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A leglényegesebb asztrológiai történés egész évben, megint 

és még mindig az Uránusz és a Plútó kvadrátja az égen. Mindenkire 

érvényes, az egész világban ez most a feladat, ezen belül azonban 

mindenkinek a saját életében, családjában, környezetében stb. 

Tehát mi is akkor az a bizonyos feladat?  

A legfőbb feladatunk a következő évre és még majd utána is még 

egy darabig, hogy szembenézzünk a félelmeinkkel, merjünk 

alámerülni és átalakulni, bármilyen félelmetes legyen is adott 

folyamat és ezzel egyidőben az elavult dolgokban változtassunk, 

keressünk új megoldást, ne maradjunk a túlhaladott állapotban. 

Merjük ezeket meglépni. Nagyjából ennyi.  

Bármin ami nem megy jól, változtassunk, bármit amitől félünk, 

tegyük meg. Bármilyen dologban, munka, párkapcsolat, anyagiak és 

minden egyéb. Hosszú időt kapunk erre, évekig is eltarthat a 

folyamat, de halogatni azért nem jó taktika, mert mielőbb letudjuk a 

fekete levest annál inkább sikerül a nehéz helyzetekből a jót is 

kihozni, illetve nem kell a több éves folyamatot végigszenvedni. Csak 

tisztulunk, erősödünk. Ha nem ébredünk erre rá, akkor odaföntről 

valószínűleg időnként kapunk pár figyelmeztető atyai pofont. A Kos 

és a Bak jegyek konfrontálódnak, új kezdeményezések, kezdetek 

döntések szemben a dolgok türelmes, tervezett, kemény munkával 

történő megszilárdításával, ezen kettő dolgozik egymás ellen, de 

mindkettő SZÜKSÉGES. Minden egyes alkalommal amikor képesek 



leszünk egy-egy ilyen lépcsőfokot megugrani nyugodtan 

gratulálhatunk magunknak és nagyon hamarosan érezni fogjuk, hogy 

ha fájt is de jó lépés volt!!! 

Lesz pár fontos dátum, amikor talán a hatások a legélesebben 

érezhetőek lesznek, ezek a következők: 

MÁJUS 19-20 : a kvadrát a legszorosabb, a Plútó retrográd. 

SZEPTEMBER 19-20: a Plútó megfordul és előre halad. 

NOVEMBER 1-2 : a kvadrát ismét a legpontosabb, az Uránusz retrográd. 

DECEMBER 17-18 az Uránusz megfordul. 

Ezekről bővebben majd az adott időszakban lesz érdemes beszélni, A 

LÉNYEG ITT fent OLVASHATÓ, annyi fontos még hogy a bolygók 

retrográd mozgása a karmikus ügyekkel kapcsolatos, ilyenkor a 

karmánkon lenne ildomos dolgoznunk. 

Következő lényeges hatás: ….még mindig elengedés…:  

február vége, március eleje  

a következő olyan alkalom amikor könnyebben tisztázhatjuk 

önmagunkban az elengedés kérdéseit. Elengedés szeretettel és 

szívből, megbocsájtás,  megbocsájtás önmagunknak , feltétel nélküli 

szeretet. 

Mi a feladat? 

A harag és a sérelmek átfordítása szeretetbe, bocsánat kérés, 

megbocsájtás és feloldozás által . Nem megy csettintésre, mint 

tudjuk….de vannak módszerek. Ha sikerül, akkor feltétel nélküli 

szeretetben, hitben, teljes elfogadásban élhetünk abban a csodás és 

ezidáig még nem tapasztalt korszakban amikor a Neptun a saját 

jegyében jár és a legerősebben hat. A negatív hatásai a csalódás, 

hazugság, önbecsapás, elszakadás a valóságtól és a függőségek, 



alkohol, drogok, gyógyszerfüggés, ezek is felerősödnek ha nem 

tudunk azonosulni a pozitív rezgésekkel. 

 

JÓ HíREK : lesznek pozitív időszakok, különösen a nyáron májustól 

autusztusig, ANYAGIAKBAN, SZERENCSÉBEN, LEHETŐSÉGEKBEN 

pozitívabb időszak a megszokottnál. Egy kedves ismerősöm, aki 

különleges képességekkel rendelkezik azt mondta nekem, hogy ez az 

év lehetőséget ad arra, hogy aki keres, szerelmet találjon, a csillagok 

szerint mondjuk például április első felében. 

Boldog Új Évet kívánok minden kedves olvasómnak, kívánom, hogy 

legyünk merészek, ne féljünk változni, engedjük el a múlt árnyait, 

legyen új korszak és pozitív változás mindenki életében! 

 



 

 


