
 

Végre !!  

Jó híreket jobb írni.. Igaz,  

nem mondhatom hogy 

szuper, feszültségmentes 

időszak következik, sőt 

még június végéig, 

legerősebben 24-25 körül számíthatunk erőteljes „meccsekre”, de mégis.... 

A nyáron már nem kell folyton önmagunk jobbításán dolgozni, okokat és 

magyarázatokat keresgélni. Ennek én személy szerint roppant módon örülök, 

mert kicsit már fárasztó volt. Június végéig féllábon állva is kibírjuk, hiszen túl 

vagyunk már sok-sok-sok nagyon nehéz időszakon..... !!!! (az általános égi 

állásokról beszélek, mint mindig, egyéni rossz időszakok azért lehetnek) 

Ettól persze még mehet bármiféle tanulás, önismereti munka, de nagyon 

fontos a feltöltődés, a pihenés. Fontos lenne hálát adni a szép és nyugodt, 

örömteli napokért, a nehezebb időszakban érkezett felismerésekért, tudásért, 

változásokért. 

KÉRLEK, FELTÉTLENÜL OLVASD EL A „VÁLTOZÁSOK” CÍMŰ BLOGBEJEGYZÉST ! 

 

 

                              2014 június  

 

6-7-9 stacioner Neptun és Merkúr tág trigonban : kommunikáció, tanítások, új kapcsolatok 

érzelmekről, spiritualitásról, művészetekről : találd meg a saját életedben.  Bármilyen információ 

egészen magas rezgésű tartalommal áll rendelkezésre, csak észre kell venni…. 

10-től retrográd Merkúr 

21: a nyári napforduló, markáns karma nyíl az Uránuszhoz !!!! 



23-25: NAGYON FONTOS :  a Mars ezidőtájt egy darabig utolsó tanítása 

KONFRONTÁCIÓRÓL, ÖNÉRVÉNYSESíTÉSRŐL, önmaguunkért való higgadt, de 

hatékony kiállásról, stresszkezelésről! Ami változást sierül elérni, az a tiéd, ha 

semmit, hát ez marad egy jó darabig.... 

26-tól érzelmi csalódások hó végéig 
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                              2014 július  ☻☻ 

 

A hónap első felében 12-i csúcsponttal érzelmi feszültségek, labilitás, a Rákokat, akiknek 

ezidőtájt van a szülinapja nagyon-nagyon erősen megviselheti… legyünk toleránsak velük, 

figyeljünk rájuk… EZ most a Nap és Uránusz kvadrátja miatt lesz, a Telihold zárja le a 

folyamatot. 

Karmikus „elintéznivalók” kiemelt szerepben: leegyszerűsítve : dobj vissza kenyérrel és 

MEGBOCSÁJTÁS !!! 

18- 24 stacioner(szupererős)  az Uránusz és a Szaturnusz is!!!!! karmafényszögeben 

egymással. A régi és az új kapcsolódása, a hagyománytisztelet és a hagyományok 

lerombolása a fő-fő téma 

24-25: Nap Jupiter együttállás, ekkori születésnapos Oroszlánoknak  SZERENCSE !!!!!! 

Az Uránusz-Plútó trigon egyre gyengül. szinte már nem is hat. 

Szinte egész hónapban Mars-Vénusz trigon ♥♥♥, 13-i pontosodással 
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                          2014 augusztus  

Az Uránusz-Plútó trigon orbiszon kívül. hosszú idő óta most először 

egyáltalán nem hat. 

25 körül anyagilag és érzelmileg pozitív megújulási lehetőségek, bártabban érdemes viszonyulni a 

témához ....!!!!!!! Akadályok is mutatkozhatnak, amelyek plusz energiabekeftetést igényelnek. Itt 

maga a LEHETŐSÉG  a fontos, kérdés hogy mersz-e élni vele, tudva, hogy nem lesz egyszerű, sokat 

kell beletenni. 

Sajnos a fenti bolygóállás (25 Uránusz-Vénusz trigon) nem „tiszta”, egy nagyon fontos, „erősebb” 

konstelláció is jelen van szintén 25 körül. Ez pedig egy Mars- Szaturnusz együttállás, fontos hogy 

bármi /!!!!/ csak sokszoros energiabefektetéssel, nagy nehezen oldható meg, akadályok és falak ha 



bármiben lépni szeretnénk. 26 tól ez a hatás átfordul: szilárd támogatást, egyfajta alapot kapunk a 

„marsos” döntésekhez, cselekedetkez, lépésekhez. 
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Fényszögek: 

  kedvező, támogató fényszög,  

  akadályozó, problémákat hozó fényszög 

 bolygószembenállás: az ellenpólus mutatkozik meg, az energiák 

egyensúlyba hozásának szükségességét sürgeti 

 változás 

☻  karmikus lecke 

 tanulás, tanítás, fejlődés vagy a tehetség kibontakoztatása 

 siker, anyagi, szerencse, szeretet 

       csalódás, félreértés, becsapás 


