MIKOR HATNAK A FÉNYSZÖGEK?

A horoszkópban a fényszögek a bolygók, vagy egyéb elemek közötti kapcsolatokat jelölik.
Mint jegyben lévő bolygókapcsolat tulajdonságokat jelent és mint alapvető tulajdonságok
sokszor egy egész életen keresztül érvényesülnek. Lehetnek erősebbek és gyengébbek
életkoronként, élethelyzetenként, de mindig ott vannak velünk, aszerint élünk. A
főfényszögek közül a legerősebb az együttállás, amely a belső tulajdonságokon kívül még
látszik is rajtunk, lévén hogy I. házas jelleget képvisel, megmutatkozik a testi felépítésünkön
is. Az együttálló bolygók olyan lényeges tulajdonságokat hordoznak, hogy az sem fontos,
hogy közeledő, távolodó, vagy milyen mozgásban vannak egymáshoz képest.
A többi fényszög esetében harmonikusnak, vagy
diszharmonikusnak szokták a kapcsolatot
jellemezni. Ez azonban csak nagyvonalakban
igaz. A trigon harmonikus fényszög, de mit érünk
vele, ha meg sem érezzük. A kvadrát pedig
kényszerít minket, de adott esetben ettől kezdünk
bele olyasmibe, ami előre viszi az életünket.
A
félfényszögek,
ha
hordoznak
is
tulajdonságokat, azok olyan jelentéktelenek, hogy
sokszor nem is foglalkozunk velük.
Az már lényegesen bonyolultabb kérdés, amikor
nem csak két bolygóról és a közöttük lévő
fényszögről van szó, hanem többszörös
alakzatokról kell megállapítani, hogy mit jelentenek.
Fényszög hatások létrejönnek az események bekövetkeztekor is, mint az egyes házak
uraiként. (Minden háznak az az ura amilyen jegyben kezdődik, annak a jegynek a
képviselője.) A közrezárt jegyet is figyelembe kell venni a ház viszonylatában és az
eseményeknél. (A közrezárt jegy azt jelenti, hogy az adott jegy teljes mértékben a házban
tartózkodik.)
A fényszögek a pontos (egzakt) fokszámukhoz képest lehetnek:
Közeledő fényszögek: Csak az egyik, vagy mindkettő közeledik egymáshoz. Igen nagy a
jelentőségük az események szempontjából, nagy valószínűséggel ebben az életben
következnek be. Az esemény ideje direkciós módszerekkel pontosan meghatározható. Főleg a
szekunder direkció alkalmas módszer, mert az valós bolygómozgásokon alapszik. A gyors
mozgású bolygók hamarabb beérik egymást, a lassú mozgásúak pedig az élet későbbi
szakaszában vállnak egzakttá. A fényszög kombinációknál létre jöhetnek olyan alakzatok,
amelyek egyediek, kevésbé jelezhet az egyénnek, ilyenkor az asztrológus hivatott arra, hogy
felhívja a figyelmet a lehetőség kihasználására.
A transzcendens bolygók (Szaturnuszon túli külső bolygók) közeledő fényszögei nem biztos,
hogy létrejönnek, azok utalások a következő életre.
Távolodó fényszögek: Csak az egyik, vagy mindkettő távolodik egymástól. Ilyenkor az
eseménykiváltó hatás egymás tekintetében igen csekély, az egy előző életben már megtörtént,
itt és most csak annak utóhatása jelentkezik.
Egzakt fényszögek: A pontos fényszögek szinte egy életen keresztül éreztetik hatásukat. Hogy
a velük kapcsolatos események mikor vannak a csúcsponton, azt egyéb hozzájuk kapcsolódó
bolygók helyzete határozza meg.
A fényszög kombinációknál szokott az előfordulni, hogy az események összetartoznak, egyik
következik a másikból láncreakció formájában.

A tranzitbolygók születési horoszkópra gyakorolt
hatásainál is beszélünk közeledő, vagy távolodó
fényszögekről. A leggyorsabb a Hold mozgása,
így az néhány órán belül már máshol jár. A Mars
és a Szaturnusz kivételével az egzakt közeli
állapotok bírnak jelentőséggel. Az igen aktív
Mars mindig siet, legtöbbször az egzakt fényszög
előtt hat. A Szaturnusz viszont késleltetett,
mindig az események után kullog és értékel.
A Hold és a Szaturnusz együttállása a születési
horoszkópban különleges helyzet. Mivel a Hold
28 nap alatt tesz meg egy kört, a Szaturnusz
pedig 28 év alatt tesz meg egy kört így a két
bolygó egy egész életen keresztül kapcsolatban
lesz attól függetlenül, hogy fényszögük távolodó,
vagy közeledő helyzetű.
(A Hold valós tranzitmozgása, a Föld körüli pályaideje 28 nap. A Szaturnusz valós
tranzitmozgása, a Nap körüli pályaideje kb. 28 év. A kettő asztrológiailag együttmozgást
eredményez.)
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