
2017  A  NAP  ÉVE 
 

36 éves ciklus  
A hagyomány szerint a hét ősbolygó 
uralma 36 évenként változik. A sorrend a 
káldeusi sor szerint halad, vagyis a Mars, 
Nap, Vénusz, Merkúr, Hold, Szaturnusz, 
Jupiter ciklusa. A 36 éves cikluson belül 
minden évnek van uralkodó bolygólya, 
természetesen a káldeusi sor szerint. A 
ciklusok az időszámítástól indultak és az 
elsőt a Mars uralta. Az év ura úgy 
számítható ki, hogy az évszámot elosztjuk 
7-vel és a maradék az uralkodó bolygó 
kulcsa. (0 a Mars éve, 1 a Napé, 2 a 
Vénuszé, stb. a káldeusi sor szerint) A 
ciklus első és utolsó évét mindig az 
időszak bolygólya uralja (ha ez az évszám 
7-vel osztható, akkor a Mars az úr az 
elején és a végén is).  
Az asztrológiai év kezdete a tavaszpont, a tavaszi nap-éj egyenlőség, amikor a Nap belép a 
Kos jegybe, 2017. márc. 20.  11óra 28perc 38mp. (A horoszkóp Budapestre készült) 
Így tehát 2017. a Vízöntő kor 36 éves Nap időszakának első éve. Nap év. Az éven belül Nap 
fogja uralni az Oroszlán jegy hónapját és a vasárnapokat.  
 
Az előző Nap ciklus (1765-1800) Nap évei 
Ahhoz, hogy az elkövetkező év tendenciáit megjósoljuk, előbb vizsgáljuk meg az előző Nap 
periódus Nap éveit és vegyük figyelembe, hogy ez még a Halak korban volt.  
      1765 Megkezdődik Magyarországon a felvilágosult abszolutizmus kora. Erdély nagyfeje- 
               delemség lett.             
      1772  A Lengyel királyság felosztása. 
      1779  James Cook halála. Fiumét visszacsatolják a Magyar Királysághoz.  
      1786  II. (Nagy) Frigyes porosz király halála.  

1793 XVI. Lajos francia király kivégzése, jakobinus diktatúra.  
1800 Napóleon Itáliában legyőzi az osztrákokat.  

Értékelés: Az események említésénél első sorban a Nappal kapcsolatos történéseket vettem 
figyelembe. Kétség kívül a korszak legkiemelkedőbb történelmi eseménye a francia 
forradalom és a napóleoni háborúk. Mindkét esemény Európából indult és természetesen a 
hatalomért folyt.  
Azt csak remélni lehet, hogy a történelem nem ismétli meg önmagát és nem harapódzik el a 
hatalomért folytatott harc a következő Nap ciklusban.  
Az előző Nap ciklus éveire tehető a rokokó stílus elterjedése Európában. A játékosság, 
elegancia jellemzi, főleg a belsőépítészet stílusa, de megjelenik az akkori arisztokrácia 
divatjában is.  
1769-től voltak az ipari forradalom évei, amely Nagy-Britanniából indult és Európában és 
Észak-Amerikában zajlott. Lényege az energiák jobb hasznosítása (gőzgép), üzemek 
létrehozása és gépesítése volt. A Nap szempontjából ezek kiemelkedő alkotásoknak 
számítanak.  
1776-ban 13 gyarmatból megalakul az Amerikai Egyesült Államok és kiadják a függetlenségi 
nyilatkozatot.  



Mit hoz a Nap éve 2017?  
Habár az év horoszkópját földrajzilag Budapestre készítettem el, a bolygók közötti 
fényszögek az egész Földre vannak hatással. A házak és tengelyek helyzete fővárosunkra és 
az itt élő emberekre vonatkoznak.  
Lényeges, hogy a fent látható horoszkóp hogyan kapcsolódik Magyarország és az egyének 
horoszkópjához. Mivel a Nap fontos szerephez jut, (az egót képviseli, úgynevezett 
fővilágosító) így ez az év mindenkinek kiemelkedő, de leginkább az Oroszlán 
érdekeltségűeknek (Ascendens, Nap, Hold vagy bolygócsoportosulás az Oroszlán jegyben).  
Az Oroszlán jegyhez tartozó országok: India, Macedónia, Olaszország. 
Ez a horoszkóp önmagában nem túl megnyugtató, sőt nekem némi aggodalomra ad okot.  
Plútó a Descendensen: Változnak, illetve megszakadnak emberi kapcsolatok, különösen a 
közelebbiek, sok nehézséggel kell szembenézni. Erőteljes a szembehelyezkedés a nyílt 
ellenségeskedés.  
Plútó kvadrát Uránusz: Ez a fényszög már a múlté, de következményei még lehetnek. 
Nagyban változott a világ körülöttünk, sokaknak voltak veszteségei, amit csak az 
alkalmazkodás könnyíthetett meg.  
Plútó kvadrát Jupiter: A Jupiter retrográd mozgása miatt ez a fényszög közeledő, egyre 
erőteljesebb lesz. Az önelégültség és arrogancia haragot válthat ki. A Jupiter Ascendensre 
vetett kvadrátja nem kedvez a jogi ügyeknek, ajánlatos a törvényes oldalra állni.  
Hold együttáll a Szaturnusszal és kvadrátot vetnek a X. házban lévő Napra: A sikerhez vezető 
út igen göröngyös, magasak a követelmények és a tisztességtelen utat választók igen nagyot 
bukhatnak. A pesszimista hangulat eluralkodik.  
A X. házban lévő bolygócsoportosulás mindenképpen kezdetekre és felfelé törekvésre utal.  
Mit jelképez a Nap?  
A tudatosság, a központi cél megtestesítése, a személyiség kibontakoztatása, az akarat 
aktiválása, önmegvalósítás, az elképzelések megteremtése, létrehozás. 
Képviseli a férfiakat, a vezéregyéniségeket, az uralkodókat, királyokat, tekintélyes 
személyeket, zsarnokokat és mindazokat akik a hatalom által vezető szerephez jutnak. Az 
arany, a pompa, a csillogás, a nagy tervek. Kedvezőtlen helyzetben önkényuralom, bármilyen 
eszköz felhasználásával a csúcsra jutni. Pozitív helyzetben kegyet gyakorol, alamizsnát oszt a 
népnek. 
Magyarország a Nap évében:  
A Köztársaság, vagyis Magyarország horoszkópjához a Jupiter-Plútó kvadrát kapcsolódik és a 
Vénusz vet kvadrátot az Ascendensre és a vele együttálló Neptunusz-Szaturnuszra. Az 
önelégültség és a túlzásba vitt külpolitika nem tetszik az Uniónak, szaporodhatnak az 
eljárások ellenünk. A Vénusz miatt lehetnek diplomáciai félreértések. Viszont a nép helyzete 
itt nem látszik rossznak.  
Mit jelent ez az év az Oroszlán érdekeltségűek számára? 
Az év horoszkópjában az Oroszlán jegy három házat is érint. Az elsőt, másodikat és 
harmadikat. Ha a Nap harmonikus helyzetben lenne, azt mondanám, hogy eljött az 
Oroszlánok ideje, de ez sajnos nem így látszik. A Hold kvadrátja miatt saját maga állít 
korlátokat a lehetőségek elé. Az önmegvalósítás sem váltja be a hozzá fűzött reményeket. 
Sajnos az anyagiak és a kommunikáció is hátráltatva vannak. Az erőbe és akarásba nem lesz 
hiány, de annál bosszantóbb a sikertelenség. Kedves Oroszlánok, mindezek ellenére türelemre 
intelek benneteket, ez az idő nem a legmegfelelőbb a trónra lépéshez. Természetesen nem 
minden Oroszlánra hat negatívan ez az év, ahogy az előző Mars éve sem hatott egyformán a 
Kosokra.  
                                                                                     Bp., 2017.01.22.    Ujvári Csilla 




