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Előbb egy kicsit beszéljünk a régiről. 
Ha nagy vonalakban kellene jellemeznek a Halak korszakot, akkor a következőket mondanám 
róla: A Jupiter miatt a hit és a vallás jelenléte meghatározó. És most nem térek ki annak 
változatosságára, sokszínűségére. Mindegyik állítja magáról, hogy nála van a megoldás és a 
többi csak hazugság lehet. De akkor hol van az igazság? 
Mint tudjuk, az odaát van és ott is ez van kiírva. A hit, 
amely sokszor meggyőződés nélküli. Akkor mi a megoldás, 
hiszen hit nélkül igen nehéz. Addig nincs is baj, amíg van 
saját hitünk, de ha ezt rá akarjuk erőltetni másokra, az már 
probléma. Ebben az értelemben a Jupiter túlzásai jelen 
voltak úgy 2000 évig és még most is itt vannak. A Halak 
másik bolygója a Neptunusz. A parttalan elképzelések, 
alaptalan nézetek, a történelem meghamisítása nem tart 
minket a reális úton. Szétforgácsolja az erőt és 
elhomályosítja a jövőképet. Mint a plátói szerelemnek, nincs tárgya a dolgoknak. A révület 
nem viszi előre a világot. A birodalmak és korszakok káosszal érnek véget és ez most 
különösen érvényes a Neptunusz miatt.  
 
Az átmenet korszaka. 
A váltás nyilván nem úgy történik, hogy tegnap még Halak, holnap meg már Vízöntő. A két 
minőséget a Szaturnusz választja el egymástól. Amikor elérkezik az idő és megengedi, hogy 
átlépjük a küszöböt és belépjünk az ajtón, majd akkor érünk el az Uránuszhoz. Amikor elég 
érettek leszünk ahhoz, hogy az egyik sorsbolygótól – Jupiter – eljussunk a másikig – 
Szaturnusz – . Kérdés, hogy ez megadatik-e mindenkinek? A vizsgán nem szokott mindenki 
átmenni, aki megbukik az hátramarad és elnyeli a Halak kor káosza.   
A Szaturnusz könyörtelenül átrendezi a struktúrákat, majd az új rendszereket stabilizálja. A 
Jupiter szétzilálódott jogrendszerét törvényes keretek közé szorítja. Visszatekint a 
hagyományokra, az értékekre, ami eddig létrejött. Megköveteli az alázatot és ha valaki 
ellenáll azt térdre kényszeríti.  
Az Uránusz már jócskán megmutatja magát, de még a Szaturnusz nem teremtette meg a kellő 
biztonságot. Pedig arra mindenkinek szüksége van, hogy érezze a lába alatt a talajt.  
 
Az új világ. 
Vissza kell szereznünk identitásunkat, amit elvett a 
Neptunusz, meg kell tudnunk, hogy kik vagyunk és mire 
vagyunk képesek. A sorsunkat már a Szaturnusz rendezi új 
alapokon. A megvilágosodásig, amit az Uránusz képvisel 
azonban még hosszú az út.  
Mint egy föl-le cikázó vonal, (EKG-görbe, vagy földrengést 
jelző szeizmográf rajza) amely először túl lent, azután túl fent, 
majd csak később tud kiegyenesedve előre haladni.  
 
Spirituális tudás igénye. Minden szinten érezhető az 
érdeklődés az asztrológia és az ezotéria összes válfaja iránt. 
Ennek alapja a múlt megismerése és iránya kapcsolatba kerülés a materiális érzékeken túli 
információkban rejlő lehetőségekkel.  



Az uralmat meghaladó forma. A világ nagyhatalmai beleragadtak a megszerzésbe, 
miközben támad a minden ember egyenlő megalázkodás nélkül elve. A demokrácia 
újraértelmezése kinek-kinek szájíze szerint. A szabadulás és szabadság ereje. De mitől is? 
Útra kelt a világ egyik fele, hátrahagyva a semmit, de a célnál sem lesz jobb a helyzet. 
Identitászavaros emberáradat, akiknek nincs vesztenivalójuk. Ki mondta nekik, hogy olyan 
útra lépjenek, aminek nem látszik a vége? Vakon hisznek meggyőződés nélkül. Ez még 
mindig a Neptunusz zavara, hiszen az Uránusz elénk vetíti a jövőt. Az egy másik kérdés, hogy 
azt kinek engedik látni az égiek.  
 
Január elsején születettek. Az Európába vándorló emberek közül, akik születésüket igazoló 
papírokkal nem rendelkeznek, azt vallják, hogy január elsején születtek. Miért választották ezt 
a dátumot és egyáltalán miért mondanak mást, mint ami a valóság. A könnyű 
megjegyezhetőség kedvéért? De hiszen ki az aki elfelejti, hogy mikor született. Az év első 
napján a Nap a Bak jegyében jár a Szaturnusz fennhatósága alatt.  
 
A határok semmibe vétele, el nem ismerése felborítja a rendet. A nemzetközi jogot felülírja 
az egyenlőség és a szervezetek nem válogatnak az eszközökben. Hol a felelősség és az 
emberiség nyugalma? Megbújik az Uránusz mögött. Bolond ki azt hiszi, hogy megtehet 
mindent. Ne higgyük, hogy a Szaturnusz nem fogja azt számon kérni.   
 
Az Uránusz a Merkúr felsőbb oktávja. Tanulni, tanulni, tanulni! Mindent megismerni, amit 
csak lehet beleértve magunkat is felsőfokon. Véleményt csak arról mondhatunk, amit 
ismerünk.   
 
Süket fülek. Aki nem hajlandó meghallani embertársa szavát az elszigetelődik. Egyre nő a 
távolság, az eszmék elválasztják azokat, akik egykor talán barátok voltak.  
 
Apropó barátság. Nem lett-e ez a szó elcsépelt? Akinek sok barátja van, annak egy sincs. 
Van-e még egyáltalán barátság? A virtuális világ megöli az emberi szót. Csupán a betűk nem 
adják vissza az érzéseket. A Vízöntő egyik markáns jellemzője a barátok, de milyen barátság 
az, amely távolságtartó? Ezt kell elfogadnunk.  
 
Másság minden formában. Kiemelkedés a tömegből, mindegy hogyan csak nehogy olyan 
legyek, mint a másik ember. Saját, egyedi elképzeléssel a törvények felett és kívül.  
A homoszexualitás továbbfejlesztett változata a nemtelenség. Pedig a nemesség mindig érték 
volt. Csak nehogy kötelező legyen. 
 
Párkapcsolatok. Hogyan lehet szabadság a párkapcsolatban? Azok a párok maradnak együtt,  
- nagy általánosságban – akik az élni és élni hagyni elven működnek. Az individuum 
megjelenik a házasságokban, ugyanakkor mindkét fél vállalja a maga feladatát.  
 
Facebookforradalom. Ugye milyen szép szó? Egy közösség meghirdet egy találkozót, 
helyszín az utca, mindenki elmondhatja a véleményét, hazamennek és megbeszélik a 
facebook-on. Nem kell hozzá vezető sem. Mindenki megy a saját feje után. Tökéletes 
Uránuszi megnyilvánulás.  
 
Virtuális világ. Különbség a korosztályoknál. A fiatalok beleszülettek az okostelefonok és 
közösségi oldalak világába. Látszólag jól érzik magukat a technika társaságában. De mi lesz 
azokkal az emberi kapcsolatokkal, ahol a bőr a bőrrel érintkezik, ahol fontosak a hangsúlyok 
és a szagló- és látószerv is szóhoz juthat. Ilyen egyszerű lenne kitörölni ezeket az érzéseket és 



igényeket, vagy mélyen elmerültek azok a tudattalanban. Az idősebbek még emlékszenek a 
személyes kapcsolatokra, ők hiányolják is azokat. Vajon meg tudjuk-e őrizni a kályha 
melegét?  
 
Születésszabályozás a Földön.  
Irányítva van a háttérből. A korlátozást intézi a Szaturnusz, az újratervezést pedig az Uránusz. 
Gerjesztett háborúk, család, vallás, karrier, szingli, másság, liberalizmus, deviáns viselkedés, 
mesterséges megtermékenyítés, abortusz, fogamzásgátlás, iskola, nevelés, oktatás, 
gyógyszergyártás, betegségek, gyógyítás, stressz, élelmiszerek, készételek, adalékok. 
 
A változás és a változtatás lehetősége. A kancsóból kiömlik a víz, az élet vize, kiönti a 
Vízöntő. Ússzunk az árral, mert úgyis a víz az úr. Találjuk meg a változás örömét és 
használjuk ki a változtatás lehetőségét. Ne legyen a jövőkép negatív, az új utak sem mindig 
göröngyösek. Váljunk le a múltról, hagyjuk a rossz emlékeket.  
 
Eljött a hosszú távra tervezés ideje. Már nem csak máról holnapra élünk és hisszük, hogy 
holnap is lesz nap, hanem érezzük, hogy annak úgy is kell lennie. És ha ez így van, akkor 
bátran megtervezhetjük hogyan legyen tovább. A Szaturnusz biztos alapjaira ráépíthetjük a 
szép új világot.  
   
Az Oroszlán, mint poláris jegy. Az Oroszlán korszak idején (i.e.10000-i.e.8000. Az utolsó 
jégkorszak vége, olvadás, a nagy özönvíz.) a Vízöntő jegy állt szemben. Akkor az öntudatra 
ébredést segítette az eszközök megjelenése, a találékonyság. Most, fordított esetben, a teremtő 
erő fogja befolyásolni a Vízöntő elveket. Azt csak remélni lehet, hogy nem a hatalom lesz a 
szemben lévő ráhatás. A globális felmelegedés, a szárazság, a perzselő nap és a minőségi 
édesvíz hiánya megoldásra váró probléma.  
 
Űrkutatás. Óriás léptekkel kutatjuk az Univerzumot. A ma publikált eredmények holnapra 
már elavultnak számítanak. Értelmünk lassan felfogja keletkezésünk titkát és szemben az 
Oroszlán jegy, mint teremtés, megismertet minket az élet keletkezésével. Új ember születik, 
aki megérti majd, hogy jutottunk el idáig. Kaptunk-e külső segítséget annak idején? 
Találkozunk-e ismét az idegenekkel, akik majd változtatnak az életünkön?  
 
A tiszta Vízöntő – amikor már tiszta víz lesz a pohárban – már elszakad az anyagi szférától, 
túl van téren és időn. Figyelembe kell venni a víz hullámtermészetét, hiszen a Vízöntő nem 
vizes, hanem levegős jegy.  
Az új kort felfoghatjuk-e vízválasztóként? Ha kavicsot dobunk a vízbe, a víz is és a hullám is 
minden irányba szétterjed. De mi van középen? Egy pontból kiinduló új kezdet?  
 
A Vízöntő férfi alakja olyan szép, hogy még Zeusz is beleszeretett és Sas képében elrabolta 
majd felvitte az Olimposzra magával. Az Ikrek és a Vízöntő az a két jegy, amelyik embert 
ábrázol.  
 
Ahogy azt Rudolf Steiner előre látta. Az új világrend a globális világ lesz. Eltűnnek a 
nemzetek, a határok. Vagy akár Madách "Az Ember Tragédiájában". Ez a falanszter korszak 
terméke. A jövőben a felemelkedés individuális lesz, nincsenek kiválasztott nemzetek.  
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