
 

 

                          2014 március   
 
Az érzelmi és pénzügyekben a karmikus tanulnivalókat 8-ig még 
igyekezzünk felfogni… 3tól a szerencse kicsit megfordul, jobb irányba 
…..,  
viszont a Mars retrográd mozgásba kezd a Mérlegben. Ez hátráltatja az 
életenergiáinkat, különösen a Mérlegekre nincs jó hatással, május 
közepéig tartó állapot.  
6:ig Vénusz-Mars kvadrát, érzelmi és szerelmi ügyekben (is ) nagyobb 
összecsattanások 
6-TÓL RETROGRÁD MARS- befelé hat, karmikus munka 

3-10:  a Jupiter stacioner. Az amúgy kicsit javuló (de továbbra is 
feszült) anyagiakkal kapcs. témákban (+külföld, tanítások) ez az időszak 
a legjobb. 
. 
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                             2014 április   
 
Most a legélesebb a sokat emlegetett Uránusz-Plútó-Jupiter T kvadrát…. 
Egész hónapban  retrográd Mars a Mérlegben, sok nehézségünk akad majd a 
döntéshozatalokkal… 
RETROGRÁD MARS EGÉSZ HÓNAPBAN, 11-TŐL BELEKAPCSOLÓDIK A T-KVADRÁTBA Ő IS !! 

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP 
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                               2014 május    
 
Retrográd Mérleg Mars, anyagi és érzel feszültségek   szinte végig, (17,18 nagyon) 
16-án a Mars végre megfordul, ez általánosságban is és a Mérlegeknek is nagy megkönnyebbülés, 
vége a tépelődéseknek 
16-tól 25-ig stacioner (szupererős), ez nagy erőforrás bármilyen marsikus témában és bár nem túl 
jó a bolygókörnyezet de sokáig tartó hatás!! 
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MILYEN BOLYGÓ 
HAT , MILYEN 
PONTODRA HAT 
ÉS MIKOR  ? 

 
MILYEN 
SZEMÉLYISÉGBELI 
VÁLTOZÁSOK 
GENERÁL? 
 

 
NEGATíV 
MEGÉLÉSEK**** 

 
POZITíV 
MEGÉLÉSEK** 

 
 
MARS  
ÖNÉRVÉNYESíTÉS 
Kb. 2 évente 
visszatér egy-egy 
pontra, sok pontot 
gyakran érint, 
évente többször, 
több pontra, rövid 
1-2 napos 
időintervallumban 
hat 
 

 
Kezdeményezés, új 
dolgokba való 
belépés, harc és 
verseny, valaminek 
a „bevállalása” új 
megközelítés, 
önérvényesítés és 
konfrontáció 
módjainak 
megtapasztalása 
Események kiváltója 

 
Negatív hatásnál 
mindig konfrontációt, 
vitát hoz. Csata, 
támadás, kisebb 
balesetek, bosszúság, 
kiborulás, düh, 
agresszió,  
fejfájás, migrén, 
kisebb sebesülések 

 
Újdonság, 
megújulás, nyertes 
csata, győzelem, új 
kihívás. Aktivitás, 
lendület, energikus 
periódus, sport. 
Nőknél szerelem, 
férfi. 
Szexualitás mindkét 
nemnél. 

 A pirossal jelölt napokon fontos a hatása: önérvényesítést 
tanít. MEG KELL ÉLNED, MAJD JÓ MEDERBE TERELNED AZ 
INDULATAIDAT !!! 

HARMONIZÁLÁS ÉS 
SEGÍTŐ TEHCNIKÁK 

http://www.sziakademia.hu/cikkek/eft---roviden.html 

http://www.sziakademia.hu/cikkek/eft---roviden.html


http://www.sziakademia.hu/cikkek/szi-akademia-
konfliktus-nlp-emk-eletmento-gyakorlatot.html 
Egymásra rakódott neheztelés és Hirtelen düh feloldó  
gyakorlatok. 
Segítő kristály:  heliotróp 
 

 
JUPITER  
ÉRTÉK 
Kb. 12 évente 
ismétli a hatását 
egy adott pontra, 
kb 4-5 napig hat 
(előtte-utána 2-3 
hét) 

Gyarapodás, 
gazdagodás, az 
önbecsülés és az 
önértékelés 
felerősödése, 
tanulás egy adott 
életterületen, 
„felsőfokú 
tananyag” 
 
 

Ő az egyetlen pozitív 
„nagybolygó”, a jó 
szerencse bolygója. 
Negatív hatásként 
élhető meg a nem 
kívánt gyarapodás, 
hízás, vagy hogy 
azokban a dolgokban 
vagyunk 
szerencsésebbek, 
amelyben mindig is 
azok voltunk…. Túl 
sok valamiből. 

Pénz, siker, anyagi 
fellendülés, 
valaminek a 
virágkora. Külfölddel 
kapcsolatos 
események. Nőknél 
40-50 körüli  férfi 
szerelme (esetleg 
külföldi, „mester”, 
érett, 
kiegyensúlyozott 
férfi) 

 A zölddel jelöl napokon fontos a hatása, végig negatív fényszögek 
által hat. ÖNBIZALOM ERŐSíTÉSÉRE, ÖNÉRTRÉKELÉS 
HELYREÁLLíTÁSÁRA HOZ LEHETŐSÉGET, ÉGI TANíTÁSOKKAL 

HARMONIZÁLÁS ÉS 
SEGÍTŐ TEHCNIKÁK 

Kryon technikák, tisztításhoz DNS átstruktúrálás 
hangfelvételek,  (szabadlelkűeknek) 
http://www.kryon.hu/Kryon.pdf    (magyarázat) 
http://szeretetegysege.hu/Istenrehangol%C3%A1s.html 
 
TANULNIVALÓ :Önértékeléssel kapcsolatos munka, 
meditációk, pénztudatosság 
http://asztrodimenziok.weebly.com/kedvencek-
linkajanlo.html  
Segítő kristály: kék aqua-aura, citrin 

    

  

  

 
URÁNUSZ  
ÖNÁLLÓSÁG 
2,5 hétig áll egy 
ponton, nagyon 
pontos a hatás. 
Életünkben egy 
pontot csak egyszer 
érint, az eltarthat 

Kinyitja a 
személyiséget, 
fellazít, könnyeddé 
és ésszerűvé tesz. 
Elszakít a merev 
meggyőződésektől 
és megmutatja hogy 
a változás nem 
félelmetes.  

Magasfeszültség, 
robbanások (átvitt 
értelemben) Minden 
elromlik, tönkremegy, 
ami már elavult, 
amiben újításra van 
szükség. Szakítás, 
végleges szakítás, 
válás, valakinek vagy 

Szárnyalás, 
önmegvalósítás, a 
különleges 
képességek 
kibontakoztatása, 
adrenalin, teljesen 
új pozitív 
történések, teljes 
megújulás egy adott 

http://www.sziakademia.hu/cikkek/szi-akademia-konfliktus-nlp-emk-eletmento-gyakorlatot.html
http://www.sziakademia.hu/cikkek/szi-akademia-konfliktus-nlp-emk-eletmento-gyakorlatot.html
http://www.kryon.hu/Kryon.pdf
http://szeretetegysege.hu/Istenrehangol%C3%A1s.html
http://asztrodimenziok.weebly.com/kedvencek-linkajanlo.html
http://asztrodimenziok.weebly.com/kedvencek-linkajanlo.html


akár évekig is. 
 

Előhozza az 
egyediséget, 
különlegességet, 
mindenkiből az 
extrákat. 
 
Szakítás bolygó. 

valaminek az 
elvesztése, ha nem 
tudunk megújulni. 
Minden elveszik, ami 
nem feltétlenül kell. 
Betegség: 
idegrendszeri 
problémák 

életterületen. 
Pozitív áramütés, új 
ötletek, tervek, új 
utak és lehetőségek, 
szabadság felső 
fokon. 

 VÉGIG FONTOS SZEREPBEN 

HARMONIZÁLÁS ÉS 
SEGÍTŐ TEHCNIKÁK 

EFT,  meditáció, TRanSZLÉGZÉS 

    

  

  

 
PLÚTÓ  
TRANSZFORMÁCIÓ 
1 hónapig áll egy 
ponton, pontosan 
hat. 
Életünkben egy 
pontot csak egyszer 
érint, az eltarthat 
akár évekig is. 
 

 
A félelmekkel való 
szembesülés és 
megbírkózás, saját 
gyengeségeink 
feltérképezése, 
megismerése és 
elfogadása,  és 
erőforrásokká való 
átalakítása. Mély 
belső átalakulás, a 
szélsőségek 
megtapasztalása 

 
 Rombolás, 
összeomlás, 
elképzelhetetlenül 
nagy negatív 
változások, amelyek a 
belső változást 
sürgetik. Átalakulás 
fehértől a 
koromfeketéig, a 
szélsőségek 
megtapasztalása 

 
Szintén belső 
átalakulás által 
elképzelhetetlennek 
hitt pozitív, 
életreszóló, 
ugrásszerű 
változások, életerő, 
megújulás, pozitív 
energiák, átalakító 
erő megszerzése és 
beépítése az 
életünkbe 

 VÉGIG FONTOS SZEREPBEN 

HARMONIZÁLÁS ÉS 
SEGÍTŐ TEHCNIKÁK 

FÉLELEMOLDÁS TECHNIKÁK 

    

  

  
 

 


