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Életút

a Jupiter átvonulási iránya: -Konjunkció-> az Ascendens
2010.03.04. -> 2010.12.31.

10 11

Jelentős változásokra számíthat ezen a területen, ha képes a 
következő hatást összeegyeztetni életével.

HIVATÁS - ÉLETÚT: Bízik a jövőben
Életének ebben a szakaszában fontos az, hogy ne engedje 
magát korábbi meggyőződései által befolyásolni azzal 
kapcsolatban, hogy mi az amire képes lehet és mi az, amire 
nem. Fogadja el a jövőjével kapcsolatos új elképzeléseket, mert
mostani álmai megadhatják az energiát és a lehetőséget arra, 
hogy megvalósítsa jövőbeli terveit. Ez azt jelenti, hogy meg kell 
győződnie arról, hogy szakmai reményeinek és céljainak a 
hosszú távlatok tekintetében is van értelme.

SZEMÉLYISÉG - ÉLETÚT: Bízik a jövőben
Egy introvertáltabb és meditatívabb fázisban volt eddig, de 
most valószínűleg egy olyan időszak következik, amikor többet 
megy majd emberek közé, és számíthat kapcsolatai kedvezőbb
alakulására is. Önbizalma és személyes varázsa alapján egy 
nagyon kedvező időszakot élhet most meg, és valószínűleg 
tapasztalni fogja azt is, hogy személye nagyobb megbecsülést 
kaphat ennek az átvonulásnak a hatására. Hisz abban, hogy 
saját maga alakíthatja jövőjét; bővül látóköre és optimista 
hozzáállása segíti abban, hogy szerencsés legyen - különösen 
kapcsolatai vonatkozásában. Egy ideig most minden 
elérhetőnek tűnik.

az Uránusz átvonulási iránya: -Konjunkció-> az Ascendens
2010.01.01. -> 2010.02.06.

10 11

Jelentős változások fognak bekövetkezni életében ezzel a 
dologgal kapcsolatban, és új viselkedésmódot és attitűdöt fog 
felvenni életében.

HIVATÁS - ÉLETÚT: Új útra térni
Ez egy nagyon izgalmas szakasz, ami sok újdonságot fog hozni
magánéletében, és mindenképpen meg fogja változtatni 
karrierjével és céljaival kapcsolatos elképzeléseit is. Mivel 
tudja, hogy most szakmai pályafutásának új irányt kell vennie, 
szükségét érezheti annak, hogy minél hamarabb tegyen is 
valamit annak előmozdítása érdekében. Nagyfokú szabadságra
lenne most szüksége és arra, hogy találjon egy rugalmas állást,
mert ha ez nincs meg, akkor képes otthagyni mindent és 
belevágni valami olyan dologba, amiben megtalálja 
egyéniségét és ami által ki tudja elégíteni különleges 
szükségleteit is. Nem teszi rosszul, ha most egy időre 
elfeledkezik ambícióiról és egy kicsit megpróbál szórakozni.
Használja ki most az utazási lehetőségeket; és talán érdemes 
lenne részt vennie olyan kurzusokon és oktató programokon, 
amelyek segítik abban, hogy jobban átláthassa saját életét, 
illetve annak értelmét. Ön képes arra, hogy forradalmian új 
technikákat alkalmazzon azért, hogy megismerje önmagát, 
illetve hogy megalapozza egy kreatív és különleges jövő 
lehetőségét. Hagyjon fel ambícióival és vegye fel a kapcsolatot 

olyan csoportokkal, amelyek inspirálják, és próbálja meg 
munkájában is kifejezésre juttatni egyéniségét. A szabadság 
hangja szólítja, és most itt a lehetőség arra, hogy belevágjon az
ismeretlenbe...

SZEMÉLYISÉG - ÉLETÚT: Új útra térni
Ha egészen új irányba tereli most életét, akkor felfedezheti 
különleges képességeit. Ez a legalkalmasabb időszak arra, 
hogy megvalósítsa a szabadságáról elképzelt álmait, illetve 
hogy azokkal a dolgokkal foglalkozzon, amelyek segítik 
különleges céljai elérésében. Most nem szabad hagynia azt, 
hogy a fegyelmezettségről és a kötelezettségekről szóló 
elképzelések hátráltassák; hiszen ez az Ön ideje, és körülbelül 
egy év áll rendelkezésére abban, hogy megvalósítsa önmagát. 
Mostani tettei hosszú évekre kihatnak majd. Izgalommal és 
eufóriával tekint az életben megtalálható új lehetőségek felé. Ez
a legjobb alkalom arra, hogy új dolgokat próbáljon ki, különösen
a modern világ dolgaival kapcsolatosan, illetve humanitáriánus 
és szociális ideáira vonatkozóan.
Ha van most egy stabil kapcsolata, akkor fontos, hogy partnere 
kellőképpen toleráns legyen Önnel. Meg kell ugyanis értetnie 
vele azt, hogy semmilyen beleszólást nem fogad el a jövőt illető
terveire vonatkozóan - hiszen Ön egy olyan hullámlovashoz 
hasonlít, akinek útjában épp most jönnek a legjobb hullámok! 
Fontosnak tartja függetlenségét, és ha párja nem akarja 
elveszíteni vonzalmait, akkor tiszteletben kell ezt tartania. 
Viszont ha egyedülálló, akkor ebben az időszakban bizonyára 
sok kalandba beleveti magát. De nem valószínű, hogy egy 
tartós kapcsolat mellett kötelezné el magát, bár ha unalmasnak 
találja már az agglegényéletet, akkor jó alkalom lehet most 
arra, hogy változtasson. Lehet, hogy felborítja sok ember életét,
de most mindenképpen követnie kell végzetét.

Karakter

a Jupiter átvonulási iránya: -Quadrát-> a Nap
2010.01.12. -> 2010.09.09.

10 11

Ennek a hatásnak a következtében bosszantóbb tényezőkre 
kell számítania, de ha képes változtatni ebben az időszakban, 
akkor jelentősebb haladásra számíthat életében.

HIVATÁS - KARAKTER: Megtervezni a jövőt
Az önbizalomnak ebben a növekedési fázisában megvan a 
lehetősége arra, hogy terjeszkedjen. Fontos, hogy optimistán 
nézzen a jövőbe, és a lehető legélénkebben képzelje el azokat 
a dolgokat, amiket meg szeretne valósítani. Mert akaratereje 
most van a csúcson, tehát most érdemes kibontakoztatnia a 
virágzó jövőre vonatkozó ötleteit. Arra gondoljon, hogy képes 
megszerezni azt, amire koncentrál - tehát arra koncentráljon, 
amit szeretne!
Legszerencsésebb, ha külföldi lehetőségekkel próbálkozik, de 
sikeres lehet akkor is, ha a felsőfokú iskolákat, vagy a  PR-t 
választja, és nem fogja megbánni azt sem, ha valami olyannak 
kezd el foglalkozni, ami által jobb meglátásokat nyerhet. De 
bármibe vágjon is bele, az a lényeg, hogy lássa annak értékét 
és fontosságát. Ne pazarolja idejét triviális dolgokra - a sikert 
azzal teremtheti meg magának, ha ügyel az élete minőségére, 
és hagyja saját személyiségének erejét érvényesülni. Ha úgy 
érzi szükséges, vegyen ki szabadságot és szentelje annak az 
időt, hogy megtervezi új jövőképét. Most fennállhat a veszélye 
annak, hogy jogi problémái adódjanak, ezért igyekezzen 
erkölcsileg tisztának megmaradni. Emellett pedig az is 
lényeges, hogy ne becsülje túl saját magát és képességeit. És 
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ügyeljen arra, hogy tervei ne lépjenek túl a valóság határain.

SZEMÉLYISÉG - KARAKTER: Megtervezni a jövőt
Életének ebben a szakaszában alkalma lesz arra, hogy 
ráébredjen léte új értelmére. Úgy érezheti, hogy az Ön életét 
közvetlenül érinti ez a bolygó, ezért most bevetheti megújult 
erejét és lelkesedését az életbe. A külföldi utak, illetve a 
találkozások olyan emberekkel, akiket tisztel intellektuális és 
lelki képességeikért, mind szélesíteni fogják a látókörét a 
világban. A tudás és a megértés pedig segíti abban, hogy 
morális meggyőződéseit is mélyebb meglátásokra, illetve a 
toleranciára alapozhassa.
De ezt az időszakot felhasználhatja arra is, hogy többet 
foglalkozzon a vallással, vagy épp a filozófiai és intellektuális 
kérdésekkel. Sok tekintetben kezében tarthatja most a világot, 
és alkalma lehet arra is, hogy élvezze annak kincseit és 
kedvező lehetőségeit. De azért csak óvatosan adja át magát 
ennek a bőség kínálta örömnek és ne becsülje túl saját 
személyét - mert önelégültsége nem vezetheti jó irányba, és 
hamar lezuhanhat a földre, ami kellemetlenül visszavetheti Önt.

a Jupiter átvonulási iránya: -Trigon-> a Nap
2010.05.28. -> 2010.09.06.

10 11

Olvassa el ezt az oldalt! 4:
"a Jupiter átvonulási iránya: -Quadrát-> a Nap"

a Szaturnusz átvonulási iránya: -Sextil-> a Nap
2010.01.01. -> 2010.12.14.

10 11

A következő dolgokkal kapcsolatosan ez egy enyhén 
konstruktív időszakot jelent Önnek. Számíthat arra, hogy 
haszonhoz jut most, különösen akkor, ha igyekszik kihasználni 
intellektuális képességeit és szociális befolyását.

HIVATÁS - KARAKTER: Hosszútávú stratégia
Ebben a periódusban képes arra, hogy teljesítse a szakmai 
kihívásokat és megteremtse a folyamatos növekedés alapjait. 
Nem könnyű időszak ez, sok nehézség akadályozza munkáját; 
keményen kell dolgoznia és egyre több kötelezettséget kell 
vállalnia. A hatóságok elvárásainak is meg kell felelnie, bár úgy 
tűnik, az Ön érdekeit viszont nem igazán veszik figyelembe. Ha 
most megpróbál kibújni a kötelezettségek alól, akkor sem 
kerülik el az aggodalmak és a problémák. Nincs elég önbizalma
és attól fél, hogy az emberek képességeinél többet várnak el 
Öntől. De ahogy az idő múlik, képes lesz legyőzni a 
nehézségeket és eléri céljait.
Fontos, hogy tudjon a jövőre tervezni és stratégiákat kidolgozni;
érdemes lehet több hónapra előre kigondolnia terveit, de mindig
csak annyit kell vállalnia, amit nagy valószínűséggel meg is tud 
valósítani. Ha szakaszonként teljesíti feladatait és képes a 
nagyobb volumenű projekteket is lépcsőfokonként megoldani, 
akkor rádöbbenhet, hogy milyen óriási felelősséget tud vállalni. 
Ingyen nem juthat most hozzá semmihez, de ha keményen 
dolgozik, az megtérül hosszú távon, tehát mindenképpen 
érdemes nekigyürkőznie.

SZEMÉLYISÉG - KARAKTER: Hosszútávú stratégia
Ennek az átvonulási fázisnak az elején valószínűleg kissé 
kényelmetlenül fogja érezni magát. Úgy érzi, nem kap - vagy 
nem érdemel meg - elég figyelmet. Belül érzi, hogy össze 

kellene szednie magát és valami hasznos dolgot kellene 
csinálnia; és minél hamarabb nekilát ennek, annál jobb lesz 
közérzete is. Sok gondja van, amelyek mind hozzájárulnak 
nyomott hangulatához, és sok feszültséget okoz Önnek az is, 
hogy meg tudjon felelni mások elvárásainak.
Itt az ideje annak, hogy vállalja a felelősséget saját életéért, és 
hogy megtervezze céljait, ami által környezete - és különösen 
szülei - értésére adhatja azt, hogy egyedül is képes megállni a 
lábán. Ha szembe mer nézni a kor kihívásaival, akkor 
megnőhet önbizalma, amit azokra az eredményekre alapozhat, 
amelyeket a kemény munka és az erőfeszítések árán sikerült 
elérnie. Sok kérdést meg kell oldania személyiségével, illetve 
önállóságával kapcsolatosan, amelyek hozzásegítik ahhoz, 
hogy ennek az időszaknak a végén sokkal erősebb és 
magabiztosabb ember válhasson Önből.

Érzelmek

a Jupiter átvonulási iránya: -Konjunkció-> a Hold
2010.01.01. -> 2010.01.09.

10 11

Jelentős változások fognak bekövetkezni életében ezzel a 
dologgal kapcsolatban, és új viselkedésmódot és attitűdöt fog 
felvenni életében.

HIVATÁS - ÉRZELMEK: Erősíteni az alapokat
Ennek a hatásnak az erőssége attól függ, hogy mekkora 
szerepe van az Ön szakmai életében a biztonságnak. Ha 
ugyanis a biztonságot tartja a legfontosabbnak, akkor most 
igazán törekedni fog arra, hogy megerősítse annak a 
tényezőnek az alapjait, amiben a biztonságát véli 
megtestesülni. Ha a tulajdon az a tényező, ami képviseli a 
biztonságát, akkor amiatt lehet hogy azt szeretné, hogy egy 
nagyobb házba költözhessen, illetve hogy nagyobb 
vállalkozásba foghasson. És valóban eredményes lehet most 
az, ha a földdel vagy az építkezéssel kezd el foglalkozni. Ha tud
bízni ösztöneiben, akkor a legjobb a tulajdonszerzéssel, illetve 
a tulajdon bővítésével foglalkoznia.
Néhány embernek viszont többet ér a biztonságnál a 
szabadság, illetve az, hogy ha van lehetősége látóköre 
kiszélesítésére. Ezért karrierjében fontos lehet most, hogy 
minél többet utazhasson idegen országokba és megismerhesse
az ottani embereket és kultúrájukat. Bízzon megérzéseiben - 
intuitív ereje a legerősebb ebben az időszakban -, 
lelkesedésével most képes bármilyen kihívással szembenézni. 
De lehet, hogy a hivatásán kívüli dolgok iránt mutat erősebb 
érdeklődést. Ez a periódus érzelmi intenzitást is jelent, tehát 
valószínű, hogy az otthoni és családi tényezőkre is több 
energiát fordít most.

SZEMÉLYISÉG - ÉRZELMEK: Erősíteni az alapokat
Ez egy olyan szakasz életében, amikor érzései és érzelmei 
lesznek legnagyobb hatással személyiségére. A jövőre 
vonatkozó reményei és álmai mind ösztönzik arra, hogy kezébe
vegye az irányítást. Ha van egy kis szerencséje, akkor talán 
legnagyobb álmait is megvalósíthatja ebben az időszakban, 
hiszen most tényleg óriási lelkesedéssel lát hozzá mindenhez. 
Bővülhet látóköre és valószínűleg az is igaz, hogy ebben az 
időben jobban ki tudja mutatni érzéseit. Megismeri az élet 
titokzatosabb dolgait is, ami átértelmezheti léte egész értelmét.
Bizonyára nagy hatással van Önre az a jövőre vonatkozó 
elképzelés, amelyben családi boldogságot, otthont és 
gyerekeket lát. Bár hajlamos arra, hogy kissé eltúlozza ezeket a
dolgokat. Ha arra vágyik, hogy beteljesüljenek álmai, arra olyan
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sok lehetőséget találhat, hogy egyszerűen nem tud választani. 
Bár most érzelmileg nagyon könnyen befolyásolható; mindig 
abban hisz, amit szeretne valónak tudni. És bármilyen 
eredményeket ér is el ebben az időszakban, - ha egyáltalán 
elér valamit - mindenképpen sokat fog figyelni érzelmei erejére 
és biztosan mélyebb belelátást nyer majd a dolgokba.

a Szaturnusz átvonulási iránya: -Trigon-> a Hold
2010.10.30. -> 2010.12.31.

10 11

Ez a hosszú ideig tartó és erőteljes hatás megmutatja kreatív 
képességeit a következő dolgokkal kapcsolatban. Igyekezzen 
kihasználni minden kínálkozó jó alkalmat ebben az időszakban.

HIVATÁS - ÉRTÉKEK: Érzelmi Önelégültség
Ebben az időszakban a legfontosabb kérdést anyagi alapjai, 
illetve munkahelyének biztonsága jelenthetik, ezért most 
igyekszik is odafigyelni ezekre a területekre. De ennek ellenére 
is sok nehézséggel kell megküzdenie, pláne ha naivan túl sokat
vár, vagy ha túlságosan megbízik másokban. Tegye most félre 
gyerekes viselkedését, és próbálja tudatosan irányítani 
emocionális reakcióit, mert különben veszíthet 
népszerűségéből.
Munkahelyén ebben a periódusban feszült légkör alakulhat ki - 
talán egy idősebb hölgy miatt, aki félti hatáskörét. Minél 
érettebb lesz, annál jobban tudja majd kezelni a kényes 
helyzeteket. Meg kell tudnia szabni a határokat, és meg kell 
felelnie kötelezettségeinek is. Ha akarja, akkor képes lehet 
arra, hogy megerősítse önfegyelmét és türelmét azért, hogy 
hatásosan tudjon együtt dolgozni másokkal.

SZEMÉLYISÉG - ÉRZELMEK: Érzelmi önelégültség
Ebben az érzelmi kihívásokkal teli időszakban érettebbé és 
önállóbbá válik. Bár általában ez egy nem túl vidám időszak - 
részben azért is, mert nem érezheti magát annyira 
biztonságban. Rá kell szánnia némi időt arra, hogy 
biztonságosabb alapokat teremtsen életének, de nem igazán 
számíthat most mások segítségére. Zokszó nélkül és 
méltósággal kell vállalnia kötelezettségeit.
Lassan múlik az idő, mert többet kell most foglalkoznia a 
mindennapi teendőkkel és azzal, hogy minden rendben 
működjön. Belül képesnek kell lennie arra, hogy elfojtsa, illetve 
féken tartsa tudatalatti érzelmeit és szokásait. Ne hagyja, hogy 
temperamentuma, féltékenysége, távolságtartása vagy épp 
makacssága akadályoztassa egy gyümölcsöző kapcsolat 
kialakítását. Muszáj tökéletesítenie személyiségét, ezért ne 
keressen mindig kifogásokat, hanem törekedjen arra, hogy jobb
képességeket fejlesszen ki magában.

Mentalitás

a Jupiter átvonulási iránya: -Quadrát-> a Merkúr
2010.01.01. -> 2010.09.09.

10 11

Ebben az időszakban sok feszültségre és jelentős változásokra
számíthat, főleg otthonával, vagy esetleg hivatásával 
kapcsolatban. Használja fel ezt az időt arra, hogy a régóta 
szükséges változásokat elősegítse.

HIVATÁS - MENTALITÁS: Kapcsolatok
Ennek a hatásnak az erőssége attól függ, hogy szellemi 
képességeit mennyire használja ki hivatásában. Ez most egy 
olyan időszak, amikor fontos lenne, hogy mentális adottságaival
törődjön. A tudás hatalom, tehát megéri képeznie magát, illetve 
emberek közé menni és növelni hatáskörét. Valószínűleg most 
több alkalma adódik arra, hogy utazzon, ezért igyekezzen ezt 
maximálisan kihasználni. Érdemes emberi kapcsolatait is 
ápolni, ezért gondoskodjon arról is, hogy elérhető legyen akár 
telefonon, faxon vagy computerrel. Most többet beszélgethet, 
többet utazhat és többet írhat is.
Ha valaha is vágyott arra, hogy írhasson, vagy hogy valamilyen 
más módon eljuttathassa üzeneteit a nyilvánosságnak, akkor 
most van itt a ideje annak, hogy azt megtegye, mert ebben a 
fázisban nagy esélye lehet annak, hogy ezeken a területeken 
sikereket érjen el. Általában ebben az időben kiemelkedően jól 
tudja irányítani és kezelni üzleti ügyeit, és hazai és külföldi 
kapcsolataiból is most képes lehet némi hasznot húzni. 
Ugyanakkor meglehet, hogy túl sokat beszél, illetve hogy 
intellektuálisan nagyon önzően viselkedik. Szánjon időt arra is, 
hogy meghallgatja mások véleményét és tanácsait - mert ha 
mindig csak magára hallgat, lehet hogy tévesen ítéli meg a 
dolgokat.

SZEMÉLYISÉG - MENTALITÁS: Kapcsolatok
Ebben az időszakban intellektuálisan nagyon érdeklődő lesz, 
ami élete több vonatkozásában is észrevehető majd. Bizonyára 
habzsolni fogja a könyvekben és tévéműsorokban található 
ismereteket, amelyek kielégíthetik tudásvágyát. Az is fontos, 
hogy képes legyen az összegyűjtött információrészeket úgy 
összerakni, hogy abból egy teljes kép adódhasson, ami 
megadja a környezetében lévő dolgok értelmét.
Ebben az időszakban legyen minél aktívabb és törekedjen arra,
hogy sok különböző emberrel kerülhessen kapcsolatba, akik 
mind eltérő életfelfogásukról tájékoztatják Önt. Tele van 
ötletekkel, amiket mindenképpen le kellene írnia, vagy egy 
nagyobb közönség előtt kellene elmondania. Többnyire az 
optimizmus jellemzi Önt ebben az időszakban, mégis vigyáznia 
kell, mert felborulhat az egyensúly életében, különösen ha 
sokat aggódik, vagy sokat fantáziál. Emlékezzen arra, hogy 
milyen nagy ereje lehet a gondolatoknak a jövő formálásában, 
és igyekezzen rendszerezni elképzeléseit.

a Jupiter átvonulási iránya: -Trigon-> a Merkúr
2010.05.02. -> 2010.12.31.

10 11

Olvassa el ezt az oldalt! 5:
"a Jupiter átvonulási iránya: -Quadrát-> a Merkúr"

a Szaturnusz átvonulási iránya: -Sextil-> a Merkúr
2010.01.01. -> 2010.10.26.

10 11

Ez egy enyhén előnyös hatás, bár nem fogja igazán erősen 
érezni. Kellő erőfeszítéssel és némi szerencsével 
kihasználhatja a következő hatást.

HIVATÁS - MENTALITÁS: Mentális önfegyelem
Most különösen nagy szüksége van arra, hogy legyen képes 
megszervezni életét és praktikusan beosztani idejét. Fontos, 
hogy fejlessze és megtartsa jó képességeit. Hasznos lehet az 
is, ha hosszabb ideig tartó tanfolyamokon és szellemi 
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képzéseken vesz részt. Le kell küzdenie írásbeli és egyéb 
kommunikációs gátlásait. Most képes lehet arra, hogy céljai 
elérése érdekében erősítse mentális fegyelmezettségét. 
Számítson arra, hogy kommunikációs problémái adódhatnak, 
illetve tervei és utazási előkészületei is meghiúsulhatnak. 
Sokkal jobban kellene ügyelnie a részletekre. Az apró betűs 
részt is olvassa el, mielőtt aláírna egy szerződést.
Ebben a periódusban az is különösen fontos, hogy tudja azt, 
hogy mikor, mit és hogyan mondjon. Ha azt akarja, hogy 
szavainak legyen hatása is, akkor ne a rövidségre törekedjen! 
Ha elég önfegyelme lesz ahhoz, hogy mindennapjait 
eredményesen szervezze meg és helytálljon a mentális 
kihívások alkalmával, akkor hosszú távon is kielégítő 
eredményekre számíthat. Hangsúlyt kaphatnak most az üzleti 
ügyek is, de számítania kell sok apró kellemetlenségre. 
Egyszerre csak egy dologgal foglalkozzon, legyen türelmes és 
hosszú távra vonatkozó stratégiák kidolgozásával igyekezzen 
megoldani problémáit.

SZEMÉLYISÉG - MENTALITÁS: Mentális fegyelem
Ez egy olyan időszak, amikor a szokásosnál is több dolog miatt 
fog idegeskedni. Sok gyakorlati teendője van, amelyeket csak 
úgy tud megoldani, ha minden feladattal külön leül és egyszerre
csak egy dologgal foglalkozik. Fontos, hogy hatékonyabban 
tudja beosztani idejét. Különösen sok gondja támadhat a 
kommunikációval kapcsolatosan, ezért most sok időt kell 
szentelnie arra, hogy ezekre a kérdésekre működőképes 
megoldásokat találjon.
Ha nem bízik intellektuális képességeiben, illetve ha úgy érzi, 
hogy nem rendelkezik a megfelelő képzettséggel ahhoz, amit 
szeretne csinálni, akkor most kell elhatároznia magát amellett, 
hogy mindezen változtasson. Több időt kell szánnia arra is, 
hogy beszélgessen partnerével és meghallgassa őt, azért, hogy
megoldást találjanak problémáikra. De gondjai adódhatnak 
testvéreivel, vagy szomszédaival kapcsolatosan is; és ha elég 
türelmes és szorgalmas, akkor hosszabb időre szólóan is jó 
megoldásokat találhat. Szervezze meg hétköznapjait és 
valósítsa meg kreatív elképzeléseit.

az Uránusz átvonulási iránya: -Trigon-> a Merkúr
2010.05.23. -> 2010.08.12.

10 11

Ez egy nagyon előnyös hatás, bár lehet, hogy nincs tudatában 
a folyamattal. A kreativitás és az utazás fontos dolgokat 
jelentenek Önnek, mert ezek által igyekszik fejleszteni 
képességeit, és növelni befolyását.

HIVATÁS - MENTALITÁS: A Kommunikáció új határai
Ebben az időszakban sok izgalomra és mentális kihívásra 
számíthat. Szakmai sikereket most azzal érhet el, ha képes a 
modern világ követelményeinek megfelelően gondolkodni és 
nem hagyja, hogy a szokások és a "tapasztalat szava" fékezzék
a haladásban. Most az új és nem szokványos dolgok vezethetik
sikerre, ezért bátran kísérletezzen, találjon ki új dolgokat és 
lepje meg az embereket. Problémája adódhat viszont, ha most 
egy hosszabb ideig tartó, unalmas képzési programon kell részt
vennie. Mentális nyugtalansága végett ugyanis ebben a 
periódusban nehezen viseli el a hagyományos oktatási 
módszereket, mert inkább az új ötleteket keresi, amelyek 
stimulálják képzeletét. Leghatásosabban egyedül tud tanulni, 
vagy egy kísérletező csoportban.
Ez egy kitűnő alkalom arra, hogy kiélje a modern dolgok - főleg 
az asztrológia - iránti érdeklődését. Hasznos lehet, ha most 
utazik és megismer különféle embereket, és ebben az 
időszakban érdemes elkezdenie megtanulni egy új nyelvet is. 
Ki kellene szélesítenie kommunikációs lehetőségeit is azzal, 

hogy fejleszti számítógépes rendszerét és bekapcsolódik olyan 
hálózatokba, amelyek összekötik az embereket. A 
szerződésekkel és a megállapodásokkal kapcsolatban viszont 
nem sok mindent lehet előre jelezni. De semmiképpen nem 
alkalmas ez az időszak arra, hogy kötötten, időbeosztáshoz 
alkalmazkodva dolgozzon.

SZEMÉLYISÉG - MENTALITÁS: A kommunikáció új határai
Ebben az inspiráló időszakban ki kell használnia minden olyan 
alkalmat, amikor lehetősége nyílik arra, hogy abbahagyjon 
olyan tevékenységeket, amelyek untatják, és elkezdjen olyan 
dolgokat tanulni, amelyek által lépést tarthat a modern 
trendekkel. Sok újító ötlete támad most, és meg kell találnia 
azokat az embereket, akikkel megoszthatja gondolatait. De 
türelmetlen lesz azokkal az emberekkel, akiknek mindig óvatos 
és megalapozott ötleteik és nézeteik vannak, és hajlamos lehet 
arra, hogy rá akarjon venni másokat egy modernebb 
gondolkodásmódra. Emiatt a türelmetlen hozzáállás miatt 
feszültségek és félreértések adódhatnak kapcsolataiban, és 
ilyen esetekben azokkal az emberekkel kell azonosulnia, 
akikkel képes kommunikálni és megosztani elképzeléseit.
Az idő gyorsan múlik most, hiszen Ön is folyton úton van - 
utazik és emberekkel találkozik. Használja ki a  közlekedési 
eszközöket, vegyen magának egy autót, vagy utazzon 
repülővel. Fejlessze nyelvi képességeit és figyeljen a 
technológia fejlődésére, különösen a kommunikációval 
kapcsolatosan. Ismerkedjen meg olyan csoportokkal, amelyek 
az öntudat erősítésével foglalkoznak, vagy vegyen részt 
populáris mozgalmakban. Nem sok olyan alkalma lesz az 
életben, amikor szellemileg annyira nyitott lesz a forradalmian 
új ötletek felé, mint most.

Értékek

a Jupiter átvonulási iránya: -Trigon-> a Vénusz
2010.01.01. -> 2010.01.28.

10 11

Ez a hosszú ideig tartó és erőteljes hatás megmutatja kreatív 
képességeit a következő dolgokkal kapcsolatban. Igyekezzen 
kihasználni minden kínálkozó jó alkalmat ebben az időszakban.

HIVATÁS - ÉRTÉKEK: Szerencse
Ha Ön szerencsés típus, akkor ennél sikeresebb periódus nem 
is következhetne be életében. Ez egy olyan időszak, amikor 
befolyásos emberek - főleg nők - sikerre vezethetik, illetve 
amikor minden lehetősége megvan arra, hogy anyagi 
erőforrásait kibővítse. Most különösen sikeres lehet, ha 
kulturális, intellektuális vagy művészeti területen próbálkozik, 
de az üzleti vállalkozásai is szerencsések lehetnek. Most 
különösen odafigyel a becsületesség és az igazságosság 
kérdéseire is. De a kemény munka helyett inkább az élet 
örömeivel foglalkozzon - mert lehet, hogy nem lesz több ilyen jó
alkalma arra, hogy kihasználja a szórakozási lehetőségeket. 
Koncentráljon mindazokra az értékekre és célokra, amiket 
megtalálhat hivatásában, hiszen most jó lehetősége van arra, 
hogy megtervezze a jövőjét. De ráfizetéses lehet ez a periódus 
is, ha csak az élvezetekkel foglalkozik. Morálisan most nagyon 
sebezhető és a szívügyei miatt nagyon megjárhatja. A 
haszonszerzés érdekében ne keveredjen zűrös ügyekbe, mert 
az így elért profit miatt később csak ráfizetésekre számíthat. 
Ebben az időszakban könnyen elkalandozik...

SZEMÉLYISÉG - ÉRTÉKEK: Szerencse
Ez az átvonulás egy romantikus időszakra utal életében, tehát 
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most előtérbe kerülnek szívügyei. Ha van egy kapcsolata, akkor
most erős késztetést érez arra, hogy adhasson és kaphasson is
szerelmet, ezért elsősorban érzelmeire és erotikus vágyaira kell
figyelnie. Ebben az időszakban elhatalmasodik személyiségén 
a romantika és a szexuális vonzódás, ugyanakkor a morális 
fékek meggyengülnek, ezért ügyeljen arra, hogy szíve vágyai 
és más emocionális késztetései egyensúlyban maradhassanak,
mert van, amikor valóban csak szerelmi vágyakozásaira kell 
figyelnie, de van, amikor másra is. Igyekezzen mindig a 
becsület és tisztesség útján maradni.
Most jó alkalom adódik az utazásokra, és, ha még független, 
megtalálhatja partnerét egy másik országban,  vagy valamilyen 
kulturális és intellektuális intézményben. Nem valószínű, hogy 
csak fizikai tulajdonságai miatt szeret bele valakibe, hiszen arra
van szüksége, hogy partnere szellemileg is partnere legyen, és 
segítse abban, hogy aktívabban élhessen és hogy át tudja 
érezni az élet adta örömöket is. Ha Ön egy kreatív 
beállítódottságú ember, akkor ez egy szerencsés szakasz lesz 
életében, mert közelebb kerülhet a Természet esztétikai 
lényegéhez és az élet minden részében felfedezheti a szépet, 
illetve arra is rájöhet, hogy a "szépség" bizonyos értelemben az
igazhoz kötődik.

a Jupiter átvonulási iránya: -Quincunx-> a Vénusz
2010.03.12. -> 2010.12.31.

10 11

Olvassa el ezt az oldalt! 6:
"a Jupiter átvonulási iránya: -Trigon-> a Vénusz"

a Szaturnusz átvonulási iránya: -Konjunkció-> a Vénusz
2010.12.12. -> 2010.12.31.

10 11

Jelentős változások fognak bekövetkezni életében ezzel a 
dologgal kapcsolatban, és új viselkedésmódot és attitűdöt fog 
felvenni életében.

HIVATÁS - ÉRTÉKEK: Önbecsülés
Ebben az időszakban anyagi helyzete kerül előtérbe, és lehet, 
hogy hosszú ideig és keményen kell dolgoznia, és mégsem 
sikerül megszereznie azt a pénzbeli juttatást, amire számított. 
Gondolja meg, hogy mire költ most, nem árt az sem, ha 
félretesz. De mindenképpen fontolja meg befektetéseit. Ha 
ésszerűen bánik anyagi alapjaival, akkor biztosíthatja a jövőbeli
növekedés lehetőségét - ne várjon viszont rövid időn belül 
eredményeket. Szükség lehet most arra is, hogy jó szakmai 
kapcsolatokat alakítson ki, és lehet hogy hosszú távon is el kell 
köteleznie magát.
Saját érdekében lenne fontos az, hogy hivatásában az apróbb 
hatásokra is odafigyeljen, például saját megjelenésére vagy 
stílusára. Ha azokon az ajtókon is be akar jutni, amelyek eddig 
zárva voltak Ön előtt, akkor tanulja meg például a diplomácia 
szabályait, és győzze le félénkségét, ha másokkal van dolga. 
Sokkal magasabb pozícióba is bekerülhet ha odafigyel a stílus 
és az ízlés dolgaira.

SZEMÉLYISÉG - ÉRTÉKEK: Önbecsülés
Sok megpróbáltatásra számíthat kapcsolataiban ennek az 
átvonulásnak az idején. Gondolja végig azt, hogy mennyire 
kötelezte el magát, illetve hogy vonzalmai mennyire erősek. 
Mert a felületes kapcsolatok mind felbomlanak ebben az 
időszakban, ugyanis úgy érzi, hogy csak a valódi mély 

érzelmeknek szabad szentelnie idejét. Még a hosszú ideje 
meglévő kapcsolatok is megrendülhetnek, mert a megszokottá 
és elkoptatottá vált érzelmi megnyilvánulások nem elégíthetik ki
igényeit. Meg kell erősítenie érzelmi kötelékeit és több időt kell 
együtt töltenie partnerével.
A szerelmet és a romantikát nem találhatja meg egykönnyen, 
és talán jobb is, ha most egy kicsit egyedül van és megerősíti 
önbizalmát, ahelyett, hogy mindenféle szerelmi kalandok által 
akarná rendbehozni lelkiállapotát. Nem igazán számíthat most 
a forró szerelmi vallomásokra, ezért nem érdemes lapos 
kapcsolatokra pazarolnia energiáját - könnyebben boldogulhat, 
ha egyedül van. Ebben az időszakban inkább adjon, minthogy 
várjon arra, hogy másoktól kapjon. Akkor lehet elégedett, ha a 
minőségre figyel, nem pedig a mennyiségre, illetve ha arra 
koncentrál, amit sikerült megszereznie, nem pedig arra, amit 
nem. Ez vonatkozik a materiális tényezőkre is, hiszen jobb ha 
megbékél lehetőségeivel, ahelyett, hogy olyan dolgok után 
vágyakozzon, amelyek a későbbiekben úgysem hozzák meg 
várt elégedettségét.

az Uránusz átvonulási iránya: -Quincunx-> a Vénusz
2010.01.01. -> 2010.03.15.

10 11

Ebben az időszakban figyelnie kell arra, hogy más emberek 
milyen hatással vannak az Ön életére. Végig kell gondolnia azt 
is, hogy mennyire segítőkészen vagy épp gátoltan viszonyul 
másokhoz, illetve hogy mi az, amiben meg tudna változni.

HIVATÁS - ÉRTÉKEK: Új szociális körülmények
Hirtelen értékváltozások arra ösztökélhetik, hogy hivatásában is
megváltoztasson néhány tényezőt. Ebben az időszakban 
különösen nyitott az emberek felé, ezért nem tudja jól érezni 
magát egy olyan munkában, ahol csak száraz tényekkel 
találkozhat. Ehelyett arra van most szüksége, hogy 
kimozduljon, utazzon és találkozzon emberekkel - főleg olyan 
nem mindennapi típusokkal, akik meg tudják lepni és 
ösztönzően hatnak Önre. Annyira vágyik új ismeretségekre, 
hogy igazán nagy gondot jelent, ha most konzervatív és 
begyöpösödött körülmények között kell dolgoznia - ezért 
fontolgatja a munkahely változtatás lehetőségét, mert szüksége
van arra, hogy szociális és esztétikai téren is ösztönözze 
valami.
Remekül érezné most magát az olyan nemzetközi körülmények
között, ahol kiélheti szociális érzékenységét és felhasználhatja 
nyelvi képességeit. A gazdálkodás és az anyagi lehetőségek 
nem igazán foglalkoztatják, mert felfedezi azt az értéket, amit a 
más emberekkel és kultúrákkal való ismeretsége adhat. Képes 
lehet arra is, hogy meggyőzzön másokat is és jobb 
életminőséghez segítse hozzá őket, főleg a szabadság és a 
függetlenség kérdésével kapcsolatban.

SZEMÉLYISÉG - ÉRTÉKEK: Új szociális körülmények
Ebben az időszakban radikális változásokra számíthat 
kapcsolataiban. Ha független és el nem kötelezett, akkor most 
biztosan belekeveredik egy szokatlan románcba. Mivel olyan 
kapcsolatra van szüksége, amelyben lehetősége van a 
kölcsönös szabadságra, és mivel a szerelemben is szereti a 
kiszámíthatatlan és izgalmas dolgokat, lehet, hogy valaki 
olyannal létesít viszonyt, aki egy egészen más országból vagy 
kultúrából való, vagy aki nem a saját korosztályához tartozik, 
illetve aki egy kívülállónak számít a társadalomban. Lehet, hogy
inkább egyedül akar élni és csak egy "hétvégi" kapcsolatot tart 
fenn. Nem valószínű, hogy hosszú ideig fognak tartani azok a 
szerelmi kapcsolatok, amelyeket ebben az időszakban létesít, 
de a legfontosabb dolog most az lesz, hogy előtérbe kerülnek 
érzelmei és erotikus vágyai.
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Ha viszont van egy stabil kapcsolata, akkor feszültségek 
adódhatnak partnerével amiatt, hogy szeretné most jobban 
kiélni önállóságát és függetlenségét. Ha unalmasnak találja 
partnerét, illetve ha változtatni szeretne, akkor vigyázzon arra, 
hogy ne legyen túl durva hozzá és próbálja megérteni az ő 
aggodalmait is. Nem tudja megtalálni az egyensúlyt kapcsolata 
ápolása és a társasági életre való igénye között; de ha számít 
Önnek kapcsolata, akkor többet kellene tennie azért, hogy 
meggyőzze partnerét. Ha párja nem érdeklődik új dolgai iránt, 
akkor keressen egy olyan csoportot, akik között elég ösztönzést
érezhet. Ez egy kitűnő időszak lehet arra, hogy olyan 
csoportokkal kerüljön kapcsolatba, amelyek az öntudat 
erősítésével foglalkoznak. De jó alkalma lehet arra is, hogy 
kreatív és esztétikai igényeire koncentráljon. Az ebben az 
időszakban kötött szerelmi kapcsolatok felkeltik ugyan mélyen 
rejlő érzéseit, de általában nem lesznek tartósak. Hajlamos arra
is, hogy rövid ideig tartó, de heves találkákon vegyen részt - 
gyakran a repülőtéren - aztán pedig hazamenjen a nyugodt 
otthoni körülmények közé. Az elválások viszont nem tesznek jót
az amúgy is gyenge kapcsolatoknak.

a Neptunusz átvonulási iránya: -Trigon-> a Vénusz
2010.01.01. -> 2010.01.27.

10 11

Ez egy nagyon előnyös hatás, bár lehet, hogy nincs tudatában 
a folyamattal. A kreativitás és az utazás fontos dolgokat 
jelentenek Önnek, mert ezek által igyekszik fejleszteni 
képességeit, és növelni befolyását.

HIVATÁS - ÉRTÉKEK: Isteni szeretet
Ebben az időszakban szükség van arra, hogy átgondolja azokat
a dolgokat, amelyeket fontosnak tart. Új ismeretségeket köt, 
amelyek által jobb szakmai kapcsolatokat alakíthat ki. Ezek az 
ismeretségek nagy hatással lesznek Önre abban, hogy képes 
legyen másképp viszonyulni az emberekhez, és hogy rájöjjön 
arra, hogy az élet örömeiben milyen nagy szerepe van az 
esztétikai tényezőknek. Kiváló alkalma nyílik most arra, hogy 
művészi és kreatív képességeit kiélhesse. És tényleg jobban 
teszi, ha egy időre elfelejti ambícióit és inkább arra koncentrál, 
hogy képes legyen kihasználni az élet örömeit.
Az élet sok lehetőséget kínál most Önnek, és könnyen rossz 
útra térhet, ha mindenáron varázsos tapasztalatok után vágyik. 
Fontosnak tűnhetnek szívügyei, pedig a mostanában elhangzó 
ígéretek nem lesznek hosszú életűek. Emellett megkísérthetik 
az anyagi lehetőségek is. Törekedjen a minőségre és 
igyekezzen szépérzékét és jó ízlését is kimutatni munkájában, 
de legyen óvatos az olyan tervekkel, amelyek a csillogó külszín 
mögött nem sok eredményt ígérhetnek a jövőben.

SZEMÉLYISÉG - ÉRTÉKEK: Isteni szeretet
Ebben az időszakban ráébredhet arra, hogy melyek lesznek 
azok az igazi értékek, amelyekre törekednie kell annak 
érdekében, hogy megtalálja boldogságát és elégedettségét. Jó 
alkalom adódhat most a lelki tényezők feltárására is és arra, 
hogy elkötelezze magát valami mellett. Olyan emberek 
társaságát kell keresnie, akiket az esztétikai értékek 
ösztönöznek, mert ezek a kapcsolatok gazdagabbá tehetik 
életét. Ha érdeklődik a kreatív vagy művészeti lehetőségek 
iránt, akkor igyekezzen most időt találni arra, hogy azokkal 
foglalkozhasson.
De ebben az időszakban előtérbe kerülhet a szerelem és a 
romantika is. És ahogyan a tavaszi virágok is kivirulnak, majd 
hirtelen eltűnnek, a szerelem is ebben az időszakban tele van 
ígérettel eleinte, de nem hoz sokáig tartó eredményeket. 
Bizonyára vonzódik az olyan emberekhez, akik zenei, 
művészeti vagy lelki dolgok iránt érdeklődnek, mert ezeknek az 

embereknek olyan ötleteik vannak, amelyek megközelítik saját 
álmait is. Az idő múlásával azonban a realitás ereje a romantika
mögött is felfedi a normalitás és az emberi gyengeségek tényét,
ami elnyomja a korábbi romantikus elképzeléseket. Ebben az 
időszakban a szerelem lényege az lehet, hogy szívén keresztül 
az embert kapcsolatba hozza sokkal magasztosabb dolgokkal 
is. Jobb, ha ma azt mondhatja el, hogy valamikor érezte a 
szerelmet, de már elveszítette, mint ha azt kellene mondania, 
hogy soha nem szeretett.

Késztetések

a Jupiter átvonulási iránya: -Sextil-> a Mars
2010.03.26. -> 2010.12.31.

10 11

Ez egy enyhén előnyös hatás, bár nem fogja igazán erősen 
érezni. Kellő erőfeszítéssel és némi szerencsével 
kihasználhatja a következő hatást.

HIVATÁS - KÉSZTETÉSEK: Lázas lelkesedés
Használja ki azt az energiát és lelkesedést, ami ebben az 
időszakban felvillanyozza személyiségét. Megerősödik 
versenyképessége, és elnyeri azt a bátorságot és előrelátást, 
amivel az üzleti élet kemény harcaiban és nehéz kihívásaiban 
is képes megállni a helyét. Most le tudja győzni az akadályokat 
és megerősödik cselekvőképessége is. Ebben a periódusban 
nem sokat kíván törődni a diplomácia szabályaival, mert most 
csak azzal foglalkozik, hogy minél gyorsabban teljesítsen, 
hiszen ég a vágytól, hogy eredményeket érhessen el.
Ez az időszak kitűnő alkalom arra, hogy felfedezzen új 
dolgokat, illetve hogy külföldön terjeszkedjen. Eredményes 
lehet az is, ha kemény fizikai munkába fog. De hajlamos most 
arra, hogy összetűzésekbe keveredjen az emberekkel, amelyet 
az is súlyosbít, hogy mindenáron el akarja fogadtatni saját hitét 
és meggyőződéseit másokkal. Olykor az is előfordul, hogy 
erőszakos módon törtet céljai felé. Győződjön meg arról, hogy 
mi az, ami helyes és mi az, ami helytelen, és aszerint 
cselekedjen; de legelőször is igyekezzen mélyebben 
megismerni a dolgokat és próbáljon meg sokkal toleránsabb 
lenni.

SZEMÉLYISÉG - KÉSZTETÉSEK: Lázas lelkesedés
Ez az átvonulás egy olyan időszakra utal, amikor 
határozottabbá válik és energiáját olyan célok elérése 
érdekében tudja felhasználni, amelyeket igazán szeretne 
megvalósítani. Újra tudja gondolni céljait és meggondoltan 
cselekszik. Megnő életkedve, és utazások alkalmával igyekszik 
szélesíteni látókörét; újabb intellektuális kihívásokra vállalkozik,
tornával és testedzéssel igyekszik erősíteni szervezetét - és 
szexuálisan is nagyon aktív. Ebben az időszakban fokozódnak 
szexuális vágyai, és a férfiak nagy szükségét érzik annak, hogy
bizonyíthassák férfiasságukat. Ez abban nyilvánulhat meg, 
hogy folyton udvarolnak és igyekeznek megnyerni a megfelelő 
partner testi és lelki odaadását is.
A nőkre is a felfokozott nemi vágyak lesznek jellemzőek és az, 
hogy erőteljesen vonzódnak a másik nemhez. Arra is 
hajlandóak, hogy vállalják a kezdeményező szerepet. 
Ugyanakkor az is igaz, hogy ebben az időszakban a nők 
leginkább az olyan férfiakhoz vonzódnak, akik intellektuálisan 
stimuláló hatással lehetnek rájuk. Kapcsolataik által szeretnék 
szélesíteni látókörüket és igyekeznek sokkal többet megismerni
az emberekről és az életről általában. De valójában ebben az 
időszakban leginkább a test lényege kerül előtérbe, ami azt 
jelenti, hogy nagyobb hangsúly esik az egészség kérdésére, az 
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izomrendszer felépítésére, illetve a szexualitásra.

a Szaturnusz átvonulási iránya: -Trigon-> a Mars
2010.03.02. -> 2010.08.19.

10 11

Ez egy nagyon előnyös hatás, bár lehet, hogy nincs tudatában 
a folyamattal. A kreativitás és az utazás fontos dolgokat 
jelentenek Önnek, mert ezek által igyekszik fejleszteni 
képességeit, és növelni befolyását.

HIVATÁS - KÉSZTETÉSEK: Az akaraterő fejlesztése
Ebben az időszakban arra van szükség, hogy teljes mértékben 
kiaknázza akaraterejét és fáradhatatlan energiával igyekezzen 
megvalósítani céljait. De sok ellenállásra kell számítania, 
különösen a hatalmi pozícióban lévő idősebb emberek részéről.
Problémáit most csak úgy tudja megoldani, ha hosszú távra 
szóló terveket készít és igazán keményen dolgozik. És ha 
mindez bátorsággal is párosul, akkor megalapozhatja sikereit.
Először is le kell tudni küzdenie önbizalomhiányát. Olykor úgy 
érzi, hogy egy adott munka elvégzésére vannak Öntől sokkal 
tapasztaltabb emberek, de ha van elég kitartása és 
folyamatosan képzi magát, akkor idővel képes lehet elérni 
azokat a célokat, amelyeket kitűzött maga elé. Ha valami nem 
sikerül elsőre, próbálkozzon újra és újra. Egyre erősebbé és 
hatékonyabbá fog válni. Bár sokkal sikeresebb lehet, ha 
logikusan tudja szervezni életét és ha edzi önfegyelmét - legyen
képes vállalni a kihívásokat, mert azok meghozzák sikereit. Ez 
a periódus kiváló alkalmat nyújt arra is, hogy kemény fizikai 
munkát végezzen, főleg az építéssel, építkezéssel 
kapcsolatban.

SZEMÉLYISÉG - KÉSZTETÉSEK: Az akaraterő fejlesztése
Ez az időszak sok megpróbáltatást hoz életébe, és sok 
akadályt kell leküzdenie. Bár kemény munkával és 
határozottsággal idővel képes lehet úgy alakítani a dolgokat, 
ahogyan szeretné. A férfiak ebben az időszakban 
bizonytalannak érzik magukat, és problémáik adódhatnak 
szexuális vágyaikat és teljesítményüket illetően. Nem igazán 
mernek kezdeményezni, mert félnek a visszautasítástól, pedig 
épp ez az időszak lenne alkalmas arra, hogy többet 
foglalkozzanak testükkel, illetve hogy figyeljenek 
szükségleteikre és legyenek elég bátrak és meggyőzőek annak
érdekében, hogy megfelelően irányíthassák szexuális 
kapcsolataikat. Bár lehet, hogy a körülmények mérsékeltebb 
nemi életet diktálnak.
Azok a nők, akik érzik ennek az átvonulásnak a hatását, 
szintén többet foglakoznak most testükkel, különösen azokkal a
gátló tényezőkkel, amelyek miatt nem képesek élvezni a 
spontán erotikus örömöket. Kapcsolataikban érdemes most 
több időt fordítani arra, hogy megteremtsék az összhangot a 
szexben. Legyenek türelmesebbek és hosszabb időt töltsenek 
az előjátékkal, és ne csak az erotikus pontokat érintsék. A 
szexben sok aggodalmuk lehet az uralkodó és irányító 
hajlamokkal kapcsolatban, amelyeket meg kell beszélniük, mert
akkor harmonikusabbá válhat nemi életük. Lehet, hogy egy 
idősebb, tapasztaltabb férfival kerülnek most kapcsolatba. A 
férfiaknak és a nőknek is hasznos lehet az, ha többet tornáznak
és edzik testüket pl: a body-building, vagy az aerobik, stb. által.

az Uránusz átvonulási iránya: -Sextil-> a Mars
2010.01.01. -> 2010.12.31.

10 11

Ez egy enyhén előnyös hatás, bár nem fogja igazán erősen 
érezni. Kellő erőfeszítéssel és némi szerencsével 
kihasználhatja a következő hatást.

HIVATÁS - KÉSZTETÉSEK: Szikrák
Ebben a periódusban sok ösztönző dologgal találkozhat és sok 
mozgalmas kalandja lehet, de számolnia kell a veszélyekkel is. 
Konfliktusba kerülhet a hatalom képviselőivel, mert nagyon 
nehezen tűri most azt, ha mások akarják megmondani Önnek, 
hogy mit csináljon. Ha munkahelyén problémái adódnak, akkor,
objektívan szemlélve, rájöhet arra, hogy saját viselkedésével 
van a hiba. Nyugtalan és mindenképpen szeretné 
megváltoztatni a dolgokat, ezért nem igazán tud most 
lecsillapodni és megállapodni egy unalmas munka mellett. 
Izgalomra van szüksége, függetlenségre és egy igazi kihívásra.
Legeredményesebben most úgy tud teljesíteni, ha egészen a 
maga ura lehet - legszívesebben külföldi utazásokat tenne. Ha 
valaha arról álmodott, hogy megteremti teljes függetlenségét, 
akkor most itt van a megfelelő alkalom. Ebben a periódusban 
nem fél a kockázatoktól, és van elég energiája is ahhoz, hogy 
eredményeket érjen el egyedül.
Kitűnő alkalma lehet most arra is, hogy változtatásokat és 
megújulást kezdeményezzen. Nagy a valószínűsége annak, 
hogy hosszabb utazást fog tenni egzotikus helyekre. Igyekszik 
nem mindennapi munkát találni, főleg olyat, ami a modern 
dolgokkal kapcsolatos. De fékezheti túlságosan heves 
vérmérséklete és az, hogy nincs elég türelme. Ezért legyen 
óvatos, mert most még a szokásosnál is lobbanékonyabbá 
válhat. A gépek és a technika nagyon érdekelheti és ez az 
időszak most jó alkalom lehetne arra, hogy képezze magát 
ezeken a területeken.

SZEMÉLYISÉG - KÉSZTETÉSEK: Szikrák
Életének ez lesz az egyik legimpulzívabb időszaka, ezért 
ezekben a hónapokban sok izgalomra - és esetleg problémákra
is - számíthat. Új erőre kap, szeretne kitörni és valami egészen 
más dolgot csinálni. Ha unalmasnak találja a dolgokat, az arra 
utal, hogy itt az ideje annak, hogy változtasson életén. Ebben 
az időszakban az emberek arra éreznek késztetést, hogy 
kockáztassanak, ezért különösen fogékonyak lesznek arra, 
hogy kipróbálják az olyan veszélyes tevékenységeket, mint pl. 
az ejtőernyőugrás, a karate, a hegymászás és más hasonló 
dolgok. A nőkre az jellemző, hogy nyugtalanokká válnak 
kapcsolataikban és meglehetősen provokatívan fognak 
viselkedni. Ha még függetlenek, akkor viszont lehet, hogy egy 
meglehetősen kiszámíthatatlan természetű emberrel kerülnek 
kapcsolatba, aki némi izgalmat hozhat életükbe. Az is lehet, 
hogy szerelmükkel kapcsolatban külföldiekkel találkoznak, vagy
épp hosszabb utazáson vesznek részt.
Ez az időszak a szexben is ráébreszti Önt sok fontos dolgokra, 
részben azért mert több alkalma adódik arra, hogy 
próbálkozzon. A szerelmi kapcsolatok felvillanyozzák testileg és
lelkileg is, mégis a feszültség és a gyakori elválások lesznek 
jellemzőek kapcsolataira. Ennek az átvonulásnak a hatására a 
férfiak is nyugtalanná válhatnak és hajlamosak lehetnek a 
kicsapongásra. Nekik is jó alkalmat kínálhat ez az átvonulás a 
szexuális próbálkozásokra. A szabadság utáni vágyuk pedig 
veszélyezteti régóta meglévő kapcsolataikat. Ha nem akarja 
tönkretenni stabil kapcsolatát, akkor keressen új kihívásokat 
vagy érdekes projekteket munkájában, amelyekkel otthon is tud
foglalkozni.
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Bölcsesség

a Jupiter átvonulási iránya: -Quadrát-> a Jupiter
2010.01.01. -> 2010.09.09.

10 11

Ennek a hatásnak a következtében bosszantóbb tényezőkre 
kell számítania, de ha képes változtatni ebben az időszakban, 
akkor jelentősebb haladásra számíthat életében.

HIVATÁS - BÖLCSESSÉG: Mélyebb meglátások
Ez a bolygó életének azon területeit képviseli, amelyekben 
hangsúlyt kapnak reményei és a jövőre vonatkozó meglátásai, 
illetve az a törekvése, hogy mélyebben megértse a dolgok 
értelmét, ezért ebben a periódusban arra számíthat, hogy 
ezeken a területeken aktívabb lesz és több mindent megért 
majd. Ha növekedésre és terjeszkedésre vágyik, számíthat a 
haladásra. Előtérbe kerülhetnek a morális szempontok, illetve 
azok a meggyőződései, amelyek a társadalomra vonatkoznak. 
Ebben az időben tökéletesítheti ítélőképességét, és 
irányíthatja, illetve jó tanácsokkal láthatja el az embereket. De 
vigyázzon, mert veszélybe kerülhet most amiatt, ha hajlamos 
arra, hogy túlbecsülje magát, vagy hogy erkölcsi hibákat 
kövessen el, és ha meggondolatlan döntéseket hoz. De ha 
rendelkezik elég önfegyelemmel és óvatosan cselekszik, akkor 
most kihasználhatja a lehetőségeket arra, hogy előrébb lépjen.

SZEMÉLYISÉG - BÖLCSESSÉG: Mélyebb meglátások
Mivel a Jupiter 12 év alatt kerüli meg a Napot, a 12., 24., 36., 
stb. években jut vissza eredeti pozíciójába, és 2 évenként kerül 
jelentősebb fényszögekbe. Életének ezekben a szakaszaiban 
alkalma van arra, hogy mélyebb meglátásokra és nagyobb 
megértésre tegyen szert, illetve hogy azzal a legfontosabb 
dologgal tudjon foglalkozni, ami alapvetően meghatározza élete
célját és értelmét. Ilyenkor újra felfedezi az élet örömeit és hinni
tud a jövőben, ezért hatékonnyá válik és képes jó 
eredményeket elérni. Viszont ha Ön egy kissé túl nagyra tartja 
magát és gátlástalanul viselkedik, akkor lehet, hogy a most 
tapasztalt élmények kissé visszavetik. Csak olyan reményeket 
és terveket tápláljon a jövőre nézve, amelyeket tényleg meg tud
valósítani, mert ha túlkapatja magát, akkor könnyen kicsúszhat 
kezéből az irányítás

a Jupiter átvonulási iránya: -Trigon-> a Jupiter
2010.05.08. -> 2010.12.31.

10 11

Olvassa el ezt az oldalt! 10:
"a Jupiter átvonulási iránya: -Quadrát-> a Jupiter"

a Szaturnusz átvonulási iránya: -Sextil-> a Jupiter
2010.01.01. -> 2010.11.05.

10 11

A következő dolgokkal kapcsolatosan ez egy enyhén 
konstruktív időszakot jelent Önnek. Számíthat arra, hogy 
haszonhoz jut most, különösen akkor, ha igyekszik kihasználni 
intellektuális képességeit és szociális befolyását.

HIVATÁS - BÖLCSESSÉG: Lehetőségek
Ez a periódus sok jó eredményt hozhat hivatásában, ha képes 
arra, hogy a jövőre vonatkozó elképzeléseinek megfelelően 
valami igazán tartós dolgot alapozzon meg. Ha ügyesen 
dolgozott, most sok zárt ajtó megnyílhat Ön előtt. Érezheti azt, 
hogy megtérülnek mindazok az erőfeszítések, amelyeket azért 
tett, hogy sok jó tapasztalatot szerezzen. Számíthat a hatalmi 
pozícióban lévő emberek elismerésére is, így alkalma lehet az 
előléptetésre és jobb fizetésre is.
De ha túlbecsüli képességeit, és minden erőfeszítés nélkül akar
elérni eredményeket, akkor nem sok mindenre számíthat ebben
a periódusban. Fel kell készülnie a kemény munkára, illetve 
arra, hogy munkahelyi kötelezettségeivel kapcsolatban utazzon,
és képesnek kell lennie arra is, hogy befolyását érvényesíteni 
tudja. Ez az időszak megfelelő arra is, hogy a hatóságokkal 
kapcsolatos teendőinek utánajárjon, illetve hogy kialakítson egy
hosszú távra szóló elkötelezettséget.

SZEMÉLYISÉG - BÖLCSESSÉG: Lehetőségek
Ebben az időszakban számíthat arra, hogy bizonyos dolgok 
konkretizálódnak és nagyobb biztonságot teremtenek életében.
Ha szerencsés, akkor most sikerekre számíthat az 
ingatlankereskedelem területén. Bizonyos szempontból 
helyzete most formálisan megerősödik. Ha felkészült arra, hogy
megtegye a szükséges lépéseket, illetve ha optimistán tekint a 
jövő felé, akkor lehetősége adódhat arra, hogy előrébb lépjen. 
Túl kell tennie magát a negatív gondolkodáson, és arra kell 
koncentrálnia, hogy legyen képes hinni önmagában és a 
jövőben. Gondolja végig saját értékeit és törekedjen arra, hogy 
biztosabb lelki alapokat építhessen ki életének. Most kell 
tisztáznia meggyőződéseit és elhatároznia magát bizonyos 
szempontok mellett.

a Jupiter átvonulási iránya: a 12. ház
2010.01.01. -> 2010.04.15.
HIVATÁS - BÖLCSESSÉG: Lelki mélységek
Ebben az időszakban jobban érezheti magát, ha visszavonul az
üzleti élet kemény és zűrzavaros világából, és figyelmét a 
nyilvánosság helyett inkább magánéletére összpontosítja. 
Érdemes most egy ideig a háttérben maradnia, és a külső 
terjeszkedés helyett törődjön inkább belső világának 
fejlődésével. Szerencsések lehetnek a közszolgálati 
intézményekkel való kapcsolatai is.

SZEMÉLYISÉG - BÖLCSESSÉG: Lelki mélységek
Ebben az időszakban gyors lelki fejlődésre számíthat, vagy 
talán olyan kreatív tevékenységeket fog végezni, amelyek által 
közelebb érzi magát az univerzumhoz. Az elzárkózás 
gazdagítja lelkivilágát, és szívesen tölti idejét a természetben, 
vagy valamilyen meditatív tevékenység végzésével; és 
mélyebben át tudja érezni az emberiség szorongató helyzetét 
is.

a Jupiter átvonulási iránya: az 1. ház
2010.04.16. -> 2010.09.07.
HIVATÁS - BÖLCSESSÉG: Optimista tervek
Öntudatosságát és önbizalmát azzal növelheti igazán, ha 
elvállal egy fontosabb pozíciót. Teljes odaadással és 
önbizalommal igyekezzen találni egy újabb és dinamikusabb 
utat a jövőbe.

SZEMÉLYISÉG - BÖLCSESSÉG: Optimista tervek
A boldogabb és elégedettebb jövő emberi kapcsolatait is 
fellendíti. Sokkal több energiája van most, ami azt jelenti, hogy 
az élet több terén is számíthat a fejlődésre. Személyes 
varázsának kisugárzása pedig gazdagabbá teszi emberi 
kapcsolatait.
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a Jupiter átvonulási iránya: a 10. ház
2010.09.08. -> 2010.09.08.
HIVATÁS - BÖLCSESSÉG: Szakmai lehetőségek
Szakmai életét tekintve ez egy szerencsés időszak lehet. 
Legyen ambiciózus és ha lehet, igyekezzen megvalósítani 
terveit egy év alatt. Most kamatoztathatja befolyását és 
számíthat a felülről jövő segítségre is! Jó alkalma lehet most 
arra, hogy kiterjessze hatáskörét, illetve szóbakerülhetnek 
külföldi lehetőségek is. Elnyeri felettesei jóindulatát, és 
hasznosíthatja jó tanácsaikat és tapasztalatukat. Ha optimistán 
gondolkodik és a legjobb eredményekre törekszik, akkor a 
jövőben megvalósíthatja álmait.

SZEMÉLYISÉG - BÖLCSESSÉG: Szakmai lehetőségek
Ebben az időszakban Önt jobban érdekli az, hogy 
kihasználhassa a szakmai lehetőségeket, ahelyett, hogy 
kapcsolatai miatt aggódjon. Ugyanakkor lehet, hogy gyarapodik
most a családja, ami miatt talán szeretne többet költeni az 
otthonára vagy megjavítani benne néhány dolgot. Megtanulja, 
hogy milyen fontos az, hogy pozitívan állítsa be mindazokat a 
dolgokat, amelyeket el akar érni az életben. Jobb belátást 
nyerhet, ha kitűzi jövőbeli céljait és mindezt megosztja 
partnerével is.

a Jupiter átvonulási iránya: a 11. ház
2010.09.09. -> 2010.09.09.
HIVATÁS - BÖLCSESSÉG: Szociális terjeszkedés
Jelentős szakmai előbbrejutásra számíthat, ha most 
együttműködik néhány jóbaráttal - bár lehet, hogy ők túl 
optimistán vélekednek lehetőségeikről. Valószínű, hogy 
javulnak pénzügyi lehetőségei is, egy korábbi befektetése 
révén. Ez egy szerencsés periódus. Rájöhet arra, hogy 
nagyobb sikereket érhet el úgy, ha a kemény munka helyett 
lazít és társadalmi befolyásának kiterjesztésére törekszik. 
Invesztáljon az emberekbe.

SZEMÉLYISÉG - BÖLCSESSÉG: Jobb kapcsolatok
Jobban megértheti az élet lényegét, ha most több időt tölt 
barátaival. Olyan emberekkel fog találkozni, akiket becsül 
tudásukért és élettapasztalataikért. Sok öröme származhat 
abból, hogy intellektuálisan ösztönző embereket ismer meg, 
vagy esetleg egy olyan különös barátot, aki tanácsadóként 
szerepel életében. A világ minden pontjáról jövő emberekkel 
igyekszik most ismeretségeket kötni.

a Jupiter átvonulási iránya: a 12. ház
2010.09.10. -> 2010.09.10.
Olvassa el ezt az oldalt! 10:
"a Jupiter átvonulási iránya: a 12. ház"

a Jupiter átvonulási iránya: az 1. ház
2010.09.11. -> 2010.12.31.
Olvassa el ezt az oldalt! 10:
"a Jupiter átvonulási iránya: az 1. ház"

Kihívások

a Jupiter átvonulási iránya: -Konjunkció-> a Szaturnusz
2010.01.01. -> 2010.09.09.

10 11

Jelentős változásokra számíthat ezen a területen, ha képes a 
következő hatást összeegyeztetni életével.

HIVATÁS - ÖNBIZALOM: Szélesíteni a kereteket
Szakmai pályafutásában most hangsúlyossá válik a növekedés 
és a terjeszkedés iránti igény, ami legyőzheti a társadalomban 
vagy az Ön karrierjében mutatkozó tehetetlenséget. Most képes
tisztán látni azt, hogy mekkora hatással van a hatalom az Ön 
életére. Megláthatja, hogy a korlátozások, illetve a 
képességeire vonatkozó önbizalomhiánya mennyire gátolhatják
életét és jövőbeni lehetőségeit illetően. Ebben az időszakban 
azzal biztosíthatja a szilárd és állandó növekedés alapjait, ha 
képes arra, hogy levonja a kellő következtetéseket a múltbéli 
tapasztalataiból, és mégis optimistán tudjon a jövőbe tekinteni. 
De fontos, hogy csak meghatározott keretek között akarjon 
terjeszkedni és legyen képes elfogadni azokat a korlátozásokat,
amelyeket a szakmai fennhatóságok állítanak. Ha ezeket 
betartja, akkor fontos szerepet tölthet be akár a munkahelyi, 
akár a társadalomi keretek között.

SZEMÉLYISÉG - ÖNBIZALOM: Jobb lehetőségek
Életének ebben a szakaszában alkalma adódhat arra, hogy 
lazítani tudjon azokon a kötelékeken, amelyek korlátozzák,  és 
így szabadabban fog tudni mozogni. Rá kell most jönnie, hogy 
mi az, amire igazán nagy szükség van, és ehhez meg kell 
ismernie lehetőségei határait is. Ha képes megtalálni a jövőbeli 
céljához vezető jobb utat, akkor kikerülheti a korlátozó 
tényezőket életében. És ha kétségei lennének képességeit 
illetően, akkor is visszanyerheti önbizalmát, illetve önmagába 
vetett hitét azzal, ha körülhatárolja jövőre vonatkozó terveit és 
keményen dolgozik azok megvalósításán. A jövő új alapjainak 
megszervezésével hosszútávon is biztosíthatja megfelelő 
helyét a társadalomban.

a Szaturnusz átvonulási iránya: -Quincunx-> a Szaturnusz
2010.01.01. -> 2010.10.27.

10 11

Ez egy meglehetősen gyenge hatás, ami változtatásokat 
irányoz elő munkahelyi kapcsolataira, vagy épp élete 
bizalmasabb területeire vonatkozóan. A következő problémákat
nem oldhatja meg egykönnyen.

HIVATÁS - ÖNBIZALOM: Életcélok
Mivel a Szaturnusz 29-30 év alatt halad végig a Nap körüli 
pályáján, körülbelül 5 évenként saját magával képes 
fényszöget, amely determinálja azt az időszakot, amikor Önnek 
érdemes törődnie azzal, hogy meghatározza a céljait és terveit 
az életben. 29 és 30 éves kora között azonban jelentős 
változtatásokra van szükség. Alaposan át kell gondolnia, hogy 
mi az, amit eddigi életében felépített. Mert ha most nem 
változtat bizonyos dolgokon, lehet hogy később nem lesz rá 
alkalma. Győződjön meg róla, hogy biztosan saját ambícióit 
követi e, mert lehet, hogy csak szüleinek, vagy esetleg a 
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társadalom elvárásainak akar megfelelni...
Szánjon időt arra, hogy meg tudja fogalmazni magának, hogy 
mi is az, amit tényleg el szeretne érni az életében. Hagyjon fel 
mindazokkal a felesleges tényezőkkel, amelyek eddig is csak 
gátolták abban, hogy előbbre jusson. Ne törődjön most a 
személyes státusszal és ambícióival, és ne törődjön azzal sem,
ha más emberek akarják megmondani, hogy mi az, ami jó 
lenne Önnek. minél idősebb lesz, annál kevésbé szabad időt és
energiát pazarolnia azokra a felületes dolgokra, amelyek nem 
sok eredményt hozhatnak a jövőben.

SZEMÉLYISÉG - ÖNBIZALOM: Életcélok
A Szaturnusz 30 évig tartó ciklusának minden fázisa fontos, de 
talán ezek közül is a legfontosabb, a 30., 44. és az 52. év. 
Ugyanis ezek azok az évek, amikor alkalma adódik arra, hogy 
visszatekintsen az addigiakra és feltérképezze további 
lehetőségeit. Gondolja végig, hogy elégedett e eddigi 
eredményeivel, mert ha nem, most kell változtatnia. Nincs 
szükség radikális változtatásokra, csak azt kell pontosabban 
meghatároznia, hogy mi is az, amivel igazán szeretné eltölteni 
idejét. Ne felejtse, hogy elsősorban önmagáért felelős és 
leginkább azzal okoz örömet másoknak, ha azt érezteti velük, 
hogy elégedett saját életével.
De az is fontos, hogy most megteremtse az egyensúlyt karrierje
és családi kötelezettségei között. Ne hagyja magát befolyásolni
mások elvárásai által, hiszen csak Ön tudhatja azt, hogy mire 
van igazán szüksége az életben. Döntései meghozatalakor 
mindig arra gondoljon, hogy melyek azok az eredmények, 
amelyekre halálos ágyán szeretne tudni visszagondolni. Mert 
ha most rosszul dönt, akkor éveket pazarolhat olyan munkára, 
amiben nem sok örömét leli.

a Plútó átvonulási iránya: -Sextil-> a Szaturnusz
2010.01.01. -> 2010.12.31.

10 11

A következő dolgokkal kapcsolatosan ez egy enyhén 
konstruktív időszakot jelent Önnek. Számíthat arra, hogy 
haszonhoz jut most, különösen akkor, ha igyekszik kihasználni 
intellektuális képességeit és szociális befolyását.

HIVATÁS - ÖNBIZALOM: Megújított szervezet
Arra kell számítania, hogy a régi építmények összeomlanak és 
szétesnek most, majd egy kaotikus időszak következik addig, 
amíg meg nem szilárdul az új rendszer. Emiatt viszont 
számolnia kell az erőszakos hatalmi harcokkal, mert a régi 
rendszer sem adja olyan könnyen meg magát, még akkor sem, 
ha ez a csere már elkerülhetetlenné is vált. Sok régi arc fog 
most eltűnni munkahelyéről, mert azok vagy felmondanak, vagy
esetleg elutasítják őket; de könyörtelenül felszámolásra 
kerülnek a hosszú évek óta működő régi építmények is. 
Összetűzésekre is számíthat a szakszervezetekkel 
kapcsolatban.
Szálljon magába és gondolkozzon el azon, hogy mennyire 
akadályozta a haladásban a szigorú régi rendszer és a régi 
szokások, és fejtse meg azt is, hogy ki és mi korlátozza Önt. 
Néha egészen az alapokig le kell rombolnia a fennálló 
rendszert és csak azután kezdhet bele valami újba. A 
munkahelyén is radikális
átszervezésekre van szükség. Ne ragaszkodjon a 
biztonságához csak azért, mert félti presztízsét, hanem ehelyett
merjen változtatni és higgyen abban, hogy az új rendszer 
sokkal jobb lesz.

SZEMÉLYISÉG - ÖNBIZALOM: Az idejétmúlt szervezet 
átalakítása
Ezt a hatást néhányan egyéni életútjukban fogják érezni - 

különösen akkor, ha Bak vagy Vízöntő Ascendenssel 
rendelkeznek, - mások életében pedig inkább nemzedéki 
hatásként lesz érezhető. Lehet, hogy arra kényszerül most, 
hogy feladja korábbi szokásait, illetve leépítse azt a rendszert, 
ami az elmúlt években a biztonságot jelentette Önnek. Családi 
és munkahelyi környezetében is meg kell szabadulnia az 
uralkodó elemektől, és vállalnia kell a felelősséget saját 
életéért. Le kell küzdenie a biztonsága miatt érzett aggodalmait,
hiszen csak úgy juthat előbbre, ha vállalja a kockázatokat is. A 
hatalmi harcok folyamán ráébred az életben elérhető dolgok 
múlandóságára, az idő gyors múlására, illetve a rémisztő halál 
elkerülhetetlen bekövetkeztére. Ez a ráébredése pedig 
bizonyára hatással lesz arra, hogy átalakít néhány dolgot 
otthoni életében is.

a Szaturnusz átvonulási iránya: a 7. ház
2010.01.01. -> 2010.12.31.
HIVATÁS - ÖNBIZALOM: Mások iránti elkötelezettség
A korábban jellemző munkahelyi és beilleszkedési problémák 
helyett most inkább azzal kell törődnie, hogy értékes emberi 
kapcsolataiban megfeleljen. Tennie kell valamit annak 
érdekében, hogy a belső ellentmondások ne ingathassák meg 
a kapcsolatait. És le kell küzdenie azt félénkséget és 
önbizalomhiányt, ami másokkal való viszonyaiban 
megnyilvánul. Sokat segíthet, ha igyekszik most minél többet 
eljárni emberek közé. Viszont sok ellenállásra kell számítania, 
és azt tapasztalhatja, hogy a hatóságok képviselői 
megakadályozhatják a haladásban, azzal, hogy kiaknázzák 
képességeit és pazarolják idejét. De ezek az évek arra is 
alkalmasak, hogy megszilárdítsa fontos kapcsolatait, csak fel 
kell nőnie egy extrovertáltabb élet kihívásaihoz.

SZEMÉLYISÉG - ÖNBIZALOM: Mások iránti elkötelezettség
Ebben az időszakban elsősorban bizalmas kapcsolataira kerül 
a hangsúly. Le kell küzdenie önző hajlamait és képesnek kell 
lennie arra, hogy vállalja az azzal járó felelősséget, hogy egy 
másik emberhez tartozik. Ha azt venné észre, hogy más 
emberek korlátozzák, tudnia kell, hogy csak akkor várhat 
kedvező fejleményeket, ha képes vállalni a felelősséget, illetve 
keményen tud dolgozni. Előnyös változásokra számíthat, ha 
most elkötelezi magát - és nem szabad felületes kapcsolatokra 
pazarolnia idejét. Viszont a régóta meglévő kapcsolatokban is 
problémák merülhetnek most föl, mert változtatniuk kellene 
néhány dolgon. Ezért arra lenne szükség, hogy merjen 
szembenézni a felmerülő problémákkal és alkalmazkodjon a 
megváltozott körülményekhez.

Eredetiség

a Jupiter átvonulási iránya: -Sextil-> az Uránusz
2010.01.01. -> 2010.09.09.

10 11

A következő dolgokkal kapcsolatosan ez egy enyhén 
konstruktív időszakot jelent Önnek. Számíthat arra, hogy 
haszonhoz jut most, különösen akkor, ha igyekszik kihasználni 
intellektuális képességeit és szociális befolyását.

HIVATÁS - EREDETISÉG: A jövő a mában
Ebben az időszakban az a legfontosabb, hogy tudatosan 
tekintsen a jövőbe, és igyekezzen véghezvinni hivatásában a 
szükséges újításokat. Alkalma nyílik most arra, hogy szélesítse 
látókörét, akár azáltal, hogy nagy utazásokat tesz és megismer 
egzotikus területeket és embereket, akár pedig azáltal, hogy 
szellemi tevékenységek által növeli tudatosságát. Karrierjében 
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akkor számíthat nagyobb eredményekre, ha rugalmasan 
gondolkodik és képes kihasználni az új módszereket is - akár a 
technológiáról, akár az egészen forradalmi ötletekről van szó. 
Ebben a periódusban izgalmas lehetőségei adódhatnak, és Ön 
meglehetősen leleményes lesz. Személyes ambícióinál most 
fontosabbnak bizonyulhat az, hogy szabad és el nem kötelezett
maradhasson.

SZEMÉLYISÉG - EREDETISÉG: A jövő a mában
Életének ezt az időszakát az izgalmak és a kiszámíthatatlan 
események jellemzik, és Ön erős vágyat érez arra, hogy 
szélesíthesse tudata határait. Szellemi lehetőségeiben nagy 
előnyére válhatnak az idegen országokkal és kultúrákkal 
létesített kapcsolatai; és ha részt vesz nem mindennapi 
képzéseken, illetve ha kísérletező csoportokkal kerül 
kapcsolatba, akkor más fényben láthatja majd végzetét, illetve 
élete transzcendentális vetületeit. Tehát kísérletezzen, vállalja a
kockázatokat és próbálja túllépni a határokat - hiszen arra van 
szüksége, hogy ismeretlen és kiszámíthatatlan dolgok 
történjenek most életében.

a Szaturnusz átvonulási iránya: -Quincunx-> az Uránusz
2010.01.01. -> 2010.10.12.

10 11

Ebben az időszakban figyelnie kell arra, hogy más emberek 
milyen hatással vannak az Ön életére. Végig kell gondolnia azt 
is, hogy mennyire segítőkészen vagy épp gátoltan viszonyul 
másokhoz, illetve hogy mi az, amiben meg tudna változni.

HIVATÁS - EREDETISÉG: Megalkuvás
Ez a hatás akkor érezhető igazán az Ön életében, ha erős 
Vízöntő jelleg található személyiségében. Ebben az időben 
szakmájában érdemes kihasználnia a modern technikát, de az 
is eredményes lehet, ha most kiéli az egzotikus kultúrák és 
emberek iránti érdeklődését. A szokatlan vagy az egészen 
modern területeken is jól boldogulhat. Meglehet, hogy olykor fel
kell adnia azt a törekvését, hogy kívülálló legyen és távol 
maradjon a társadalomtól. Hasznára válik, ha képes a régi 
tradíciók és a modern irányzatok között megtalálni az 
egyensúlyt. Szüksége lehet szociális idealizmusára és 
elkötelezettségére is.

SZEMÉLYISÉG - EREDETISÉG: Megalkuvás
Életének ebben a szakaszában rádöbben arra, hogy vissza kell 
fognia durva és provokatív megnyilvánulásaiból. Tekintélyes 
emberek több önfegyelmet követelnek meg Öntől és 
emlékeztetik arra is, hogy jobban kell figyelnie a társadalomra, 
illetve arra, hogy ne hangoztassa szélsőséges nézeteit. 
Ugyanakkor lehetősége adódik arra is, hogy érdekes és 
szokatlan dolgokkal foglalkozzon, kövesse a modern 
fejleményeket és a társadalmi tendenciákat, különösen akkor, 
ha konstruktív tervei vannak ezekkel a dolgokkal 
kapcsolatosan. Az is lehet, hogy igyekszik formálisabb 
elkötelezettséget vállalni egy különleges csoport felé.

a Plútó átvonulási iránya: -Trigon-> az Uránusz
2010.01.01. -> 2010.12.28.

10 11

Ez a hosszú ideig tartó és erőteljes hatás megmutatja kreatív 
képességeit a következő dolgokkal kapcsolatban. Igyekezzen 
kihasználni minden kínálkozó jó alkalmat ebben az időszakban.

HIVATÁS - EREDETISÉG: Kerüli az extrémitásokat
Ennek a jelenségnek kisebb hatása van, bár ez is okozhat 
megdöbbentő és váratlan eseményeket. Befolyásolhatja a 
technológiai rendszereket, a computereket vagy a szállítási 
lehetőségeket, és ennek a hatásnak az eredményeképpen 
hosszú távra szóló technikai újdonságok születhetnek. Ön 
figyelemmel kíséri most a növekedés és a haladás kérdését, 
talán mert rájön, hogy milyen brutális eszközökkel küzdenek az 
emberek a fennmaradásért az üzlet világában. Úgy látja, hogy 
az emberek csak bábúk egy játékban, amelyet nagyobb 
hatalmak játszanak. Észreveszi, hogy az elgépesedés és a 
modernizáció elembertelenítő és elidegenítő hatással van 
mindenkire, ami arra késztetheti, hogy tiltakozásképpen 
szociális és humanitárius kérdésekkel foglalkozzon.

SZEMÉLYISÉG - EREDETISÉG: Kerüli az extrémitásokat
Ez az átvonulás arra utal, hogy fel kell adnia az olyan extrém 
viselkedésformákat, amelyekkel függetlenségét akarja 
bizonyítgatni, mert azokkal elidegeníti magától az embereket. 
Kollektív szinten viszont olyan változásokat érezhet, amelyeket 
nem tud befolyásolni, és amelyek sok egészen új dolgot hoznak
környezetében. Életében most nagy szerepe lehet a különböző 
csoportoknak és szervezeteknek, és lehet, hogy hatalmi 
harcokkal is szembesülnie kell a csoportokbeli integrálódással 
kapcsolatosan. Konfliktusba keveredhet a társadalmi 
szervezetek különösen hatalomra éhes embereivel, amelyek 
miatt lehet, hogy a visszavonulást fontolgatja. Ha különösen 
sokat foglalkozik előrejutása kérdésével, akkor számíthat arra, 
hogy megváltozik gondolkodásmódja, amint felfedezi belsőbb 
energiáját. Ezt különösen akkor érezheti, ha Vízöntő 
Ascendense van.

Transzcendencia

a Jupiter átvonulási iránya: -Quincunx-> a Neptunusz
2010.01.01. -> 2010.09.08.

10 11

Ez egy meglehetősen gyenge hatás, ami változtatásokat 
irányoz elő munkahelyi kapcsolataira, vagy épp élete 
bizalmasabb területeire vonatkozóan. A következő problémákat
nem oldhatja meg egykönnyen.

HIVATÁS - TRANSZCENDENCIA: Illúziók
Képzelőereje rendkívül aktív ebben az időszakban, és most 
eredményesen kamatoztathatja fantáziáját valamilyen kreatív 
munka végzésében, főleg ha az a zenével, a képzelettel vagy a
művészetekkel kapcsolatos. Óvatosnak kell viszont lennie, ha 
munkájában inkább a realisztikus gondolkodásra van szükség. 
Hiszen túlságosan is előtérbe jutnak most eszményképei és 
álmai, ami miatt lehet, hogy ítélőképessége jelentősen 
meggyengül. Képzeleteiben valótlan álmokat kerget, és ha meg
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akarja ragadni őket, azok buborékok módjára oszlanak szét. 
Mindig vannak olyan céljai, amelyek hajtják, de vigyázzon, 
nehogy túlságosan beleélje magát álmai világába. Hallgasson a
józanság szavára és olyan célokat tűzzön ki maga elé, 
amelyeket biztosan meg tud majd valósítani.

SZEMÉLYISÉG - TRANSZCENDENCIA: Illúziók
Ha Ön egy álmodozó típus, akkor ebben az időszakban álmai 
méginkább szárnyrakapnak és valóságfeletti tájakra repítik. Ám
ha nem akarja, hogy reményei rombadőljenek, észben kell 
tartania lehetősége határait és mindig ügyelnie kell arra, hogy 
csak a józan ész tanácsait kövesse. A nagy remények sokszor 
illuzórikusnak bizonyulnak, ezért ne engedje túlszárnyalni 
képzelete erejét. Bár ez az időszak jó alkalmat kínál arra, hogy 
fejlessze képzelőtehetségét és vizualitását. Ha jól irányítja 
életét, mély lelki meglátásokra tehet szert és sokat megtudhat a
valóság milyenségéről, illetve az énkép illúzióiról.

a Jupiter átvonulási iránya: -Oppozíció-> a Neptunusz
2010.02.16. -> 2010.12.31.

10 11

Olvassa el ezt az oldalt! 14:
"a Jupiter átvonulási iránya: -Quincunx-> a Neptunusz"

Átalakulások

a Jupiter átvonulási iránya: -Trigon-> a Plútó
2010.04.01. -> 2010.12.31.

10 11

Ez a hosszú ideig tartó és erőteljes hatás megmutatja kreatív 
képességeit a következő dolgokkal kapcsolatban. Igyekezzen 
kihasználni minden kínálkozó jó alkalmat ebben az időszakban.

HIVATÁS - ÁTALAKULÁSOK: Hatalmi játék
Ebben a periódusban meg fogja ismerni a hatalom és a 
titoktartás lényegét a szakma világában. Ez történhet úgy, hogy
felfedez rejtett tényezőket, korrupciót vagy a hatalommal való 
visszaélést a tökéletesnek tűnő arculat mögött, de lehet úgy is, 
hogy rájön arra, hogy hogyan használhatja fel munkája során 
személyes erejét és pszichológiai meglátásait. Akármilyen 
körülmények között tevékenykedik is, mindig vannak bizonyos 
aggodalmai azokra a dolgokra vonatkozóan, amelyek látszólag 
meghaladják saját hatáskörét. Gondoskodjon arról, hogy jó 
viszonyban maradjon a jogi, illetve pénzügyi hatóságokkal, de 
legalábbis ne hagyjon maga után árulkodó nyomokat! Sok 
pénzzel is kapcsolatba kerülhet ebben a periódusban - ami 
nemcsak a haszon, hanem a veszteség formájában is 
jelentkezhet, ezért igyekezzen megszerezni a legjobb pénzügyi 
tanácsadót!

SZEMÉLYISÉG - ÁTALAKULÁSOK: Hatalmi játék
Ebben a időszakban ráébred arra, hogy életében milyen nagy 
szerepe van a tudatalatti erejének. Lehet, hogy valamilyen 
módon elkezdi tanulmányozni a pszichológiát, mert azáltal 
szeretne többet megtudni az érzelmek világáról. Ha vannak 
bizonyos aggodalmai, vagy esetleg fóbiái, akkor azok most 
mind jobban előtérbe kerülhetnek. És annak ellenére, hogy 
ezek késsé nehezítik életét, mégis ezek által most lehetősége 
adódhat arra, hogy megértse tudata rejtett működési 

mechanizmusait, illetve hogy csökkenteni tudja az elfojtott 
tényezők negatív hatását. Képes arra, hogy felkutassa a tudat 
egészen mélyen elzárt, sötét világát is.

a Jupiter átvonulási iránya: -Quincunx-> a Plútó
2010.01.01. -> 2010.09.07.

10 11

Olvassa el ezt az oldalt! 14:
"a Jupiter átvonulási iránya: -Trigon-> a Plútó"

a Szaturnusz átvonulási iránya: -Sextil-> a Plútó
2010.02.04. -> 2010.08.31.

10 11

Ez egy enyhén előnyös hatás, bár nem fogja igazán erősen 
érezni. Kellő erőfeszítéssel és némi szerencsével 
kihasználhatja a következő hatást.

HIVATÁS - ÁTALAKULÁSOK: Hatalom
Ez a hatás akkor érezhető nagyon, ha Ön erős Skorpió jelleggel
bír. Ebben az időszakban összetűzésbe kerülhet a 
társadalombeli hatalmi erőfitogtatások miatt, ezért nagy 
határozottságra lehet most szükség annak érdekében, hogy 
feltalálja magát az olyan helyzetekben is, amelyek látszólag 
felülmúlják hatáskörét. Legyen óvatos ha a rendőrséggel, az 
adóhatóságokkal vagy alvilági alakokkal van dolga, mert most 
nagy valószínűséggel találkozhat olyan emberekkel, akik 
megalázó helyzetbe hozhatják. Hivatásában is figyeljen jobban 
oda arra, hogy mi is történik valójában a látszat mögött. 
Számolja fel a korrupt elemeket és hatalmának erejét mindig 
céljai érdekében használja föl.

SZEMÉLYISÉG - ÁTALAKULÁSOK: Hatalom
Lehet, hogy nem a felszínen érzi ezt a hatást, bár mindenesetre
számíthat arra, hogy jelentős energiákat szabadít fel 
tudatalattijában. Ha erősen befolyásolják a különböző érzelmi 
hatások, mint pl. a féltékenység vagy a paranoia, akkor most 
lehet itt az ideje annak, hogy ezekkel a dolgokkal többet 
foglalkozzon. Ebben az időszakban előtérbe kerülnek  mélyen 
gyökerező pszichológiai komplexusai, amelyek olykor 
mániákussá tehetik, és minél inkább igyekszik elfojtani őket, 
annál erőteljesebb hatással lesznek Önre. Rossz jel lehet az, 
ha más embereket kezd el okolni a szerencsétlen események 
megtörténtéért, vagy ha azt érzi, hogy követik, illetve üldözési 
mániája lesz. A belsőjében dolgozó ördögi energia külső 
tényezőkben nyilvánul meg, de a problémák megoldását csak 
saját magában találhatja meg. Az erő ősi formáit ismerheti most
meg, pl. a sámánizmuson keresztül.

az Uránusz átvonulási iránya: -Trigon-> a Plútó
2010.01.03. -> 2010.12.31.

10 11

Ez a hosszú ideig tartó és erőteljes hatás megmutatja kreatív 
képességeit a következő dolgokkal kapcsolatban. Igyekezzen 
kihasználni minden kínálkozó jó alkalmat ebben az időszakban.
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HIVATÁS - TRANSZCENDENCIA: Kiszámíthatatlan erő
Ez a hatás az olyan emberek életében lesz érezhető, akiknek 
erős Skorpió jelleg figyelhető meg a személyiségében. Ez 
többnyire az egyén hatáskörén túli erőként jelentkezik, például 
azzal, hogy rejtett hibákat, vagy titkos ügyeket fedez fel egy 
szervezetben. A társadalom hatalommal bíró és titkos erői 
teljesen kiszámíthatatlan módon befolyásolhatják karrierjét. 
Hiszen az extrémitások, az erőszakos és a bizonytalanságok 
jellemzik ezt az időszakot, és az előzetes tervekkel 
kapcsolatban is engedményekre lesz szükség. A fenyegetések 
pedig erős aggodalmakat ébreszthetnek Önben. Ha 
számítógépekkel dolgozik, ügyeljen a vírusokra és más, előre 
nem látható eseményekre. Jó alkalma adódik most viszont arra,
hogy a technológia erejét használja föl hatalma 
megszilárdításához.

SZEMÉLYISÉG - TRANSZCENDENCIA: Kiszámíthatatlan erő
Ha Ön azok közé tartozik, akik képesek érzékelni ezt a hatást, 
akkor arra számíthat, hogy előtérbe kerül tudatalattija ereje. Ez 
meglehetősen zavaró lehet, hiszen azt kell éreznie, hogy alig 
tudja befolyásolni azokat a mélyen lévő elfojtott dolgokat, 
amelyek most a felszínre kerülhetnek és eluralkodhatnak egész
tudatán. Jó alkalom adódhat most a csoportterápiára, illetve 
arra, hogy pszichológiai kérdésekkel foglalkozzon. Lehet, hogy 
érdeklődik az erő ősi formái, mint pl. a sámánizmus, és az 
okkult területek iránt is, de vigyáznia kell ezekkel az erőkkel. 
Vad képek jelenhetnek meg álmaiban és a valóságban is, és 
talán ez az egész belső folyamat úgy hat majd, mint az a vihar, 
amelynek levonulása után megtisztul a levegő.

a Neptunusz átvonulási iránya: -Quincunx-> a Plútó
2010.01.01. -> 2010.12.31.

10 11

Ez egy meglehetősen gyenge hatás, ami változtatásokat 
irányoz elő munkahelyi kapcsolataira, vagy épp élete 
bizalmasabb területeire vonatkozóan. A következő problémákat
nem oldhatja meg egykönnyen.

HIVATÁS - ÁTALAKULÁSOK: A hatalom összeesése
Ennek a jelenségnek nincs nagy hatása, mert csak azok 
érezhetik erősen, akik Skorpió Ascendenssel rendelkeznek. 
Hivatásában olyan területeket érinthet ez a hatás, amelyekkel 
kapcsolatban aggodalmai vannak, és ahol ösztönösen egy 
megrögzött és fanatikus módjára igyekszik előretörni. Ha a 
hatalom eddig fontos tényezőt jelentett életében, akkor most 
nagy valószínűséggel elveszti irányító képességét. Az lenne a 
legfontosabb, hogy mosolyogva legyen képes veszíteni és el 
tudja fogadni azt a tényt, hogy magasabb erők irányítják a 
társadalom életét. Szerencsés esetben ebben a periódusban 
képessé válik arra, hogy alkalmazkodjon ahhoz a kollektív 
erőhöz, ami formálja az emberek véleményét. És most jó 
alkalma van arra is, hogy megértse és felhasználja a marketing 
és a propaganda erejét, akár jó, akár rossz célból.

SZEMÉLYISÉG - ÁTALAKULÁSOK: A hatalom összeomlása
Ez az enyhe hatás - amit erősebben érezhetnek a Skorpió 
típusú emberek - sokmindenre rávezeti Önt mind az egyéni, 
mind a kollektív tudatalatti erejével kapcsolatban. Ennek 
negatív hatásaként néhány furcsa látomása lehet, amelyek 
akár lappangó paranoiáját is előhozhatják. Ugyanakkor jó 
alkalom adódhat most arra is, hogy megtanulja a felidézési 
technikákat akár a trauma enyhítésére, akár azért, hogy 
kihasználja a tudatalatti erejét. Roppant energiákat fedez fel és 
enged el ebben az időszakban, bár ezeknek az erőknek a 
hatását leginkább a társadalom alvilági erőivel kapcsolatban 
érezheti. Vigyázzon, hogy ne mocskolják be ezek a tényezők, 

és igyekezzen megszabadulni haszontalan gondolataitól is.

Végzet

a Jupiter átvonulási iránya: -Sextil-> a F. Hold-cs.,
a Jupiter átvonulási iránya: -Trigon-> a L. Hold-cs.
2010.02.07. -> 2010.12.13.

10 11

Ez egy enyhén előnyös hatás, bár nem fogja igazán erősen 
érezni. Kellő erőfeszítéssel és némi szerencsével 
kihasználhatja a következő hatást.

HIVATÁS - VÉGZET: A Karma értelme
Ebben az időszakban sok emberrel kerülhet kapcsolatba, 
amelyek közül különösen fontosak azok, akik arra törekszenek, 
hogy fontos szerepet tölthessenek be a társadalomban. A 
véleményformálók, a tanácsadók vagy a külföldiek 
megváltoztathatják az Ön jövőképét. Az az érzése támadhat, 
hogy sorsa fontos tervekkel fonódik össze. De néhány dolgot át
kell azonban értelmeznie, ha azt akarja, hogy a megfelelő úton 
haladjon céljai felé. És vigyázzon, nehogy eltérítsék a sorsáról 
és saját fontosságáról kialakult valótlan elképzelések.

SZEMÉLYISÉG - VÉGZET: A Karma lényege
Ebben az időszakban sok fontos találkozásra számíthat, 
amelyek nagyban befolyásolják végzetét, és amelyek 
közreműködnek az Ön személyiségének formálódásában. 
Olyan élményei lehetnek bizonyos csoportokkal 
összefüggésben, amelyek mélyebb belelátáshoz segítik saját 
lelkével, illetve emberi sorsával kapcsolatban. Hajlamos lehet 
arra is, hogy lelki illúziókat kergessen - bár biztosan számíthat 
a kellemes élményekre is. Erősen kötődik most olyan 
emberekhez, akik valamilyen szempontból fontos szerepet 
játszanak életében.

a Szaturnusz átvonulási iránya: -Quadrát-> a F. Hold-cs.,
a Szaturnusz átvonulási iránya: -Quadrát-> a L. Hold-cs.
2010.09.29. -> 2010.12.31.

10 11

Ennek a hatásnak a következtében bosszantóbb tényezőkre 
kell számítania, de ha képes változtatni ebben az időszakban, 
akkor jelentősebb haladásra számíthat életében.

HIVATÁS - VÉGZET: Csoport kötelezettségek
Ebben a periódusban nagyon valószínű, hogy hivatásában egy 
csoport érdekében vállal kötelezettségeket és viselnie kell az 
azzal járó felelősséget is. Szakmai pályafutásában 
fontosabbnak bizonyulhatnak a csoport érdekei, mint saját 
ambíciói és vágyai. A hatalmi pozícióban lévő idősebb emberek
határt szabhatnak előmenetelének, és úgy érezheti, hogy óriási
önfegyelemre van szüksége ahhoz, hogy meg tudjon felelni 
mások elvárásainak. Azok a döntések, amelyeket most hoz, 
jelentősen befolyásolhatják életét. Akkor lehet szerencsés, ha 
saját szükségleteit háttérbe szorítja, és másokkal törődik, illetve
ha engedi azt, hogy a sors keze irányítsa karrierjét.

SZEMÉLYISÉG - VÉGZET: Csoportérdekek
Ez egy olyan periódus lesz, amikor az idő egy pillanatra 
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megállni látszik, ezért alkalma lehet arra, hogy ambícióival és 
életcéljaival foglalkozzon, és átgondolja azt, hogy mit sikerült 
eddig elérnie. Ez egy végzetes időszak, amikor nagy 
felelősséget kell vállalnia másokért és fontos szerepet játszhat 
a társadalom életében is. Vannak, akik ezekben a hónapokban 
úgy érzik, hogy zsákutcába jutottak, illetve hogy a jövőre 
vonatkozó terveik mind hiábavalóak és semmitmondóak. Akkor 
lehet szerencsésebb, ha nagyobb lelki fegyelemre tesz szert, 
hiszen igényeit ebben az időszakban nem elégíthetik ki a 
személyiségén kívüli dolgokra vonatkozó eredmények.

Interaktív Horoszkóp - Dinamikus analízis (2010-2011)  Woody Allen

Copyright 1995-1996 World of Wisdom Oldal 16



Planetáris Szimbólumok és Jelentéseik

A JEGYEK Uralkodó
÷ KOS spontán tevékenység Mars
š BIKA állandóság, stabilitás Vénusz
Ð IKREK kettősség, kommunikáció Merkúr
˜ RÁK fogékonyság, törődés Hold
¬ OROSZLÁN önmegvalósítás, kreativitás Nap
ª SZŰZ szervezés, elemzés Merkúr
« MÉRLEG egyensúly, kapcsolatok Vénusz
… SKORPIÓ intimitás, éleslátás Plutó/Mars
} NYILAS tudás, széles látókör Jupiter
ƒ BAK felelősség, igyekezet Szaturnusz
‹ VÍZÖNTŐ humanitáriusság, tudat Szaturnusz/Uránusz
Š HALAK önzetlenség, lelki élet Jupiter/Neptunusz

A BOLYGÓK
¸ NAP énkép, egyéniség, az apa
› HOLD ösztönök, a tudatalatti, az anya
¾ MERKÚR mentalitás, kommunikáció, testvérek, utazás
± VÉNUSZ szerelem, romantika, kapcsolatok, értékek, nők
¡ MARS késztetések, szexualitás, férfiak, fiútestvérek, vágy 
¥ JUPITER bölcsesség, elképzelések, terjeszkedés, meggyőződések, tér
– SZATURNUSZ kihívás, koncentráció, korlátozás, idő
† URÁNUSZ eredetiség, megújulás, forradalom, különcség
‡ NEPTUNUSZ transzcendencia, spiritualitás, illúzió, szenvedés
ˆ PLUTÓ átalakulások, alázat és hatalom, alvilág
¨ F. HOLD-CSOMÓPONT végzet, beilleszkedés, jövőbeli lehetőségek
‚ L. HOLD-CSOMÓPONT régi karma, mély élmények, megtanult leckék

A HÁZAK
1. HÁZ elmélyedés, önkivetítés, megjelenés
2. HÁZ értékek, önbecsülés, anyagiak és vagyon, biztonság
3. HÁZ utazás, helyi kapcsolatok, testvérek, kommunikáció
4. HÁZ alapok, család, ősök, otthoni légkör
5. HÁZ önkifejezés, gyerekek, egyéniség, biztonság, játék
6. HÁZ szolgálat, munkahelyi környezet, egészség, beilleszkedés
7. HÁZ kapcsolat, törődni másokkal, ellenségek
8. HÁZ mások erőforrásai, örökség, titkos erők, halál
9. HÁZ hosszú utazás, hit, felsőbb iskolák, törvény
10. HÁZ ambíciók, hatóságok, célok, szakmai kifejeződés
11. HÁZ szociális kapcsolatok, csoportok, barátságok, politikai elképzelések
12. HÁZ visszahúzódás, elkülönülés, az isteni dolgok, a belső világok

FÉNYSZÖGEK
´ KONJUNKCIÓ energia-fúzió, egység, rendkívüliség
¯ OPPOZÍCIÓ szeparáció, kivetítés, szakadás, polaritás
º TRIGON harmonikus erőforrások, kreativitás, mély meglátások
¹ QUADRÁT diszharmónia, eltérő szükségletek, konfliktus
µ SEXTIL mentális és szociális erőforrások, kreatív harmónia
 QUINCUNX szervilizmus, mániákusság, beilleszkedési nehézségek
¼ SEMIQUADRÁT rejtett feszültség, önző antiszociális hajlamok
¤ SESQUIQUADRÁT mániákus magatartás, hatalmi gáncsok
Þ SEMISEXTIL materiális vagy spirituális késztetés a beilleszkedésre
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ASZTROLÓGIAI ANALÍZIS  WOODY ALLEN
Ez a horoszkóp az ön kozmikus ujjlenyomataként tekinthető. 
Senki másra sem vonatkozhatnak ugyanezek a 
hatáskombinációk, hacsak nem született ugyanabban a 
pillanatban és pontosan ugyanazon a helyen mint ön.
A 10 bolygóval, az állatöv 12 jegyével és a 12 házzal körülbelül 
1500 egyszerű kombináció van a horoszkópban, és hogyha 
ehhez még hozzáadjuk a különböző fokokat és a különböző 
bolygókombinációkat, akkor több tízezer eltérő hatást 
különböztethetünk meg, amelyeket minden asztrológiai 
magyarázatnak figyelembe kell vennie és össze kell tudni 
hangolnia. Semmilyen számítógép program nem tudja ezt 
tökéletesen megtenni. 

A KÜLÖNBÖZŐ RÉSZEK
Az Interaktív Horoszkóp tervezői ezt a folyamatot szerették 
volna leegyszerűsíteni. A program utal például a különböző 
planetáris hatások relatív erősségére, azzal a céllal, hogy 
segítse az olvasót a megítélésben. Ez az írott anyag további 
felosztásokra oszlik; úgymint karakter, érzelmek, mentalitás 
szerelem és szex, azért, hogy a személyiség leírásában 
felmerülő látszólagos ellentmondásokat feloldja. Azonban az 
olvasónak fel kell készülnie arra, hogy mégis felmerülhetnek 
ellentmondások, hiszen személyiségünk összetett és sok 
egymásnak ellentmondó jellegzetesség lakozik bennünk. A 
feltűnően ellentmondásos személyiségjegyek leírása vagy 
belső dilemmáinkra, vagy a mások viselkedésében tükröződő 
külső konfliktusokra utalnak. 

A HIVATÁSRA VAGY A SZEMÉLYES TÉNYEZŐKRE UTALÓ 
KÉPEK
Minden magyarázat két fő részre oszlik: a hivatalos és a 
személyes vonalra. A hivatalos rész azt a két kérdést akarja 
megválaszolni, hogy "Milyen képességekkel rendelkezem?" és 
"Hogyan használhatom ki ezeket a lehetőségeket?" A 
személyes rész a kapcsolatokkal és a rejtett pszichológiai 
tényezőkkel foglalkozik, és arra a kérdésre keresi a választ, 
hogy "Hogyan fejleszthetem önmagamat ezen a területen?".   

MÚLT, JELEN ÉS JÖVŐ
Az Interaktív Horoszkóp ezen alappéldánya tartalmaz egy 
dinamikus részt is, így tehát többre is képes, mint a 
személyiség statikus elemzése. A dinamikus rész 
használatával a horoszkóp magyarázata egy-egy időszakra 
lesz vonatkoztatható. Az aktuális tendenciák elemzésével az 
olvasó jobban megértheti a múlt eseményeit, a jelenlegi 
eseményeket és a jövőben jelentkező tendenciákat. 
Reméljük, hogy ez az írott szöveg azoknak is lehetőséget ad 
arra, hogy elemezni tudják mind a hivatalos, mind a személyes 
tényezőket életükben, akiknek nincs sok idejük arra, hogy 
részletesebben tanulmányozzák az asztrológia tudományát.  

ADRIAN ROSS DUNCAN, ASZTROLÓGUS

TARTALOM:

2Ábra + Info
3Életút
3Karakter
4Érzelmek
5Mentalitás
6Értékek
8Késztetések
10Bölcsesség
11Kihívások
12Eredetiség
13Transzcendencia
14Átalakulások
15Végzet
17Planetáris Szimbólumok és Jelentéseik

Ha szeretné megszerezni a WOW computer programot, kérjük 
írjon a következő címre:

Automex Kft.
Wesselényi u. 21., Budapest
H-1077 Hungary

Tel: (36-1) 4615700
Fax: (36-1) 4615799
E-mail: info@automex.com

http://www.automex.com
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