közvetlen kontaktus.
Növekszik a vállalkozó szellem.
Növekszik az iskolázottság és a szülői hatás a hosszabb otthon töltött idő miatt.
A tulajdonviszonyok és anyagi javak előtérbe kerülnek.
A szemérem és magánélet fogalmának visszaszorulása.
A szabályok és korlátok figyelmen kívül hagyása.
A jövőkép hiánya, a pillanatnak élés.
Plútó a Bakban, Vízöntőben
Neptunusz a Vízöntőben, Halakban, Kosban
Uránusz a Halakban, Kosban, Bikában, Ikrekben

Plútó a Bakban (2008-2023): A törvénytelen alapokon nyugvó cégek és vállalkozások most
kénytelenek szembenézni azzal a ténnyel, hogy a további működés csak a tisztességes úton
lehetséges. Előbb-utóbb mindenkinek felelősséget kell vállalnia a tetteiért, még akkor is ha azt
nem önszántából teszi. Jobb ha állampolgári és személyes kötelességeinket önként teljesítjük,
mert úgy is az a vége, hogy meg kell tennünk azokat. Új törvények születnek a régiek helyett.
A politika színterén hatalmi harcok folynak, felhasználva bármit a kitűzött cél elérése
érdekében. A kis embert sokkal inkább befolyásolja a politika, mint régen.
Plútó a Vízöntőben (2023-2044): Függetlenség mindentől. Individum bármi áron.
Neptunusz a Halakban (2011-2025): A vak hit utolsó idejét éli. Önfeláldozás. Zavaros
világkép és jövőkép. A valóságérzet hiánya.
Neptunusz a Kosban (2024-2038): Akaratgyengeség. Nem tudni, ki van velem és ki ellenem.
Az Uránusz ezen jegyekben már volt a Veteránok időszakában, így következtethetünk a
történésekre, de figyelembe kell venni, hogy az még a Halak világkorszakban volt.
Uránusz a Halakban: Még van hatása a hiszem és nem gondolok utána elvnek. Az egyéni
jogok félreértelmezése.
Uránusz a Kosban: A Kos határozottsága és energiája jó táptalajt biztosít a hirtelen cselekvő
Uránusznak. Az úttörő szellem kiegészíti az újdonságkeresést és a valami mást akarok elvét.
Ez a jegyhelyzet nem a türelemről és a visszafogottságról szól. Erősödik az önbizalom és a
vakmerőség is, ami szokatlan formákat ölthet és meggondolatlan helyzeteket teremthet.
Problémás a beilleszkedés egy rendszerbe, ahol korlátozások érvényesülnek. Az önkéntes és
humanitárius szervezetek erőre kapnak.
Uránusz a Bikában: Az Uránusz ebben a jegyben meggyengült. Az emberek csökönyösen
ragaszkodnak az elképzeléseikhez. A szilárd jegy határozottságot hoz, különösen a pénz és a
birtokviszonyok témájában. A bankrendszernek szüksége van új formákra, mert a
vállalkozások pénzügyi önállóságra törekszenek.
Uránusz az Ikrekben: A véleménynyilvánítás minden szinten természetes dolog. A felröppent
információk igaza kétséges.
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