KRITIKUS HELYEK A HOROSZKÓPBAN
A TEJÚTRENDSZER egy küllős spirálgalaxis, amely a Lokális Galaxiscsoport tagja. A Lokális Galaxiscsoport mintegy 30 galaxisból áll. Földünk a Naprendszerben, a Tejútrendszer
Orion karján helyezkedik el. A Földről az Orion- és a Nyilas-kar látható.
Galaxisunk közepén Fekete lyuk van, amely körül gyors mozgású csillagok keringenek gázfelhőbe burkolózva.
A Tejútrendszer (Milky Way Galaxy) karjai:
Perseus kar és 3-kpc
Norma és Külső kar
Scutum-Centaurus kar
Carina-Sagittarius kar (Hajógerinc-Nyilas)
Orion-Cygnus kar, benne a Naprendszerrel

A Tejútrendszerben, formájából adódóan a csillagok nem egyformán sűrűn helyezkednek el.
Ez a Földről nézve is megnyilvánul.
Mivel a Galaxisban a Nyilas csillagkép, a középpont, a Nap és az Orion csillagkép helye
állandónak tekinthető, ezért azok nagyjából egy tengelyen helyezkednek el. Így az Orion vége
és a Nyilas eleje a középponthoz képest szemben van egymással.
Ami ebben a rendszerben mozgásban van az a Napunk körül keringő bolygók.
Keringési idő a Nap körül: Föld-1 év, Merkúr-1 év, Vénusz-1 év, Mars-2 év, Jupiter-12 év,
Szaturnusz-28-30 év, Uránusz-84 év, Neptunusz-164 év, Plútó-250 év.
Valamint a Föld tengelyének precessziós mozgása, amely 25920 évente kerül vissza
ugyanazon pozícióba.
A horoszkóp ábra a Földről nézve leképezi a helyzetünket. Mindig a mindenkori tavaszponttól
indul és 360°-t bezárva oda érkezik. A hangsúlyt a tavaszpontra helyezve az a precesszió
szerint vándorol ellenkező irányba, mint ahogy a horoszkópot kifejtjük. Ennek az a
következménye, hogy a zodiákus csillagképei 2160 évente egy jeggyel odébb kerülnek és így
jelenleg a Kos 0°-a a Halak elején van.

A helyzetet még két dolog bonyolítja. Az egyik, hogy a csillagképek nem egyforma
terjedelműek és néhol erős átfedésben vannak. A másik, hogy a csillagképek határai nem
egyértelműek, habár csillagászatilag azok precízen vannak meghatározva.

Ha a horoszkópábrát úgy rajzoljuk fel, hogy annak Ascendense a Halak jegy elejére mutasson,
akkor a fent említett Orion csillagkép az IC.-re kerül és a Nyilas eleje pedig az MC.-re. Ez
pedig megegyezik a Bak-Rák tengellyel. Olyan időket élünk, amikor ez kiemelten fontos,
mivel a Halak és Vízöntő korszakváltása történik.
A BAK-RÁK tengelyt eddig is használtuk az Antiszciáknál. A Bak-Rák tengely 0 fokára
tükrözve a bolygókat az égitestek tükörképét kapjuk. Azt mutatja, hogy a radix bolygó hol
fejti ki másodlagos hatását. Hol van a tettek következménye, vagy eredménye.
A csillagképek mostani elhelyezkedése egyéb érdekességeket is rejt. Az IC.-vel egybeeső
Orion csillagkép egyik jelentős csillaga a Betelgauze abban a réshasadékban van, ahol a Bika
és az Ikrek csillagkép között 1°-nyi távolság van. Asztrológus szemmel nézve elérkezett az
idő arra, hogy az összes múltbeli információ a felszínre hozható legyen. Ezt az az ember tudja
megtenni, akinek a Betelgauze állócsillag együttáll valamely jelentős bolygójával.

A feltörő információk az IC.-MC. tengely mentén a Galaxis közepe felé igyekeznek, amely a
Nyilas felé mutat. (Ne felejtsük el, hogy ez a horoszkóp ábránkon a Bak elejére vonatkozik a
precesszió miatt.)
A Földről nézve abba az irányba, ahol a Galaxis karjai között ritkábbak a csillagok a VIA
COMBUSZTA, a „felégetett út” van. A horoszkóp ábrán ez a Mérleg 15° - Skorpió 9° közé
esik. Ha valakinek a Napja, vagy Holdja ebbe a sávban van, az nem érzi ott jól magát. Nem
teljes a fény, sötétség van, a két fővilágosító nem tud teljes egészében megnyilvánulni.
A JEGY UTOLSÓ FOKA
Az itt álló bolygó már nem képes teljes mértékben érvényesülni, kezdi elveszíteni a jegy általi
tulajdonságait és már a következő jegy felé néz. Felkészül arra, hogy átalakuljon és átvegye
annak a jegynek az energiáit és a sajátját lassan elveszítse. Ezáltal bizonytalanná válik és nem
tudja meghozni azokat a döntéseket, amelyekre képes lenne a jegy közepén.
KÖZEL A NAPHOZ
A Naphoz túl közel, tőle 5°-ig álló bolygó megperzselődik. Nincs egyéni ereje, a Nap szolgálatában áll. Ez a helyzet a Napnak sem jó, mert törődnie kell a mellette lévő bolygóval. Ha ez
még külön jegyben is történik, akkor még a jegy általi energiák sem egyeznek.
TELIHOLD ÉS ÚJHOLD
Ha a két fővilágosító szemben van egymással, akkor a fényük visszatükröződik. A horoszkóp
tulajdonosa hajlamos túlbecsülni saját érdemeit.
Ha együttállnak, a Hold feloldódik és nem tud megfelelően érvényesülni.
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