
 

A  PLÚTÓ 
 
 

Ma 2015. február 18-án 85 éve, hogy Clyde W. Tombaugh felfedezte a Plútót, 
Naprendszerünk legtávolabbi és legkisebb bolygóját. A felfedezés úgy történt, hogy az égbolt 
azonos területéről készült célirányos fotókat összehasonlították, amelyeken a Plútó 
egyértelműen látszódott. 1915-ben, 25 évvel előbb Percival Lowell fotóin is már látható volt a 
Plútó, de mivel ő egy sokkal fényesebb bolygót keresett, nem figyelt fel a halvány égitestre. A 
felfedezést végül 1930. március 13-án jelentették be.  
Kezdetben úgy gondolták, hogy a Plútó a Neptunusz holdja lehetett, ellipszis alakú pályája 
miatt, amely időközönként keresztezi a Neptunusz Nap körüli pályáját. 1979 és 1999 között 
került közelebb a Naphoz, mint a Neptunusz. 
2006. augusztus 24. óta már nem a Naprendszerünk legkisebb bolygója, hanem a 
törpebolygók közül az Eris után a második legnagyobb. Bolygó besorolását azért vesztette el, 
mert a Kuiper-övben (a Neptunusz pályáján kívüli kisbolygósáv, amelynek jelenleg 800 
objektuma ismert) olyan égitestet is felfedeztek, amely nagyobb nála.  
Sokáig a Charon volt az egyetlen holdja, de a Hubble 
űrtávcső 2005-ben felvételeket készített másik két 
holdról is, ezek a Nix és a Hydra nevet kapták. 2011-
ben újabb Plútó-holdak kerültek a Habble látóme-
zejébe, a Kerberos és a Styx. 
2006-ban a NASA űrszondát indított, amely 2015. 
július 14-én repül el a Plútó mellett és nagyobb 
felbontású képeket közöl majd az égitestről.  
 
                                                                                               fantáziarajz a Plútó felszínéről 
A bolygó vagy nem bolygó viták még ma sem 
csillapodnak, van aki vissza szeretné minősítetni nagyságától függetlenül égi kísérőnket. Még 
az is előfordulhat, hogy rehabilitálják. A legújabb kutatások szerint metánból álló légköre van 
és átmérője is nagyobb lehet mint ahogy azt eddig gondolták. Hogyan vélekednek erről az 
asztrológusok? Nagyjából hidegen hagyja őket. Azért, mert a rendező közbeszólt és 
megváltoztatta a díszletet, még ugyan azt a darabot játsszák a színészek és mi ugyan azt a 
darabot nézzük. Az asztrológia kezdetekben csak a szabad szemmel is látható égitestekkel 
dolgozott, úgy mint Nap, Hold, Merkúr, Vénusz, Mars, Jupiter, Szaturnusz. A kérdő 
asztrológiában ma is csak ezek számítanak. A Szaturnusz utáni (transzcendens) bolygók csak 
a felfedezésük után kerültek a horoszkópba. Minden jegynek meg van a hagyományos ura, az 
Uránusz, Neptunusz és a Plútó a Merkúr, Vénusz és Mars felsőbb oktávját képviseli. A földi 
világ fejlődése által kaptak értelmet a Szaturnusz utáni bolygók.  
A Plútó minden horoszkópban résztvevő, de csak akkor jelentős ha Napnak, Holdnak, 
Ascendensnek, stelliumnak ura, Nappal, Holddal együttáll, vagy sarokházban áll. A Skorpió 
jegyben és a 8. házban uralkodik. Alá tartozik az atomenergia, űrkutatás, politika, szervezett 
tömegek, pénzvilág, mikrobiológia, genetika, mágia, okkultizmus. Gyökeres változásokat, 
válságokat idéz elő. Kapcsolatokat szétszakít, vagy összeköt örökre. Generál, regenerál, 
degenerál. Földig rombol, de a végén megmutatja a megoldást. Szélsőséges hatású, mint maga 
a Skorpió jegy.  
 
Plútó az I. házban: 
Mivel az I. ház magát az egyént mutatja, azt ahogy megjelenik a világban, ahogy 
manifesztálódik, kivétel nélkül találunk az egyéniségben, vagy a testen olyan jeleket, 



amelyeket a Plútó képvisel. Minél közelebb van az Ascendenshez, annál szembetűnőbbek 
ezek a tulajdonságok. Ha együttáll az Ascendenssel könnyen lehet testi fogyatékosság, amely 
veleszületett, de lehet később bekövetkező szerv, vagy testrész elvesztése. Szóba jöhet még 
szélsőséges magatartásforma, olyan személyiség, aki nem illik bele az átlagemberek 
csoportjába. Mivel az I. ház Kos jellegű, így a fej kiemelt testrész, ezen az emberen érezzük 
és látjuk a mágikus erőt, amely hatalmába kerít minket. Szokatlan, gondolkodással 
kapcsolatos problémák is lehetnek, mint az autizmus, a skizofrénia, diszlexia, diszkalkulia. Az 
Ascendenssel szemben a Descendensen lévő Plútó is okozhat testi fogyatékosságot. Még 
harmonikus helyzetben is a személy megpróbáltatásokon megy keresztül, kísértéseknek van 
kitéve. Kimeríthetetlenek a lelki és testi energiák.  
 
A Plútó jelentéstartalma: 
A lélek az ember megélt és összegyűjtött élményei. A létünk tudatos része az, amelyre 
emlékszünk. Van azonban a tudatunknak egy olyan része is, amely elfedett, tudat alatti, 
érezzük, hogy létezik, de nem tudjuk felidézni. Az ember mindig az ismeretlentől fél. Ez az 
érzés már a félelemtől is több, ez rettegés. A halál utáni állapottól is azért félünk, mert 
életünkben még soha sem ismertük meg. (Vannak halálközeli élmények, de ezek sem 
bizonyítottak kétséget kizáróan.) A Plútó, mint a 8. mundán ház ura élet és halál kérdéseiben 
mindig jelen van. Keskeny mezsgye lét és nem lét között az ő birodalma. A lemondás 
valamiről, vagy valakiről, ami, vagy aki, már egyszer a miénk volt. Az elvesztés átélése, a 
gyász, a lélekromboló, porigsulytó állapot mind a Plútó műve. Mikor lelkünk úgy érzi, hogy 
nincs tovább, jöhet egy teljes megadási állapot, - lesz ami lesz - ez az EGÓ feladása, - legyen 
meg a Te akaratod -. A megoldás, az új struktúra felépítése ezután jön, mert a Plútó a végén 
mutatja az utat. Ami nem öl meg, az megerősít.  
 
Hatalom, kiszolgáltatottság: Életünk során sokszor kerülünk olyan helyzetbe, amikor nem mi 
irányítunk, mások határozzák meg, hogy mit tegyünk, vagy ne tegyünk. Kénytelenek vagyunk 
a körülményeknek engedelmeskedni. El kell fogadnunk mások hatalmát, pénzét, bíznunk kell 
valakiben, aki meggyógyítja beteg testünket. Ha mi bírjuk a Plútó hatalmát, akkor mi leszünk 
azok, akik kapcsolatba kerülünk kiszolgáltatott embertársainkkal. Azt a horoszkópunk mondja 
meg, hogy ezzel a helyzettel élünk, vagy visszaélünk. Érezzük-e a hatalom súlyát, felfogjuk-e 
azt, hogy a tetteknek következményei vannak.  
 
Rejtőzködés, álcázás, álarc: A Skorpió érdekeltségű emberek nem mutatják meg magukat, 
arcukról nem olvashatók le az érzelmek, első látásra érzéketlennek tűnnek. El tudják hitetni 
másokkal, hogy ők nem azok akik valójában. Rejtőzködő külsővel álcázzák valódi énjüket. 
Nem mintha sok takargatnivalójuk lenne, de nem hagyják, hogy mások kiismerjék őket. Nem 
adnak lehetőséget arra, hogy azzal mások visszaéljenek. Mindig van titkuk, amit soha 
semmilyen körülmények között nem árulnak el.  
 
Durva, erőszakos indulatok, terrorista hajlamok, alvilág: Ez a sötét oldal, ahol nem számít az 
emberélet, a törvény, a morál. Minden eszköz megengedett a hatalom érdekében. 
Bűncselekmények elkövetése féltékenységből, öngyilkos merényletek egy eszméért, az 
alvilág számtalan megnyilvánulása. Erőszakos uralkodás egy másik ember, vagy 
embercsoportok felett.  
 
Tetoválás, mazohizmus, szadizmus: A három fogalom azért tartozik össze, mert a testi 
fájdalom nagyfokú elviseléséről, sőt élvezéséről szólnak. Nem arról van szó, hogy az illető 
nem érez fájdalmat, hanem a leküzdése fölött aratott győzelem a mámorító.  
  



Deviáns viselkedés: A Plútóhoz kötődő deviáns viselkedési formák nem túl gyakoriak, 
azonban annál megdöbbentőbbek. A bulímia egy olyan étkezési folyamat, amikor az étel nem 
ott jön ki ahol az rendeltetésszerű, hanem visszafordulva ott ahol bement. (Plútó-Vénusz 
kapcsolat) A Plútó rossz helyzetben képes elrontani a legjobb Vénuszi hatásokat is. A 
mellékhelység napi látogatása nem deviáns viselkedés, inkább olyan dolog, amiről nem 
beszélünk.  
Az öncsonkítás egyik formája az abortusz, amely olyan lelki teherrel jár együtt, amit nehéz 
elviselni. Ebben már nincs élvezet, mint a mazohizmusban és legtöbbször valamely kényszer 
hatására történik az elhatározás. (Plútó-Hold kapcsolat) 
 
Apáca vagy kurva: Ellentétek, szélsőségek. Általában egy emberéleten belül fordul elő, egy 
darabig ez, azután az ellenkezője. Kicsapongó fiatalból később lehet akár aszkéta életmódot 
folytató ember. A Plútónál nincs középút, valami vagy fehér, vagy fekete.  
 
AIDS: A nemi úton terjedő betegségek a Skorpió jegyhez, így a Plútóhoz tartoznak, 
különösen az AIDS, mert annak 76% jön létre homoszexuálisok között, mivel a szexuális 
szokásaik gyakrabban járnak sérülésekkel. Egyfajta értelmezés szerint a homoszexualitás az 
Uránuszhoz tartozik, de ha az aktus lefolyását tekintjük, akkor szükség van a Plútóra is. 
Ebben az esetben a kielégülés nem anatómiailag jön létre, hanem a birtokbavétel ténye az 
amely örömérzetet okoz.  
 
Titkok kikutatása, tabuk: A Skorpió érdekeltségű embereket minden érdekli, ami titkos, ami 
tabu, elfojtott dolog, halállal, túlvilággal foglalkozó. Képesség az analizálásra. Olyan 
foglalkozások tartoznak hozzá, mint kutató, nyomozó, kém, pszichológus, okkult 
tudományok, gyógyítás, terápia, temetkezési vállalkozó, végrehajtó, csődbiztos.  
 
Különleges regenerálódó képesség: A skorpió, mint állat a Földön 90 millió éve jelent meg. 
1500 fajjal rendelkezik, a legveszélyesebbek a Szaharában, Arizonában és Mexikóban élnek. 
Rendkívül ellenállóképesek, jelentős radioaktív sugárzást is kibírnak. A rövid ismertetéssel 
azt jelzem, hogy a Skorpió típusú ember is rendkívül szívós, igazi túlélő, kevésbé hatnak rá a 
tudatmódosító szerek, mérgek, vegyi anyagok. Ismertem valakit, akire időnként hatástalanok 
voltak az érzéstelenítő szerek, horoszkópjában a Napjával együttállt a Plútó.  
 
Genetika: A kutató orvostudomány megalkotta az egyes élőlények géntérképét. Ezzel lehet, 
hogy olyan kapukat nyitott ki, amelyeket soha többé nem lehet becsukni. A génkezelt 
növényeket nem támadják meg a kórokozók, viszont nem ismerjük az emberekre gyakorolt 
hosszú távú hatásokat. Lehet génsebészettel gyógyítani és embereket formálni (ez viszont 
szerintem Isten dolga és nem hiszem, hogy büntetlenül lehet a teremtésbe beleszólni).  
 
Pénz: Nem a bankjegy amiért vásárolunk, hanem a pénz láthatatlan része. A pénzügyi 
ügyletek és manipulációk, a pénzmosások, a tisztességtelen úton szerzett jövedelmek, a 
tőzsdei befektetések, a bankok működése, az uzsorakamat, a kölcsönök, a valutaárfolyamok, 
az emberek manipulálása a haszon érdekében.  
 
Politika: Ma már minden politikai megmozdulás összefügg a pénzvilággal. A háttérből a pénz 
motivál, minden akörül forog. Az egyének horoszkópjából kiolvashatjuk, hogy az illető hogy 
viszonyul a politikához.  
 
Tömegsors, tömegszerencsétlenség, szervezett tömegek: Kisebb-nagyobb embercsoportok, 
akikkel ugyan az a dolog történik.  



 
Űrkutatás: Az emberiség történetében a legnagyobb volumenű kutatási program. Lényegében 
csak két ország engedheti meg magának, az USA és Oroszország. Iszonyú pénzeket emészt 
fel. Nem elhanyagolható a hatalom kérdése. Ki teljesít előbb, ki lesz a világ ura? 
Mint az újdonságok megismerése, feltalálás, űrrepülés szorosan kapcsolódik a téma az 
Uránuszhoz is.  
 
Atomenergia: Az 1930-as hivatalos felfedezés után nyolc évvel sikerült az atommag hasadást 
létrehozni uránatomokkal. Megnyílt az út az atommagban lévő energia felhasználásához. Az 
erőművek villamos energiát állítanak elő. A pusztító oldallal is megismerkedtünk már 
Hirosima és Nagaszaki által, ahol a közvetlen halálesetek száma kb. 240 ezer. Csernobilt sem 
felejtjük. A legpusztítóbb fegyver az atombomba. Az események helye évtizedekre lesz 
alkalmatlan az emberi életre a sugárfertőzés miatt. Az erőművekben Plutóniumot 
alkalmaznak, amely spontán maghasadó anyag, Uránból állítják elő.  
 
Olaj: Mivel a kőolaj lelőhelyek és kitermelés nem egyenletesen oszlik meg, a felhasználás 
viszont mindenhol igény (az elmaradott természeti népeket kivéve) ismét a hatalom kérdését 
veti fel. Örök harc folyik az olajárak, az üzemanyagárak, a gázenergia árak miatt. Lehet vele 
zsarolni országokat, megingatni gazdaságokat. Lehet semmit sem tenni az alanyi jogon járó 
jövedelemért, elég ha olyan országban élünk, amely jelentős olajkitermelő.  
 
Okkultizmus: Maga a szó is titkos, rejtett dolgokat jelent természetfeletti erőkkel 
összefüggésben. Nem szokványos érzékelésről van szó, általában nem materiális szinten 
jönnek létre és eltérés lehet térben és időben. Ide tartoznak az ezoterikus nézetek, a 
kommunikáció természet feletti hatalmakkal.  
 
(Különleges betegségek, állapotok értelmezése): 
Diszkalkulia: Jelentése számolászavar. Baleset következtében megsérül az agy azon területe, 
amely a számok manipulációjáért vagy a számadatok kezeléséért felelős. Öröklött zavarként 
is megjelenik. Az egyén elmebeli széles területére hat, úgy mint emlékezet, időérzék, térbeli 
tájékozódás. Az általános intelligenciaszintet nem érinti. A középiskoláig rejtve maradhat, kis 
mértékben fejleszthető a matematikai készség. Gyakorisága a diszlexiához hasonló 5-10%.  
Diszgráfia: Írászavar. 
Diszlexia: Nyelvvel, beszéddel és olvasástanulással kapcsolatos részképességzavar. Okok: 
idegrendszeri fejletlenség, öröklődés, születési károsodás, baleset, lelki okok, balkezesek 
átszoktatása, csecsemőkori reflexek rendellenessége, autoimmun eredet, látóideg probléma. 
Nem betegség és nem fogyatékosság, inkább állapot.  
Androgén-inszenzitivitási szindróma: A hím nemi hormonra való érzéketlenség a magzati 
fejlődés során. A magzat neme genetikailag a fogantatásnál dől el. A normális irányba történő 
fejlődés azonban a 8. héten lesz végleges, hormonok hatására. Ha a fejlődő XY 
kromoszómájú szervezet érzéketlen a hím nemi hormonra, akkor fejletlenek lesznek a hím 
ivarszervek és női felépítés alakul ki. Viszont a női ivarszervek is hiányosak lesznek. A 
megszületett gyermek neme külsőre nem egyértelmű.  
Skizofrénia: Tudathasadás. Olyan kóros állapot, amelynél a mentális folyamatok 
összeomlanak, a gondolatok és cselekedetek közti összhang felbomlik, érzékcsalódások 
téveszmék, akusztikus hallucinációk jönnek létre. Kockázati tényezők a droghasználat, a 
rokoni kapcsolat, neurológiai változások.)  
 
Bp., 2015.03.07. 
Ujvári Csilla 




