2020 karmaasztrológiai pillanatképe
Ahogy közeledett az év vége, az asztrológusok többsége belekezdett, hogy „megfejtse” a következő
esztendő energiamintázatát. Vajon mit mutatnak a csillagok odafent, s vajon mi lesz velünk
emberekkel idelent? Nekem is így kellett volna tennem, de én egyre csak a dátumot bámultam.
Milyen szép így együtt ez a két szám – csodálkoztam rá sokadszor is. És nemcsak az ismétlődés miatt;
azért is, mert a Tarot nagy-arkánumai közül a XX. a Végítélet, ami így persze kissé fenyegető
felhangokat hordoz, de ha annak neveznénk, ami valójában (Feltámadásnak), akkor rögtön más
értelmet nyer: az újjászületés lehetőségét és csodáját, a teremtés kegyelmének megtapasztalását.
És valóban, ha a gyakorló karmaasztrológus szemüvegén keresztül vizsgálom meg a 2020-as évet
(nem is tehetnék mást, hiszen nekem ez az egyfajta van…), akkor a fontosabb állások pontosan
ugyanezt sugallják: valamit végleg lezárunk, hogy egy teljesen új energiamintázat érkezhessen meg.
Persze az sem mindegy, hogy mindezt hogyan tesszük meg, és bizony a kivitelezésben már látszanak
a lehetséges buktatók. De mielőtt elmerülünk a 2020. év asztrológiai mintázatában, azért adjuk csak
össze az évszámot: 2+0+2+0=4-et kapunk, s bizony a legtöbb numerológus ki nem állhatja ezt a
számot, mert szerintük terheket, nehézségeket, megpróbáltatásokat ír le. Nekem viszont a
kedvencem, mivel a jelen oszlopában a fizikai síkon található, s a három föld jegy, a Bika, a Szűz és a
Bak kapcsolódik hozzá, vagyis magát a földi síkot, a 3D-s fizikai létezés vetületeit írja le. Ráadásul a
Tarot Nagy Arkánumai közül a IV. lap a Császár, amely döntésképességet és határozottságot jelöl:
amikor ezt a lapot húzzuk egy kérdésre, akkor biztosak lehetünk benne, hogy a helyzet urai
maradunk.
Nézzük meg ezek után, hogy mit üzennek a karmaasztrológiai csillagok az újesztendőre! Ennek
kétféle módja van, az első a kézenfekvőbb, a második azonban a pontosabb és szabatosabb.
Mi az első módszer? Ehhez előbb azt kell értenünk, hogy a szoláris év és a földi eszközökkel
(naptárral) mért év közötti különbség az évszázadok során felhalmozódott, ezért időről időre naptárkorrekciókra volt szükség. a valódi, csillagokban követhető év ugyanis 356 nap 5 óra és 49 perc, tehát
közel negyed nappal hosszabb, mint a naptári év, ugyanakkor 11 perccel rövidebb, mintha csak
mechanikusan hozzáadnánk négyévente plusz egy napot. Az első korrekció Julius Caesar uralkodása
idején történt Jézus előtt 46-ban, aki nem csak hadvezér és császár hanem pontifex maximus (a
legfőbb pap) is volt, a másodikat pedig Gergely pápa rendelte el 1582-ben, és meghatározta a
szökőnapok beiktatását is. Végül 1691-ben XI. Ince pápa tette meg január 1.-át a polgári év
kezdetévé.
Igen ám, de ennek nem sok értelme volt. Hiszen, gondoljunk csak bele, mi a csuda képes ezen a
napon elkezdődni? A természet éppen tetszhalott, mindent fagy és hó borít be, az embernek ahhoz
sincs kedve, hogy kidugja az orrát. Persze, a mai asztrológusok – mindenki mással együtt –
természetesen elfogadják a polgári időszámítást, vagyis attól a pillanattól számolják az újesztendőt,
hogy Szilveszterkor éjfélt üt az óra. Pedig ez a felfogás egyrészt rendkívül mechanikus olvasatokat
eredményez (a Budapestre kiszámolt aszcendens mindig Mérleg, a tengelyek mindig kereszt
kvadrátot alkotnak), másrészt elveszítjük azt a szakrális csodát, amit az új energiamintázatok
meghatározásának második módszere, a valódi újév, a Nap Kosba lépésének pillanata hordoz. Mert
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hiszen mit jelent az esztendő szó: isteni időt… Miközben elfogadom, hogy a polgári időszámításnak
megfelelően élünk, számomra karmaasztrológusként nagyon lényeges az utóbbi téridő pillanata is.
Mielőtt megvizsgáljuk e kétféle évkezdet képletét, nézzük meg, mi jellemzi az idei téridőt.
Az idei nagybolygó állások
A 2020-as év egyik fontos kulcsszava (vagy inkább kulcsfogalma) a konzervatív, patrióta
visszarendeződés. A 2019-as év a nagybolygó állások szempontjából nézve meglehetősen vegyes
hatású volt, a kardinalitás (indítóerő), a váltás (változtató erő), és a mozdíthatatlanság (megszilárdító
erő) egyszerre jellemezte, az év vége felé azonban már a kardinálisok – elsősorban a Bak – javára
billent a mérleg. Idén ismét vegyes a kép, erős kardinális és fix állások jellemzik. A Szaturnusz a
Bakban és a Vízöntőben, a Chiron a Kosban, az Uránusz a Bikában, a Neptunusz a Halakban, a Plútó
a Bakban, a Transzplútó a Szűzben, a Felszálló holdcsomó a Rákban és az Ikrekben, a Leszálló pedig
a Bakban és a Nyilasban található. A Jupiter az év nagy részében szintén a Bakban jár, december 19.én azonban belép a Vízöntőbe. Az a jegy, amelyben a Jupiter halad, optimizmussal és szerencsével
telítődik, s a hozzá rendelhető életterületek vagy foglalkozási ágak (amelyek a Bak esetében az
épített környezet, a struktúrateremtés, a hagyományok ápolása, a Vízöntőben pedig az elektronikai
ipar, a robotika és a mesterséges intelligencia) kimondottan szerencsések lehetnek. Ugyanakkor a
Jupiter eleme azt is megmutatja, hogy miből lesz túl sok a világban – s a robotok térnyerése valódi
veszélyforrást jelez. Mivel egyelőre még a másik sors-bolygó, a Szaturnusz uralja, komoly és
visszafogott lesz idén is a működése, egészen a Vízöntőbe lépéséig.
 A Bak Szaturnusz a hosszú távú építkezést, a struktúrateremtést, a szabályok és korlátok
elfogadását segíti, de a valóság síkjával kapcsolatos szorongásokat is tudatosítja, miközben
tovább szilárdítja a megcsontosodott szerkezeteket. A Vízöntőben azonban a Karma Ura
felszabadul, intelligenciával és elméletgyártással telítődik, ugyanakkor remélhetőleg képes
lesz visszafogni azt a forradalmi hevületet, ami a világban tapasztalható – de ez sokkal inkább
a 2021-es év energiamintázatára lesz jellemző.
 A Kos Chiron az akaraterő túlzott működésével, az erő-erőszak kérdéskörével, a háborúkkal
és harcokkal összefüggő karmikus sebeket hozza a felszínre.
 A Bika Uránusz a harmóniát, a biztonságot, és a pénzügyi stabilitást robbantja fel, méghozzá
úgy, hogy kő kövön nem marad. Persze, fejthetjük szebben is, mert ehhez a bolygóhoz
rendeljük a megújulást, de a fix jegyeket – és a hozzájuk kötőtő ügyeket – az Uránusz sokkal
drasztikusabban képes felkavarni, mint a kardinálisokat vagy a változókat. Mivel a Bikához
tartozik a fizikai teremtőerő, az élet élvezete, a szerelem, és az anyagi biztonság, ezek most
mind felbolydulhatnak, és váratlan, kaotikus eseményeknek lehetünk tanúi. Ráadásul az év
végén átveszi az uralmat mindkét sors-bolygó felett.
 A Halak Neptunusz a transzcendens élményeket hozza valóság-közelbe, ugyanakkor alacsony
rezgéseiben elősegíti a ködösítést, a becsapást, az átverés mindenfajta változatát.
 A Bak Plútó a megcsontosodott hatalmi szerkezeteket transzformálja gyökeresen, ami ellene
fog hatni a Szaturnusz törekvéseinek. A két bolygó már 2019 decemberében megközelítette
egymást, de a pontos konjunkció csupán idén január 12.-én jön létre. Az a harc tehát, ami a
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régi rend és a magának helyet követelő új között zajlik a szemünk láttára, idén is valószínűleg
a visszarendeződést fogja erősíteni. Nekünk magyaroknak elképesztő azt látni, hogy a
nyugati országokban miként erősödnek a szocialista-kommunista típusú ideológiák és
követelések, s hogy míg a nácizmus bűneit megbocsájthatatlannak tartják, a sztálinizmust és
Marx eszméit istenítik. Ugyanakkor elég csak a decemberi angliai választásra gondolni, ahol
óriási fölénnyel nyertek a konzervatívok, vagy a Trump-ot megpuccsolni akaró amerikai
demokraták szánalmas „impeachment” hisztijére, és azonnal világossá válik: a másik
(nemzeti, patrióta, hagyománytisztelő) oldal visszarendezési szándékai és esélyei a világban
legalább ugyanolyan komolyak.
 A Szűz Transzplútó az érzékszervek által közvetített valóság megkérdőjelezését és a szolgálat
szükségességét hangsúlyozza, ugyanakkor segíti az égi üzeneteket a földi síkra, érhető és
kézzel fogható szintekre lehozni.
 A Bak Leszálló holdcsomó a szilárd talapzat fontosságára figyelmeztet, a Rák Felszálló az
anyaság, a haza, a törzs, a család és a nemzetség kérdésköreit erősíti. Május 5.-én azonban
jegyet vált a karma-tengely: a Nyilas Leszálló az íjfeszítő népek önfeláldozó, egymást segíteni
akaró mintázatán keresztül a hittel teli önbizalmat fogja támogatni, míg az Ikrek Felszálló a
jelent, az itt és most elfogadását, a jó és rossz közötti választás képességét és az ehhez
szükséges információszerzést tanítja meg. Nekünk magyaroknak különösen lényeges ez a
váltás, hiszen hagyományosan a Nyilas fennhatósága alá tartozunk, ugyanakkor a Hunor –
Magyar legendáink egy teljesen másfajta, a Káin – Ábel mítosztól gyökeresen eltérő Ikrek
tulajdonsághalmazt és viselkedési mintázatot taníthat meg a világnak. Ennek megértéséhez
azt a lényeges tényt kell észben tartani, hogy a két konstelláció éppen a Tejúton található,
vagyis azokon az égi területeken, ahol az emberek ösvénye (Állatöv) és az istenek útja
keresztezi egymást. A Nyilast a nyári égbolton, a Tejút közepén figyelhetjük meg, az Ikreket
pedig télen, az egyik spirálkarban. Az alábbi ábrát Oláh Nándor weboldaláról másoltam
(www.oshagyomány.vidya.hu).
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2020. január 1: a polgári év „születési képlete”

Pillantsunk rá a Budapestre felállított január 1.-i nulla órás képletre! A
legfontosabb állás egyértelműen az a hármas stellium, amelyet a két sorsbolygó, a Jupiter és a Szaturnusz a Bakban hoz létre, miután csatlakoztak a már
régóta ott járó Plútóhoz. A folyamat 2019-ben kezdődött, amikor a Szaturnusz
körbetáncolta a Plútót (teljes külső-belső transzformáció) és a Leszálló
holdcsomót (karmikus tapasztalatok összessége), decemberben pedig a sikert,
expanziót, optimizmust leíró Jupiter Bakban való felbukkanásával folytatódott.
Mint minden égitest, úgy a Karma Ura is a saját jegyében a legerősebb, s a
polgári év első napján csatlakozik az eredeti hármashoz a Nap (életerő), a
Merkúr (kommunikáció, önkifejezés), és a Ceres (gondoskodó elv, anyaság).
2020 asztrológiai állásai – Griga Zsuzsanna

4

Hatalmas stellium (égitest-csoportosulás) keletkezik, amely minden kétséget kizáróan megmutatja,
hogy vissza kell térnünk azokhoz a hagyományokhoz, amelyek az emberiség szakrális talapzatát
alkotják. Ezt az értelmezést csak tovább erősíti, hogy január 1.-én a Nap szorosan együtt áll a Leszálló
holdcsomóval. Nem valami újfajta, hóbortokon alapuló „klímavédelemre”, hanem a szó valódi
értelmében vett teremtésvédelemre van tehát szükségünk: a teremtett világot kell megóvnunk a
gátlástalan, rablógazdálkodást folytató szemléletektől. Vajon képesek leszünk ezt megtenni? Nagyon
remélem, hogy igen, mert ha nem, akkor a cinikus tagadásba sajnos bele fogunk pusztulni
mindannyian.
Aspektus táblázat
A
fényszög-táblázatnak
több
érdekessége is van:
• A
személyes
bolygók között csak
szellemi fényszögek
vannak.
• A Nap parallelt alkot a Jupiterrel,
a Szaturnusszal, a Plútóval, és a
Leszálló holdcsomóval.
• A fényadók (Nap, Hold) szinte
fényszögtelenek, és nagyon kevés a
„nehéz” fényszög (a Nap – Asc
kvadrátot nem vesszük számításba,
hiszen minden évben jelen van):
*  (lelki zavarok)
*  (fájdalmas, sebző
kommunikáció)
*  (ideológiai zavar)
Hemiszféra, energetikai térkép
Minden rejtve szeretne maradni, dominánsan jelen van a
kardinális minőség és a föld-elem, de hiányzik (sőt,
nagymértékben sérült is) az átalakuláshoz szükséges tűz.
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A január 1.-i képlet fényszög-képei
Quindecile Nyíl (,,) – kényszeres ambíció a sors bölcs
értelemmel telített felvállalása érdekében. Itt a Szaturnusz még
támogatja a Plútó transzformációs törekvéseit.
Föld Átfutó Trigon (, , ) – ebben a sorrendben a három
égitest egymás magasabb oktávjaként is értelmezhető: a Merkúr
a hétköznapi kommunikációt, az Uránusz a villanásszerű
megvilágosodást, a Transzplútó pedig az égi üzenetek földi síkra
való lehozatalát írja le.

Mini Mozdony (, , ) – hogyan használhatjuk fel
okosan a drasztikusan megváltozó külső körülményeket a
szükséges átalakuláshoz?
Dobbantó (, , ,) – hogyan érdemes a fájdalmas karmát
megtörni?
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Ezek után nézzük meg, hogy mit látunk, ha a teljes polgári év asztrológiai folyamatait megvizsgáljuk
a tranzitok tükrében. Szerencsére van néhány jótékony állás is, ilyen például a Jupiter–Neptunusz
szextil, amely februárban, júliusban, és októberben pontosodik be, s az álmokba vetett hitet, a
hosszú távú szerencse, expanzió, optimizmus lehetőségét biztosítják, vagy az a kvintil–sor, amelyet
a Jupiter–Szaturnusz–Plútó konjunkció tagjai vetnek különböző dátumokon a Chironhoz.
Önmagában a háromszor bepontosodó Jupiter–Plútó konjunkciónak is örülhetünk, mivel ez a
bolygó-kombináció a mindent átütő sikert írja le (a Jupiter mindenből sokat ad, a Plútónak pedig
semmi nem elegendő). Ezek az állások azonban sajnos nem fogják tudni felülírni azt az izgalmas, és
kissé félelmetes karmaasztrológiai eseményt, amit az Erishez csatlakozó Mars hoz létre az év
második felében. Eris a drasztikusan megváltozó külső körülmények kentaurja, egy rendkívül lassan
mozgó Kuiper-övbeli objektum, amely évtizedek óta a Kosban jár. Fontos szerepet játszott 2016-ban
a Brexit szavazás és Donald Trump megválasztása során – és valóban, ez a két (teljesen váratlan, a
világ-elit számára döbbenetes és felfoghatatlan) esemény gyökeresen mássá változtatta a külső
közegünket. Egész évben Kos 23-24 fokon fog járni, ami azt jelenti, hogy időről időre tűpontos
kvadrátot alkot a Bak stellium égitesteivel. A Szaturnusz–Eris az akadályok drasztikus tornyosulását,
míg a Plútó–Eris az elkerülhetetlen és félelmetes transzformációs folyamatokat jelöli, a Jupiter–Eris
pedig mindezeket felfújja és hatalmasra növeli. Nem túl szép a kép, de a Mars még ezen is tud
rontani, ugyanis júniustól a saját jegyében, vagyis a Kosban jár, méghozzá rekord-ideig, fél éven
keresztül, vagyis többször együtt áll majd az Erissel, illetve kvadrátokat vet a Bak stellium tagjaihoz:
mindent bemozgat, felgyorsít, és agresszióval telít. A Bak Szaturnusz és a Kos Mars, amelyek
hagyományosan a nagy- és kis-szerencsétlenség bolygói, 2020-ban egy jó ideig mindketten a saját
jegyükben járnak, amitől az ütközésük csak még kíméletlenebb és brutálisabb lesz. Valódi háborús
állások ezek, s nekünk embereknek nagyon észnél kell lennünk, nehogy lángba borítsunk mindent.
Az igazi nagy „világ-fényszög” a húsz évente bepontosodó Jupiter–Szaturnusz konjunkció, amely
2020-ben éppen a téli napforduló napján (december 21.-én) a Vízöntő 0. fokán következik be. Ezt az
eseményt a régiségben úgy értelmezték, hogy a két sors-bolygó együttállása nyitja meg a mennybolt
nagykapuit, amelyen az igazán nagyformátumú (nemes, fontos, világot igazgatni képes) lelkek
átkelnek. S ha körülnézünk, bizony nagyon megérett a világunk arra, hogy megjelenjen egy valódi
tanítómester – nem egy ócska, talmi, a média által felépített műtermék, nem egy viselkedés zavaros
tini, és nem is egy önjelölt világmegváltó, hanem a valódi avatár, aki új utakat képes nyitni az
emberiség számára.
Nézzük meg hónapról hónapra a fontosabb asztrológiai eseményeket!
Január
Jan 8:  ( 823)
Jan 12:  ( 2246)
Február
Febr. 15:  ( 310)
Febr. 20:  ( 1746)
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Március
Márc. 14: / ( 442)
Márc. 19:  ( 431)
Márc. 21: a  belép a -be
Márc. 23:  Q 
Április
Ápr. 5:  ( 2453)
Ápr. 17:  ( 130)
Ápr. 22:  Q 
Május
Május 
Május 5: a  belép az -be
Május 10:  stacionáris Rx  157-on (stacionáris D szept. 28.-án  2520-on)
Május 14:  stacionáris Rx  2714-on (stacionáris D szept. 12.-án  1724-on)
Június
Jún. 1:  Q 
Jún. 30:  ( 2406)
Július
Júl. 2: a  Rx visszalép a -ba
Júl. 16:  ( 2858)
Júl. 27:  ( 2039)
Augusztus
Aug. 15:  stacionáris Rx  1041-on
Szeptember
Szept. 3:  ( 2550)
Szept. 25:  Q 
Október
Okt. 3:  ( 2229), a  stacionáris D
Okt. 12:  ( 1845)
Okt. 29:  ( 2045)
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November
Nov. 12:  ( 2252)
Nov. 15:  Q 
Nov. 25:  Q 
December
Dec. 17: a  ismét belép a -be
Dec. 19 a  belép a -be
Dec. 21  ( 029)
A Nap Kosba lépése: Budapest, március 20. 4:50
(a valódi, csillagászati Újév)
A Nap Kosba lépése jelenti a tényleges évkezdetet, hiszen ekkor valóban elindulnak a természetben
is az új energiamintázatok. Vessünk rá egy pillantást, vajon vannak-e izgalmas hangsúlyok!
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Nagyon másnak tűnik a kép, mint a január 1.-i képleté, hiszen teljesen megváltozik a hemiszféra
elosztás, és bár kisebb mértékben, de eltérő az energetikai térkép is (ez utóbbi inkább azért érdekes,
mert szinte teljesen megegyezik a korábbival).
A hangsúly most a keleti oldalra esik, ami azt sugallja, hogy a saját kezünkbe vehetjük a
kezdeményezést.

A minőségek között azonban itt is a kardinális dominál.

És még mindig óriási a föld dominanciája, a másik három elem azonban szerencsére
harmonikusabban oszlik meg.

Ugyanakkor szembetűnő, hogy több fontos állás is visszaköszön január 1.-ről. A Budapestre
felállított képletben az ASC a Vízöntő legutolsó fokán áll, s a Halak Merkúr emelkedik, vele szemben
a lenyugvó ponton pedig a retrográd Transzplútót találjuk. Érdekes módon a polgári évkezdetkor a
két égitest még trigont vetett egymáshoz, és egy
csodaszép, termékeny föld Átfutó trigont alkottak az
Uránusszal, ami a három kommunikációs égitest
összekapcsolódását tette lehetővé. Most viszont
ütköznek egymással, ráadásul nem is akárhogyan: a
racionalitást képviselő Merkúr a transzcendencia
jegyében érzelemmel és tisztánlátó képességgel
telítődik (annak ellenére, hogy a hagyomány szerint itt
rangvesztett helyzetben van), míg az áthidalást és
dimenzióugrást leíró Transzplútó praktikus, józan
ítélőképességet kap a Szűztől. Szerencsére a Bika
Uránusz oldja az oppozíciót, hiszen trigont vet a
Transzplútóhoz és szextilt a Merkúrhoz. Az állások azt
sugallják, hagyomány és haladás, a józan patriotizmus
és a hagymázas globalizmus küzdelme még inkább kihegyeződik.
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A képlet másik érdekessége az a stellium, amely éppen a Bak 21-23. fokára
esik. Négy égitest kapcsolódik egybe, a Pallas Athena (bölcsesség), a Mars
(akarat), a Jupiter (hit, expanzió, optimizmus), és a Plútó (transzformáció),
míg a Szaturnuszt anaretikus fokon találjuk, hiszen éppen átlépni készül a
Vízöntőbe. A Mars itt még része a stelliumnak, amely pontos kvadrátot vet
a Kos Erishez, ugyanakkor tudható, hogy az év második felében dezertál és
saját jegyébe lépve csatlakozik a drasztikusan megváltozó külső
körülmények kentaurjához. Szimbolikus ereje van ennek az átállásnak, mivel azt jelzi, a háború
istene, amely kezdetben az értelmes, sikereket biztosító átalakulásokat támogatja, amint
erősebbnek érzi magát, inkább régi szövetségeséhez csatlakozik és viszályt szítva háborús
konfliktusokat szeretne generálni.
A hagyományos fényszögállások mellett érdekesek lehetnek a személyes bolygók retrográd
periódusai is. Az asztrológusok főleg a Merkúrt szokták figyelni, mert az általános vélemény szerint
mindenfajta kommunikációs és közlekedési gondok léphetnek fel – annak ellenére, hogy
tapasztalataim szerint legfeljebb minden harmadik ember érzékeny rájuk. A retrográd Vénusz
tompult harmóniát, a retrográd Mars pedig visszafogott akaraterőt jelöl.
A Merkúr retrográd periódusai
Febr. 16 – márc. 9 (, )
Jún. 18 – júl. 12 ()
Okt. 13 – nov. 3 (, )
A Vénusz retrográd periódusa
Május 13 – jún. 25 ()
A Mars retrográd periódusa
Szept. 9 – nov. 24 ()
* * *
Ha pedig nagyon röviden össze akarom foglalni az idei év legfontosabb mondanivalóját, akkor a
lényeg az, hogy drasztikusan és végérvényesen lezárul egy korszak – a rettenetes XX. század – és
elkezdődik egy teljesen új, amelyben az emberiség előtt két út nyílik meg.
 Vagy felismeri, hogy a természet (vagyis a teremtett világ) sokkal erősebb, mint a részeit
alkotó egyedek, abbahagyja pusztító kizsigerelését, meghajlik és behódol előtte;
 vagy menthetetlenül elpusztul saját elvakult ostobasága miatt.
Én mindenesetre annak örülnék, ha egyre többen az első verziót éreznénk magunkénak….
Áldott, békés, szerencsés újesztendőt kívánok minden olvasómnak.
Griga Zsuzsanna
Karmaasztrológus
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