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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 
időintervallumba
n hat 
 

 
Kezdeményezés, új 

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

megtapasztalása 
Események 
kiváltója, streszor 
pozitív és negatív 
értelemben. 

 
Negatív hatásnál 

mindig konfrontációt, 
vitát hoz. Csata, 
támadás, kisebb 
balesetek, bosszúság, 
kiborulás, düh, 
agresszió,  
fejfájás, migrén, 
kisebb-nagyobb 

sebesülések 

 
Újdonság, 

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

nemnél. 

TANULNIVALÓ KONFLIKTUSKEZELÉS,  ÖNÉRVÉNYESíTÉS OPTIMALIZÁLÁSA 
EGYEDI  MEGÉLÉS JEGYE, HÁZHELYZETE, URALMI HELYZETE ÉS FÉNYSZÖGEI 

SZERINT 
HARMONIZÁLÁS 
ÉS SEGÍTŐ 
TEHCNIKÁK 

EFT : http://www.sziakademia.hu/cikkek/eft---

roviden.html 
Transzlégzés 

 
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) 

TANULNIVALÓ ÖNBIZALOM,  HELYES ÖNÉRTÉKELÉS, HIT, ÖNGYÓGYíTÓ TECHNIKÁK 

NEM FIZIKAI BETEGSÉGEKRE 

http://www.sziakademia.hu/cikkek/eft---roviden.html
http://www.sziakademia.hu/cikkek/eft---roviden.html
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EGYEDI  MEGÉLÉS JEGYE, HÁZHELYZETE, URALMI HELYZETE ÉS FÉNYSZÖGEI 

SZERINT 

HARMONIZÁLÁS 
ÉS SEGÍTŐ 
TEHCNIKÁK 

angyali oldások, tisztításhoz DNS átstruktúrálás 
hangfelvételek. 

http://www.kryon.hu/Kryon.pdf    (magyarázat) 
http://www.szeretetegysege.hu/Istenrehangol%C3%A1s.h

tml 
Anyagiakkal kapcsolatos oldások : 
http://www.szeretetegysege.hu/08%3A08%20bosegkapu.html 
Theta Healing 
 

 
SZATURNUSZ  
TEHERBíRÁS 
Kb. 29,5 évente 
ismétli a hatását 
egy adott pontra, 
kb 9 napig hat 

(előtte –utána 2-
3 hét) 

Edzettebbé, 
erősebbé, 
teherbíróbbá tesz, 
megszilárdít, a 
tervezés, a pontról 
pontra haladás 
képességeit, a 

teherbírást növeli. 
 
Asztrológiailag jelöl 
hitelt, 
ingatlanügyet. 

Problémákat, 
akadályokat 
érzékelünk, 
megoldhatatlannak 
tűnő nehézségeket. 
Fontos tudni, hogy 
megoldható, meg kell 

oldani. A 
teherbírásunk határait 
feszegeti. 
Hosszas betegség, 
elsősorban csont,  fog, 
derék, térd problémák 
felerősödnek. 

Aki alapból bírja a 
„kiképzést” az még 
erősebbnek és 
elszántabbnak érzi 
magát. A pozitív 
fényszögeknél 
kitartás, teherbírást, 

nagy tervek 
bevállalása és 
megvalósítása. 
Megszilárdulás, 
tartósság válnak a 
dolgok az 
életünkben. 

TANULNIVALÓ KITARTÁS, ÖNFEGYELEM, FŐHAJTÁS, TISZTELET, TEHERBíRÁS ÉS A 

TÚLTERHELTSÉG FELOLDÁSÁNAK MÓDSZEREI 

EGYEDI  MEGÉLÉS JEGYE, HÁZHELYZETE, URALMI HELYZETE ÉS FÉNYSZÖGEI 
SZERINT 

HARMONIZÁLÁS 
ÉS SEGÍTŐ 
TEHCNIKÁK 

Elfogadás meditáció a nehézségekkel való megbírkózáshoz. 
Karmikus oldások: „utazás”, SZIA-gyakorlatok, kineziológiai vagy 
egyéb karmikus oldások,   Access Bars masszázs, Theta Healing 

 

URÁNUSZ  
ÖNÁLLÓSÁG 
2,5 hétig áll egy 
ponton, nagyon 

pontos a hatás. 
Életünkben egy 
pontot csak 
egyszer érint, az 

eltarthat akár 
évekig is. 
 

Kinyitja a 

személyiséget, 
fellazít, könnyeddé 
és ésszerűvé tesz. 
Elszakít a merev 

meggyőződésektől 
és megmutatja hogy 
a változás nem 
félelmetes.  

Előhozza az 
egyediséget, 
különlegességet, 

Magasfeszültség, 

robbanások (átvitt 
értelemben) Minden 
elromlik, tönkremegy, 
ami már elavult, 

amiben újításra van 
szükség. Szakítás, 
végleges szakítás, 
válás, valakinek vagy 

valaminek az 
elvesztése, ha nem 
tudunk megújulni. 

Szárnyalás, 

önmegvalósítás, a 
különleges 
képességek 
kibontakoztatása, 

adrenalin, teljesen 
új pozitív 
történések, teljes 
megújulás egy adott 

életterületen. 
Pozitív áramütés, új 
ötletek, tervek, új 
utak és lehetőségek, 

http://www.kryon.hu/Kryon.pdf
http://www.szeretetegysege.hu/Istenrehangol%C3%A1s.html
http://www.szeretetegysege.hu/Istenrehangol%C3%A1s.html
http://www.szeretetegysege.hu/08%3A08%20bosegkapu.html
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mindenkiből az 
extrákat. 
 
Szakítás bolygó. 

Minden elveszik, ami 
nem feltétlenül kell. 
Betegség: 
idegrendszeri 

problémák 

szabadság felső 
fokon. 

TANULNIVALÓ EGYEDISÉG, KILÉPÉS A KONFORTZÓNÁBÓL, HATÁROK FESZEGETÉSE, 
STRESSZKEZELÉS 

EGYEDI  MEGÉLÉS JEGY GENERÁCIÓS JELLEGŰ, HÁZHELYZETE, URALMI 

HELYZETE ÉS FÉNYSZÖGEI SZERINT  

HARMONIZÁLÁS 
ÉS SEGÍTŐ 
TEHCNIKÁK 

EFT, Elfogadás meditáció, TRANSZLÉGZÉS 

 
NEPTUNUSZ  
HIT 

1 hónapig áll egy 
ponton (2-3 hét 
előtte, utána) 
Életünkben egy 

pontot csak 
egyszer érint, az 
eltarthat akár 
évekig is. 

 

A hitet, a vallásos, 
spirituális 
meggyőződést 

alakítja át mélyíti és 
erősíti. Szélsőséges 
földöntúli állapotok 
megélése, 

rózsaszínű köd, 
álomvilág 
megtapasztalása 
Kapcsoalt Istennel, 

isteni énünkkel 

Mélységes 
csalódások, 
hazugságok, 

félreértések, 
függőségek, (alkohol, 
drog, gyógyszer, stb) 
hitvesztés, teljes 

elbizonytalanodás, 
mély depresszió, 
elszakadás a 
valóságtól 

Betegség: cukor és 
függőbetegségek 

Álomszerűen szép 
élmények pozitív 
megéléssel.  

Lenyűgöző 
spiriutális élmények.  
Művészet, katarzis.  
Eufória. 

A hit megerősödése, 
teljes elfogadás, 
feltétel nélküli 
szeretet, 

szeretetteljes  tiszta 
elengedés, szívből 
megbocsájtás, 

TANULNIVALÓ MEGBOCSÁJTÁS, ELENGEDÉS, FELTÉTEL NÉLKÜLI SZERETET ÉS 

ELFOGADÁS 

EGYEDI  MEGÉLÉS JEGY GENERÁCIÓS JELLEGŰ, HÁZHELYZETE, URALMI 

HELYZETE ÉS FÉNYSZÖGEI SZERINT  

HARMONIZÁLÁS 
ÉS SEGÍTŐ 
TEHCNIKÁK 

ELENGEDÉSHEZ: transzlégzés, szia csalódásfeloldás-gyakorlatok, 
karmaoldó gyakorlatok. HOO-PONOPONO mantrák 
Theta Healing, angyali oldások 

 
PLÚTÓ  
TRANSZFORMÁCI
Ó 
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 
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TANULNIVALÓ SZEMBENÉZÉS A FÉLELMEKKEL, A FÉLELMEK TELJES KIOLDÁSA , 
BELSŐ VÁLTOZÁS, SZEXUALITÁS, AZ SAJÁT ÁRNYLÉNYED 
ELFOGADÁSA 

EGYEDI  MEGÉLÉS JEGY GENERÁCIÓS JELLEGŰ, HÁZHELYZETE, URALMI 

HELYZETE ÉS FÉNYSZÖGEI SZERINT  

HARMONIZÁLÁS 
ÉS SEGÍTŐ 
TEHCNIKÁK 

„Félelmek befogadása” meditáció, transzlégzés, Access Bars 
masszázs 
Theta Healing 

 
CHIRON (KEIRON) 
 
 

 
Karmával való 
találkozás, karmikus 
sebek fájdalmainak 

megtapasztalása, út 
a gyógyuláshoz: 
gyógyítóvá válás 

 

 
Lelki fájdalom. 
Megmagyarázhatatlan 
nak tűnő negatív 

történések, 
igazságtalan és 
indokolatlan 

támadások 

 
A belső gyógyítóerő 
megtapasztalása, 
csodás gyógyulás, 

gyógyítás, 
gyógyítókkal való 
élmények. A Sors 

igazságot szolgáltat 
régi sérelmekért. 
 

TANULONIVALÓ A GYÓGYULÁS MEGTAPASZTALÁSA, KARMIKUS SEBEKKEL VALÓ 

SZEMBESÜLÉS 

EGYEDI  MEGÉLÉS JEGYE, HÁZHELYZETE, URALMI HELYZETE ÉS FÉNYSZÖGEI 
SZERINT 

HARMONIZÁLÁS 

ÉS SEGÍTŐ 
TEHCNIKÁK 

Karmikus oldások: „utazás”, SZIA-gyakorlatok (Nagy Bírálatfeloldó), 

kineziológiai oldások, Acces Bars, Theta Healing 

 

 

**** Negatív hatások : a felsorolt nagyon szélsőséges negatív megélések általában abban 

az esetben jelentkeznek, ha valaki folyamatosan másokban keresi a hibát, visszautasítja a 

belső változást. Soha nem a legnegatívabb jelentés jelentkezik először. A nagybolygó 

folyamatok hosszasan néha évekig tartanak, mindig van idő fordítani, változni 

**Pozitív hatások:  Felerősíthető, a határokat mi magunk jelöljük ki, abban az esetben ha a 

gátló tényezőket is figyelembe vesszük és dolgozunk azok semlegesítésén.  Egészen ritkán 

adódik olyan tiszta pozitív hatás, amit semmi nem hátráltat 

 

 


