TRANSZCENDENS BOLYGÓK A JEGYEKBEN
A Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz és a Plútó jegyhelyzeteinek ismertetése nem teljes, viszont
dátumhoz kötött. Az időszak 2012-2043 közötti évekre vonatkozik. Próbáltam egy kicsit a
jövőbe látni, elképzelni, hogy milyen életük lesz az embereknek akkor, ha a Plútó már a
Vízöntőben jár. Tudjuk, hogy azt is nehéz megjósolni, mi lesz 10 év múlva, de azért el lehet
játszani a gondolattal, hogy milyen lesz az élet 30 év múlva. Csak fantázia kérdése.
2012.10.06.-2014.12.23.
2015.06.16.-2015.09.18.
A Szaturnusz ebben a jegyben peregrin, de mivel a Plútó a Bakban van, így a teljes időtartam
alatt uralomcserés. Trigont kap a Neptunusztól, szextilt a Plútótól és quinkunxt az Uránusztól.
Amikor a Neptunusz fényszöge érvényesül, akkor az lágyít a Szaturnusz keménységén,
bizonytalanná tesz. A Plútó hatás talán nem is érezhető. Az Uránusz fényszög mindenképpen
konfliktusok forrása.
A hatalom felelősségteljes kezelése, tartózkodás és félelem az érzelmi kötöttségektől,
ellenállhatatlan vonzalom a tiltott, a szenvedélyes, a tabu témákhoz jellemzi az időszakot.
Sötét bolygó egy sötét jegyben kissé nyomasztó, félelmekre ad okot még akkor is, ha a rossz
események nem következnek be. Körülöttünk forrong a világ, háborúk dúlnak, járványok és
katasztrófák tizedelik az emberiséget. Ki az, aki nem gondol arra reménykedve, hogy minket
nem érintenek a rossz dolgok. Sok az erőszakos bűncselekmény, viszont a törvény nagyobb
szigort alkalmaz. Jelentős szerep jut a pénzvilágnak, a befektetések helyzetéről, a bankok
stratégiáiról, a devizahitelekről és azok pereiről állandóan értesülhetünk a médiából. Akinek a
Szaturnusz jól kapcsolódik a horoszkópjához az most kihasználhatja a ragyogó üzleti
lehetőségeket. A bolygónak jelentős hatása van a politikai életre és a törvénykezésre.
Szaturnusz a Skorpióban

2014.12.24.-2015.06.15.
2015.09.19.-2017.12.20.
Peregrin. A Szaturnusz bolygó és a Nyilas jegy alapvetően ellentétes tulajdonságokat
képviselnek. Az előbbi korlátozást, akadályokat, visszafogást, az utóbbi gyarapodást,
kiterjeszkedést jelöl. Ha a Szaturnuszt harmonikus fényszögek érik, akkor segít az
összpontosításban, az őszinteségre törekszik, bátor vélemények születnek. Előtérbe kerül a
tudásvágy, a filozófikus szemlélet, a bölcsesség. Amennyiben a Szaturnuszt negatív hatások
érik, úgy a Nyilas lelkesedése alábbhagy, az alkalmatlanság, a kisebbrendűség, az
önbizalomhiány és a depresszió érvényesül. Az időszak elején kvadrátba kerül az uralmi
helyzetű Neptunusszal, ami szétforgácsolja a Szaturnusz stabilitását. Később az Uránusz
trigonja jó ötletekkel és vízöntői hatásokkal szolgál.
Az embereknek igényük van arra, hogy a törvények be legyenek tartva, cél a felemelkedés, az
életszínvonal javítása, az erkölcsösebb élet, saját világkép kialakítása. Lehetőség nyílik más
kultúrák és vallások megismerésére, utazásokra fizikailag és szellemileg. A vallások és a
hitélet válságba kerül, ezért kénytelen visszatekinteni a régi hagyományokhoz és azokból
merítve megszilárdítani az erkölcsöket. Egyes területeken vallásháborúk dúlnak, az „egy igaz
vallás” nevében elkövetett tettek ezreket tesznek hontalanná. Amikor majd a Szaturnuszt az
Uránusz trigonja éri a humanitárius cselekedetek enyhítik a rászorulók sokszor kilátástalan
helyzetét.
Szaturnusz a Nyilasban

2017.12.21.-2020.03.22.
2020.07.02.-2020.12.17.
Uralomban. Ebben az időszakban a Szaturnuszi hatások nagyon erőteljesek. Amíg a
Szaturnusz ebben a jegyben tartózkodik a Jupiterrel és a többi lassú bolygóval a kapcsolata
többnyire harmonikus, ezért úgy gondolom, hogy a jobbik oldalát fogja nekünk mutatni. Amit
az utóbbi években sikerült gyökeresen megváltoztatni, erős hittel magasabb szintre emelni,
megalapozni, azt most megszilárdíthatjuk. A kötelességek végrehajtása, a felelősségek
vállalása új struktúrát teremt. Bízhatunk abban, hogy egy kiszámíthatóbb világban fogunk
élni. Az egészséges becsvágy sokunkat célratörővé tesz, a feljebbjutásért, a felemelkedésért
mindent megteszünk majd.
Szaturnusz a Bakban

2020.03.23.-2020.07.01.
2020.12.18.-2023.03.07.
Uralomban. A Szaturnusz itt is erős akár csak az előző jegyben. Amit az utóbbi években létre
hoztunk, megszilárdítottunk, amiért vállaltuk a felelősséget, azokban a dolgokban most
felszabadultan ténykedhetünk. Az élethelyzet új, mert elszoktunk a változásoktól. Hirtelen,
nem várt események következhetnek, új reformok indulhatnak. A mozgalmas életritmust
kikényszeríti a visszatérő Szaturnusz Uránusz kvadrátja. A különleges megoldások olyan
helyzetet teremtenek, amelyek ma még elképzelhetetlenek. Az építészetben új irányzat
születik. Erősödik a humanitárius vonal, az emberek sokkal segítőkészebbek lesznek. Az
összetartás és összetartozás fontos lesz, de csak azokban a körökben, amelyek önkéntes
alapon jönnek létre. A Szaturnuszi elvek a Vízöntőben csak szabadon működhetnek.
Kényszerből és korlátok közé szorítva ideges, ingerült a légkör.
Szaturnusz a Vízöntőben

2023.03.08.-2025.05.24.
2025.09.01.-2026.02.13.
Peregrin. Ezt a két és fél évet az odaadás, a feloldódás, az önzetlenség, a felebaráti szeretet, a
megbocsátás jellemzi. Elsimul a Szaturnusz keménysége, bizonytalanok a tettek, elodázódnak
a kötelességek, feloldódnak a struktúrák. Misztikus és mediális témák, a szemmel nem látható
dolgok foglalkoztatják az embereket. Kicsit kimegy a lábunk alól a talaj. Aki szereti a
magányt, a befelé fordulást az jól éli meg ezt az időszakot. A két sorsbolygó trigonba,
szextilbe és kvadrátba is kerül egymással, hol így, hol úgy alakul az életünk. A Neptunusszal
is együtt fog állni, ami majd ráteszi az íre a pontot. Csak bízni tudunk abban, hogy sorsunkat
magasabb erők irányítják. 2025 második felétől, mikor a Szaturnusz együttáll a Neptunusszal
szextillel kapcsolódik az Uránuszhoz és a Plútóhoz. Utóbbi két bolygó pedig trigonban van
egymással. Ez egy nagyon kedvező alakzat, az összes transzcendens bolygó harmonikus
kapcsolatba lép egymással az égen.
Szaturnusz a Halakban

2010.05.29.-2010.08.14.
2011.03.13.-2018.05.15.
2018.11.07.-2019.03.06.
Peregrin. A zodiákus elején az újdonságok, a felfedezések duplán érvényesülnek. Ez a nagy
újrakezdések időszaka. A forradalmak fellángolnak a szó szoros és átvitt értelmében is. Népek
harcolnak szabadságukért, sok helyen polgárháborúk dúlnak.
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. Megnövekszik az igény a
szabad akaratra, az önállóságra. Az egyének megélik szabadságukat még a házasságokon
belül is. Esetleg kevesebb házasságkötés történik. Problémás a beilleszkedés egy rendszerbe,
Uránusz a Kosban

ahol korlátozások érvényesülnek. A kötetlen baráti kapcsolatok, a társasági élet jól működnek,
megújulhatnak. Az önkéntes és humanitárius szervezetek szintén erőre kapnak, szükség is lesz
rájuk. Az emberek életszemléletében megindul valamiféle egyetemes összetartozás. Kedvez
az időszak a feltalálóknak, a jó ötleteknek főleg a repüléssel, elektromossággal, világhálóval
kapcsolatban. A divat és a reklámok is új formát ölthetnek.
Szerintem ez a Vízöntő korszak kezdete, még akkor is ha ez évszámilag még nem támasztható
alá. 2015. májusig a Plútó kvadrátja befolyásol, utána valószínű, hogy nyugodtabbak lesznek
a körülmények.
2018.05.15.-2018.11.06.
2019.03.05.-2025.07.06.
2025.11.08.-2026.04.25.
Esésben. Közben öt alkalommal évente az első negyedévekben egy-egy hónapra uralomcserés
lesz a Vénusszal, amely akkor a Vízöntőben lesz. Aki csak teheti használja ki ezeket a
hónapokat azokon a területeken amit a Vénusz jelöl.
Az Uránusz ebben a jegyben meggyengült. Az emberek csökönyösen ragaszkodnak majd az
elképzeléseikhez. A szilárd jegy határozottságot hoz, különösen a pénz és a birtokviszonyok
témájában. A bankrendszernek szüksége lesz új formákra, mert a vállalkozások pénzügyi
önállóságra törekszenek. Ez az időszak kedvez az új természet közeli életformáknak, a vidék
fejlődésének, a közösségeken alapuló földművelésnek és növénytermesztésnek. Az Uránusz
ezekben az években a sorsbolygókkal kerül kvadrát kapcsolatba, ami főleg a Bika
érdekeltségű embereket kilendítheti megszokott környezetükből, amit azok igen rosszul
tűrnek. Az időszak végén a Neptunusz szextilje okoz némi bizonytalanságot.
Uránusz a Bikában

2011.04.05.-2011.08.04.
2012.02.04.-2025.03.29.
2025.10.23.-2026.01.26.
Uralomban. A Neptunuszt megtévesztő, kábító, zavaros hatása miatt inkább ártó bolygónak
értékeljük. Felelős a zavaros világképek kialakulásáért, a téves megítélésekért, a
kideríthetetlen eseményekért, a kábítószerek használatáért. Eltávolít a valóságtól, elmos
mindent, mint az óceán. Viszont legnagyobb erénye az önzetlen, jézusi szeretet átélése. Aki
erre alkalmas az igazán szerencsés lehet ezen a Földön. Aki feloldódik az önfeláldozás
nagyszerűségében az megváltódhat még ebben az életében. Amíg a Neptunusz a Halakban
van többször kap szextilt a Plútótól, így én azt gondolom, hogy amit a Plútó képvisel a
Bakban az jó hatással van a Neptunuszra. A spirituális energiák fontosabbak lehetnek az
anyagiaknál. Hallgassunk megérzéseinkre, a belső hangra. Eredmények születhetnek a
gyógyszerkutatás terén.
Neptunusz a Halakban

1995.01.18.-1995.04.20.
1995.11.11.-2008.01.25.
2008.06.14.-2008.11.26.
Peregrin. A Jupiter a Skorpióban volt 2005.10.25.-2006.10.24. között, így akkor uralomcsere
jött létre a két bolygó között. Mivel a Plútó a Naprendszerünk legkülső bolygólya, ( nekem
még mindig bolygó, hiába fokozták le ) rá már nem hatnak jelentősen a többi égitestek, így
szerintem a harmonikus vagy diszharmonikus helyzete sem jelentős. Jegyhelyzet szerint
mindég hozza a formáját.
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
Plútó a Nyilasban

felismerjék a jogtalanságokat. Aki ezt megtette, aszerint élt, annak nem kell tartania attól az
időszaktól, amikor a Plútó a törvény jegyében a Bakban lesz. Aki viszont figyelmen kívül
hagyta a Plútó figyelmeztetéseit, annak számolnia kell a következményekkel.
2008.01.26.-2008.06.13.
2008.11.27.-2024.11.19.
Peregrin, kivéve a 2012.10.06.-2014.12.23. és a 2015.06.16.-2015.09.18. közti időszakot,
amikor uralomcserés a Skorpióban lévő Szaturnusszal.
Átalakulnak a társadalmi rendek, sok egység kénytelen újraszerveződni. 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. A mikrobiológia terén a kutatások arról szólnak, hogyan lehet hasznos
baktériumokkal gyógyítani. A korszak végére ez már általános lesz. A génsebészetre is nagy
jövő vár.
Plútó a Bakban

2024.11.20.-2043.03.08.
2043.09.01.-2044.01.19.
Peregrin, de 2041.11.12.-2044.01.19. között uralomcserés lesz a Szaturnusszal, ami akkor a
Skorpióban lesz.
A szabadság és függetlenség átértékelődik. Az egyéniségek kibontakoztatására új
szemszögből kerülhet sor. Egy olyan megítélési és értelmezési irányzat alakulhat ki, amit ma
még el sem tudunk képzelni. Lehetséges egy szellemi felemelkedés, egy mély kontaktus a
nem materiális dolgokkal. A transzformáció befejeződik, jöhet az új aranykor. ( Ha Isten is
úgy akarja én még talán megérem.)
Plútó a Vízöntőben

Bp., 2014.09.17.
Ujvári Csilla

