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AJÁNLÁS 
Könyvem az érdeklődők két csoportját célozza meg.  
Azoknak az asztrológusoknak nyújt segítséget, akik 
használják a kisbolygókat az elemzéseknél, vagy ezután 
szeretnék azokat segítségül hívni. Ők megtalálják itt az 
értelmezéshez szükséges irányelveket.  
Akik nem gyakorolják az asztrológiát, talán nem is 
érdekli őket annyira, a mitológiai történetekben fognak 
örömöt találni. Ezek átfedésekkel és összefüggéseiben 
íródtak, így alkotnak egész képet teremtésmítoszokról, 
istenekről az egész Földre vonatkozóan. Valamint olyan 
emberekről, vagy fogalmakról tudhatnak meg többet, 
akik érdemesek lettek arra, hogy róluk aszteroidákat 
nevezzenek el.  

ELŐSZÓ 
 
A horoszkóp leképezi az égbolton lévő objektumok 
(bolygók, holdak, csillagok, kisbolygók és hipotetikus 
pontok) egy adott pillanatnyi helyzetét. Ez az időpont 
(pillanat), adott helyen létrehoz egy minőséget, amely 
meghatározó az adott személyre, vagy valamely 
történésre. Ebben a könyvben a kisbolygókról lesz szó.   
Naprendszerünk kisebb égitestei nem könnyen fejthetők. 
Olyan területekkel állnak kapcsolatban, amelyek takarva 
vannak, tudatalattiak, rá kell jönnünk, hogy miről is van 
szó. A régmúltat idézik, előző életekből jönnek. 
Ugyanakkor a problémák lenyomata állandóan velünk 
van. Nem is gondoljuk, hogy mennyire meghatározzák a 
mindennapi viselkedésünket. Ezeket az aránylag újonnan 
felfedezett égitesteket még nem ismerjük olyan régen, 
hogy kellő tapasztalattal rendelkezzünk, de ezt is el kell 
kezdeni valahol. Minél több horoszkópban vizsgáljuk 



hatásukat, annál pontosabb lesz az illető személyiségének 
megismerése és a jövőben történő események meglátása.  
Egyes magukat racionális asztrológusoknak nevezők azt 
állítják, hogy a bolygókon kívül más égitesteket vizsgálni 
felesleges, azok csak összezavarják a horoszkópelemzőt. 
Hatásuk is elhanyagolható. Miért nem mondjuk ezt az 
állócsillagokra is?  
Elég megfoghatatlan az, hogy milyen elemeket milyen 
paraméterek szerint használjunk az asztrológiában. 
Milyen közel van, vagy mekkora, vagy milyen 
sebességgel halad, vagy mennyire titokzatos? Van, aki 
szerint az ősbolygókkal is működik a horoszkóp, kérdés, 
hogy milyen szinten. Nincs meghatározott szabály, amely 
szerint ezt vagy azt vegyünk, vagy ne vegyünk 
figyelembe. Én onnan közelítem meg a kérdést, hogy az 
asztrológusnak milyen horoszkópelem értékeléséhez van 
érzéke. Elvégre kávézaccból is lehet jósolni. 
Csak a nyugati asztrológia alkalmas arra, hogy új 
elemeket építsen be rendszerébe, gondoljunk csak a 
transzcendens bolygókra, amelyek felfedezésekor a rájuk 
vonatkozó analógia már készen állt. Úgy gondolom, hogy 
ez a kisbolygók esetében is így van, azok csak arra 
várnak, hogy alkalmazzuk őket.  
 
A kisebb égitesteknek – akár csak a többi elemnek – van 
nevük és mitológiai hátterük. Ami egyszer nevet kapott, 
az magán viseli az elnevezés minőségét. Másképp 
viszonyulunk hozzá. 
Az 1800-as évek óta több ezer aszteroidát találtak a 
Naprendszerben, ahogy azt a számozásuk is mutatja. 
Mára már elfogytak a mitológiai nevek, így az új 
kisbolygók már máshonnak (fogalmak, helyek, híres 



emberek) kapják azokat. Ez azonban nem zárja ki név 
szerinti értelmezésüket.  
Az alábbiakban felsorolok és jellemzek 290db 
kisbolygót, törpebolygót és hipotetikus pontot és planétát 
és rátok bízom, hogy mit kezdtek vele. 
Minél fejlettebb a csillagászat, annál többet tudhatunk 
meg a világegyetemről és ez alapvetően is 
megváltoztathatja az asztrológiai értelmezéseket. Ha a 
„fent” változik, bővül, akkor a „lent”-nek is változnia 
kell. 
Könyvem megírásának több oka is van. 
     Ebben a témában nem találtam megfelelő irodalmat. 
Ez persze nem azt jelenti, hogy nincs is, hogy valaki más 
már nem szedte rendszerbe Magyarországon vagy 
külföldön a kisbolygókat. De hát volt már ilyen a 
világtörténelemben, hogy többen is feltalálták egy időben 
ugyanazt. Amely írók ezzel foglalkoztak azok nem 
ismertették ilyen mennyiségben a kisbolygókat és azok 
asztrológiai értelmezését. Természetesen mások 
gondolatait, vagy szó szerinti idézeteit megjelöltem és a 
felhasznált irodalom is olvasható a könyv végén.  
     Az asztrológiában használt – vagy még nem használt 
– égitesteket csillagászati adata alapján foglaltam 
rendszerbe.  
     Úgy gondolom, hogy nem árt feleleveníteni azt, hogy 
asztrológus elődeink értettek a csillagászathoz is. 
Asztronómusok voltak. Ma már ezt nem tartják 
fontosnak, megelégednek a minimális tudással. Pedig 
többre lenne szükség, hogy értsék, mi is történik az 
Univerzumban.  
     Szerettem volna, hogy az érdeklődő minden adatot 
egy helyen találjon meg. 



     Az írás során igen megszerettem a mitológiai 
történeteket – legyen az bárhol a Földünkön – és talán 
másoknak is felkeltem az érdeklődését. Ezért könyvemet 
azoknak is tudom ajánlani, akik nem csillagfejtésre 
használják, hanem a mitológia iránt érdeklődnek.  
 
 
 
Kedves asztrológus Társaim és honlap olvasóim! 
 
Figyelmetekbe ajánlom a most megjelent könyvemet, 
melynek címe: „Kisbolygók az asztrológiában.” 290 db 
kisbolygó értelmezése található benne, csillagászati 
adatokkal és hogy ne legyen pusztán tényszerű és száraz, 
az elnevezésükhöz tartozó mitológiai történetek teszik 
élvezetessé írásomat.  
A MyBook gondozásában készült és a honlapján is 
megtaláljátok.  
A könyv ára: 3800 Ft. 
Ha szeretnétek vásárolni, azt ezen az email címen és 
telefonszámon tudjátok jelezni és megtenni.  
ucsillag@gmail.com  
Telefonszámom: 06 20 912 6297 
 
Üdvözlettel. 
Ujvári Csilla 
 




