URALOMCSERE (RECEPCIÓ)
Két bolygó egymás uralmi jegyében. Az uralmi helyzethez hasonló, de nem olyan erősségű,
úgy is mondhatnánk, hogy ami elvész a vámon az megmarad a réven. Akkor kezdődik,
amikor valamelyik bolygó a jegybe lép. Abban a pillanatban mindkét bolygó hatásai
felerősödnek. Lehet olyan helyzet, hogy az egyik bolygó már régóta van egy olyan jegyben,
ahol peregrin, vagy akár rangvesztett. Mikor a társa belép az uralomcserés jegybe, akkor az ő
erőminősége is megváltozik. Ha az uralomcserés bolygók még fényszögben is állnak
egymással, akkor a képviselt életterületek is összekapcsolódnak. Az erőfokozódás időtartama
igen változó, a bolygók haladási sebességétől függ. Szerintem itt is érvényes az a
megállapítás, hogy minél lassúbbak a szóban forgó bolygók, annál jelentőségteljesebb a hatás.
A Hold 28 nap alatt az összes bolygóval kerülhet ilyen kapcsolatba, még sem vizsgáljuk
ezeket a helyzeteket csak konkrét radix horoszkópok esetében. Az uralomcsere ideje alatt a
retrográd mozgások visszavetik az eseményeket, amelyek direkt helyzetnél új erőre kapnak.
Az ilyen erőviszonyok a radix horoszkópokban egy életre szólnak és attól megélénkülhetnek,
ha az égen tranzitban is létre jönnek egy ideig. A tranzitban, vagyis a napi bolygóálláskor
létrejövő uralomcserék hatással vannak az egyénekre és a világeseményekre is.
Példáim kb. 25 évet ölelnek föl a jelenből és a közelmúltból.
Uránusz a Bakban
és Szaturnusz a Vízöntőben 1991.02.07.-1994.01.28.
Neptunusz a Bakban és Szaturnusz a Halakban
1994.01.28.-1996.04.07.
Uránusz a Halakban és Neptunusz a Vízöntőben 2003.03.11.-2003.09.16.
2003.12.31.-2010.05.29.
2010.08.15.-2011.03.13.
Plútó a Bakban
és Szaturnusz a Skorpióban 2012.10.06.-2014.12.23.
2015.06.16.-2015.09.18.

JELENTŐS ESEMÉNYEK AZ URALOMCSERÉK IDEJE ALATT
1991-1994
Uránusz a Bakban:
Az Uránusz ebben a jegyben peregrin.
Az Uránusz hirtelenkedése lelassul, megfontolttá válik, a problémák logikusan és
összefüggéseiben látszanak. A hagyományos megoldások dominálnak. A sokkoló taktika és a
kiszámíthatatlan lépések most kevésbé tudnak érvényesülni. A törvények betartása és a
felelősségvállalás sokszor marad figyelmen kívül. Az embereket motiválja a gyors előbbre
jutás, a magasabb pozícióba kerülés. Az időszak túlnyomó részében az Uránusz együttáll a
Neptunusszal, amely a szó szoros értelmében elmossa a határokat.
Szaturnusz a Vízöntőben:
Itt a Szaturnusz uralomban van.
Az eddig működő szervezetek és rendszerek most önrendelkezést igényelnek. Felbomlanak és
újak alakulnak. Ami együtt volt az most egymástól függetlenedik. A Plútó kvadrátja kétszer is
befolyásolja a Szaturnuszt, politikai szerveszetek megszűnnek, új országhatárok keletkeznek.
Ebben a kapcsolatban az Uránusz erőfokozódása sokkal nagyobb, mint a Szaturnuszé, mivel
az egyébként is uralomban van a Vízöntőben.

-A Varsói Szerződés hat országának képviselői Budapesten bejelentik a katonai szervezet
feloszlatását. Budapesten aláírják a KGST megszűnéséről határozó okmányt.
-Mihail Gorbacsov elismeri, hogy az elszakadni kívánó köztársaságok függetlenségi
követeléseit már nem lehet megtagadni, ez jelenti a Szovjetúnió végét.
-Szlovénia és Horvátország bejelenti kilépését Jugoszláviából. Bosznia-Hercegovina,
Macedónia kinyilvánítja függetlenségét.
-A Maastrichti szerződés (1992.02.07) aláírásával megalakul az Európai Unió (1993.11.01.).
-1993. Csehszlovákia két önálló országra, Csehországra és Szlovákiára bomlik.
1994-1996
Neptunusz a Bakban:
Ebben a jegyben a Neptunusz peregrin.
Szinte az egész időszakban együttáll az Uránusszal változó orbisszal és többször is szextilbe
kerül a Plútóval. Az Uránusztól némi lendületet kap, a Plútó pedig pozitívan befolyásolja a
változásokat. Feloldhatnak egyes törvényeket, több lehet a felelőtlen viselkedés.
Szaturnusz a Halakban:
Peregrin helyzet.
A kemény Szaturnusz, amelyik követel, előír, kényszerít és szigorú, most átérzi mások
helyzetét és partner az önzetlen szeretetben, a segítségnyújtásban. A transzcendens bolygóktól
kapott harmonikus fényszögek (szextil Neptunusz, szextil Uránusz, trigon Plútó) jó
hatásokkal támogatnak.
A két bolygó a tartózkodási jegyében peregrin, de egymás jegyében uralomcserés. Ez az
időszak világpolitikai események szempontjából nyugodtabb, ami a Halak érdekeltségnek és a
jó fényszögeknek köszönhető.
-1994. Létrejön a Partnerség a Békéért szervezet, amely a NATO és a vele partneri viszonyt
kialakító államok együttműködési programja. Résztvevői a NATO és az egykori Varsói
Szerződés tagállamai. A szervezetet saját kezdeményezésére a NATO és 23 más állam hozta
létre. A NATO e program keretei között kívánta az együttműködést a később taggá váló
országokkal, illetve így kívánt egyfajta együttműködést kiépíteni a semlegességüket deklaráló
államokkal, illetve a NATO-tagságra középtávon aspiráló országokkal. A partnerség keretein
belül békefenntartó, katasztrófa-elhárító gyakorlatok, illetve az országok közötti
kapcsolattartást és bizalomerősítést szolgáló programok zajlanak.
-Emberi mulasztás és szabálytalan tolatás miatt váltóállítási hiba történt és Szajol
vasútállomáson kisiklik, majd az állomás felvételi épületébe rohan a Nyíregyházáról
Budapest-Nyugati pályaudvarra tartó gyorsvonat. A baleset 31 halálos áldozatot, és 54
sebesültet követel.
-Először végeznek olyan csontvelő átültetést egy AIDS-es betegen, amelynél a csontvelő egy
páviántól származott.
2003-2010
Uránusz a Halakban:
Az Uránusz ebben a jegyben peregrin, tulajdonságait a rá ható erők befolyásolják jó vagy
rossz irányba. A bolygó képviselte elvek és a Halak tulajdonságai között elég nagyok a
különbségek. Ebben a párosításban az elszánt idealista elvek emberi együttérzéssel
színesedhetnek, képessé tesz a jó cél érdekében az áldozatvállalásra, de diszharmonikus
esetben falsak a megítélések, homályba vesznek az elképzelések, a ködösítés elfedi a
humanitárius cselekedetek igazi önös érdekeit. Forradalmak és lázadások alkalmával

használhatnak vegyi fegyvereket. Személyes horoszkópokban a kreativitást képzelőerő és
ihletettség jellemzi. Lenyűgöző és különleges tulajdonságokat ad, erősek a logikai
képességek. Ha az Uránusz feszültségekkel nehezített oldala kerül előtérbe, akkor az érzelmi
megpróbáltatásokat okoz különösen az egyébként is érzékeny embereknél. Az egyént elviheti
rossz irányba, elragadja az ár, a kábítószer vagy az alkohol befolyásolta társaságba
keveredhet.
Neptunusz a Vízöntőben:
A Neptunusz ebben a jegyben esésben van, meggyengült hatású, inkább a diszharmonikus
tulajdonságok érvényesülnek. Az individuális és függetlenségi törekvések kérdésesek, hogy
elérhetőek-e, vagy csak távoli elképzelések maradnak. A Vízöntő eszméit a szabadság,
egyenlőség, testvériséget idealizálja, zavarossá, excentrikussá teszi. Ez az időszak alkalmas új
felfedezésekre, kutatásokra a gyógyszeriparban, a kozmetikumoknál és az orvostudomány ide
vonatkozó területein. De kedvez az újfajta drogok terjedésének és új vegyszerek
alkalmazásának. Egyéni horoszkópokban a Neptunusz tompítja a Vízöntő hirtelenségét,
elfedi, elmossa a jegy okozta problémákat. Ez nem mindig jó, mert így azok megoldása
elodázódik, vagy lehetetlenné válik. Hiszékeny lehet és kihasználhatják baráti körökben.
Az Uránusz és Neptunusz bolygók uralomcseréje egy peregrin és egy esésben lévő bolygót
hoz sokkal erőteljesebb helyzetbe. Az vizes jegyek és bolygók miatt sok az ilyen jellegű
katasztrófa.
-A légkörbe lépve kigyullad és darabokra hullik a Columbia űrrepülőgép; a legénység
valamennyi tagja életét veszti.
-Áramszünet az USA és Kanada egyes nagyvárosaiban
-Az Egyesült Államok nemzetközi erők bevonásával 2003. márc. 20-án megszállta Irakot. Az
okok és indokok vitatottak voltak és nem nyertek egyértelműen bizonyítást sem. Általában a
terrorizmus elleni háborúnak tüntetik fel (áttételesen válasz a 2001. szeptember 11-ei
eseményekre), illetve tömegpusztító fegyverek létezését feltételezték az országban és a
nemzetközi bizottságnak nem engedték, hogy azt ellenőrizze. Irakban a háború alatt és utána
is, ma is vallás alapú polgárháború folyik. Az Egyesült Államok és koalíciós partnerei 2010.
szept. 1-én végleg befejezték a harcokat.
-2004. A „Karácsonyi szökőár” (cunami, vagy tsunami) Ázsia délkeleti részén, több mint
200000 halott és eltűnt (köztük turisták a világ 10–15 országából), felbecsülhetetlen anyagi
kár. A pusztítás központja a szumátrai Aceh tartomány, az érintett országok: India, Banglades,
Srí Lanka, Mianmar, Thaiföld, Malajzia, Indonézia, Szomália és Tanzánia.
-2005. A Katrina hurrikán eléri az amerikai partokat. A hurrikán következtében New Orleans
jelentős része víz alá kerül. A katasztrófa ezernél több halálos áldozatot követel.
-2006. Tragikus következményekkel járó vihar Budapesten és környékén az ünnepi tűzijáték
alatt.
-2007. Egy bükkábrányi bányagödörből több millió éves mocsárciprusok kerülnek elő.
-2009. H1N1 inflenza. Azért gondolom, hogy ez az esemény ide tartozik, mert nem a járvány
volt a lényeg, hanem a körülötte kialakult téves megítélés, a megkülönböztetés, az elfekvő
készletek eladása.
-2010. Felsőzsolca 95%-át ellepi a víz, s ezzel minden idők legnagyobb árvize pusztít BorsodAbaúj-Zemplén megyében. Több másik település is víz alá kerül, úgymint Edelény,
Ócsanálos, Sajólád, Gesztely stb.
- A katolikus egyház tekintélyének ártanak a nyilvánosságra került pedofil botrányok.
-Mark Zuckerberg 19 éves volt, amikor egyetemista társaival elindított egy internetes
ismeretségi hálózatot a Facemash-t. Ez volt a Facebook elődje. Zuckerberg ezzel az ötlettel a

világ legfiatalabb milliárdosa lett. A Facebook annyira népszerű a világban, hogy a hozzá
hasonló IWIW elvesztette jelentőségét és 2014. júli. 1-én megszűnt.
-Az Uránusz és Neptunusz viszonya miatt kialakult a világhálón egy új szokás, a hazug
történetek terjesztése, mások, köztük ismert emberek rágalmazása. Az Uránusz féktelen és
korlátlan szabadsága ötvöződött a Neptunusz megtévesztő, hazug tulajdonságával. Sajnos ez
még gyermekáldozatokkal is jár, mikor az iskolások a Facebook-on társukat addig cukkolják,
míg az az öngyilkosságba menekül. A Neptunusz nem enged a realitások talaján maradni,
főleg a fiataloknál identitászavart okoz. Ez az időszak szintén kedvezett az interneten terjedő
kompromittáló fotók és filmek sűrűbb megjelenésének.
2012-2015
Plútó a Bakban:
A Plútó ebben a jegyben peregrin. Percival Lowell matematikailag fedezte fel a létezését,
Clyde Tombaugh először pillantotta meg 1930-ban. Akkor a Rák jegyben tartózkodott. Lassú
mozgása miatt nincsenek tapasztalatok, még nem ért körbe a zadiákuson, így minden
jegybelépés újdonság. A Bakba 2008. január 26-án lépett először, majd a retrográd mozgások
után 2008. november 27-étől tartósan ebben a jegyben van.
Gyökeresen megváltoztatja a társadalmi rendeket, a régi struktúrák lerombolódnak és
újjászületnek. Az elavult törvények helyett újak lépnek életbe. Aki eddig nem tartotta be a
szabályokat, annak most felelnie kell a tetteiért. A számonkérés minden szinten működik
legyen az kis ember, milliomos, politikus, vezető vagy beosztott. Emberi sorsok változnak
meg egyik napról a másikra. A Plútó rákényszerít a felelősségvállalásra, a kötelességek
teljesítésére és arra, hogy megváltozott sorsunkat elfogadjuk. A gyermekek, akik most
születnek egy megváltozott világban fognak felnőni. Egyéni horoszkópokban a Plútó akkor
jelentős, ha Napnak, Holdnak, Ascendensnek, Stelliumnak ura, vagy személyi jelölővel áll
együtt.
Szaturnusz a Skorpióban:
A Szaturnusz ebben a jegyben peregrin. A céltudatos, felfelé törekvő Szaturnusz nem kímél se
mást se önmagát és minden energiát bevet a kitűzött eredmények elérése érdekében.
Felhasználja politikai befolyását, ellenállhatatlan vonzerejét. Igen mozgalmas az üzleti élet és
a pénzvilág. Sajnos a világban ez idő szerint rengeteg az erőszakos cselekedet, a
kegyetlenkedés. A bűncselekmények indíttatása féltékenység, szexualitás, terror, anyagi javak
eltulajdonítása.
Ebben az időszakban mindkét bolygó peregrin helyzetből kerül uralomcserébe. A hatások
vegyesek, a Plútó az Uránusszal alkot kvadrátot, a Szaturnusz pedig a Neptunusszal trigont.
Az a különlegesség, hogy a Plútó és a Szaturnusz egy ideig egymással is szextil fényszögbe
kerül, még jobban összekapcsolja az eseményeket.
-Az Egyesült Államokban 2006-ban kipattant gazdasági válság Európában akkor kezdett
érződni, amikor a Plútó a Bakba lépett. Sokáig nem vettük komolyan, de amikor a Szaturnusz
a Skorpióba folytatta égi útját már tombolt a válság és mindenki azzal volt elfoglalva, hogy
megőrizze eddig megszerzett anyagi javait. A gazdasági hírek a pénzvilágról szólnak, a
hitelek fizethetetlenek, a megszorítások sanyargatják a kisembereket. A bankoknak és nagy
cégeknek is kevesebb jut. Az Európai Unió strukturális változásra szorul. Mivel a Magyar
Köztársaság horoszkópjában mindkét bolygó jelentős és tranzitban is fényszög kapcsolatba
kerül, közelről érzékeljük ennek az uralomcserének a hatásait. Mire a Szaturnusz elhagyja a
Skorpiót a devizahitelesek ügyei is rendeződhetnek.

-2013. Több királyi családban is változás történik, az utódok lépnek trónra és valószínűleg
változik az uralkodási stílus is.
- Beatrix holland királynő bejelentette, hogy április végén lemond trónjáról legidősebb
gyermeke, Vilmos Sándor herceg javára.
- II. Albert belga király bejelenti, hogy július 21-i hatállyal lemond a trónról. Utódja fia,
Fülöp belga koronaherceg lesz.
- Tízezrek ünneplik London utcáin Vilmos cambridge-i herceg és hitvese, Katalin hercegnő
első gyermekének, György cambridge-i hercegnek, Nagy-Britannia majdani uralkodójának
világra jöttét.
2014. Eddigi legnagyobb ebola járvány.
- Oroszország és Magyarország együttműködési megállapodást írt alá az atomenergia békés
célú felhasználásáról, mely magában foglalja két új blokk megépítését a Paksi
Atomerőműben.
- Ukrajna: zavargások, kormányváltás, a Krími Köztársaság Oroszországhoz csatlakozik,
polgárháború Ukrajnában, Oroszország leállítja a gázexportot Ukrajnának, az USA és az EU
szankciókat léptet érvénybe Oroszországgal, válasz az élelmiszerembargó. A mozgató rugó az
USA és Oroszország közötti hidegháború kiújulása.
- A Malaysian Airlines 370-es járata eltűnik a radarokról a Thai öböl felett.
- Ukrajnában az orosz határhoz közel lelőttek egy malajziai utasszállító repülőgépet. 295
halálos áldozat.
- Az arab – izraeli konfliktusnál sok a civil áldozat, ami kiváltotta a világ és az ENSZ
felháborodását.
Lehet, hogy sokan azt mondják, hogy a napi bolygóállások uralmi helyzete nem fontos az
egyénekre vetítve. Én azt gondolom, hogy nagyon is az. Igaz, hogy ezek a konstellációk az
egész Föld nevű bolygóra vonatkoznak, de tudjuk, hogy „ahogy fent úgy lent” és nagyban is
úgy működik minden, ahogy kicsiben. Az utóbbi években átéltünk egy gazdasági válságot,
ami egész földrészeket érintett és azt mindannyian megéreztük. Nem mondhatjuk azt, hogy
nem vonatkozik ránk ami az égen történik, még akkor sem, ha az konkrétan nem kapcsolódik
tranzitban a horoszkópunkhoz. Az is épp elég, ha a körülöttünk élő rokonunk, vagy
ismerősünk élethelyzete megváltozik.
A kérdő horoszkópokban az uralmi viszonyok nagyon fontosak. Sokszor eldöntik, hogy ki
képes a cselekvésre, hogy milyen befolyással lehet az eseményekre, vagy milyen viszonyban
vannak emberek egymással, megmutatja az erőviszonyokat.
(Az évszámokhoz rendelt események nagy része a Wikipedia internetes oldalról származik.)

Bp., 2014.08.14.
Ujvári Csilla

