
KERESZTKVADRÁT   az   ÉGEN 
 
Ez az írásom már megjelent a 22. Heti gondolatokban. Mivel az csak egy hétig olvasható, 
érdemesnek találtam a témát arra, hogy a bővített változata bekerüljön az állandó cikkeim 
közé.  
 
2016. június 5.-én napkeltére (4 óra 55 perc) elkészített horoszkóp ábra különleges képet mu-
tat. Négy bolygó és a két fővilágosító (Nap és Hold) egymástól 90 fokra helyezkedik el, úgy-
nevezett keresztkvadrátot alkot. Ezen kívül csak a Jupiter és a Plútó között jön létre egy 
trigon. A Merkúr, Mars és az Uránusz fényszög nélküli. A keresztkvadrát június 1. és 8. kö-
zött a legerősebb hatású. Az érintett jegyek az Ikrek, a Halak, a Nyilas és a Szűz. A változó 
jegyekben létrejövő fényszög kombináció megnehezíti az alkalmazkodást, holott mégis ez a 
feladat ebben az időben.  
Ez a mostani bolygóállás azért is különleges, mert újholdkor jön létre és az Újhold horoszkó-
pok egy hónapig érvényesek. A legutolsó Nap-Hold együttállásos keresztkvadrátos helyzet az 
1999-es Magyarországon észlelhető teljes Napfogyatkozáskor volt. Június 5-én a Hold nem 
lesz olyan helyzetben, hogy eltakarja 
a Napot.  
 
A keresztkvadrát nem túl gyakori a 
lassú bolygók részvételével, épp 
ezért elsöprő hatású. Magában 
foglalja a mindent vagy semmit 
elvet. Az ekkor született emberek 
vagy végletesen energikusak, bátrak, 
sikeresek, leküzdik az akadályokat, 
vagy nem képesek megbirkózni a 
feladatokkal és felmorzsolódnak.  
Általában a fényszög alakzatoknak 
az előnye, hogy jobban átláthatóak 
az események, több szemszögből 
tudjuk áttekinteni ugyan azt a 
helyzetet. Hátrányuk, hogy a 
születési horoszkópokban érzéke-
nyek a napi tranzitokra, mivel azok 
az egész alakzatot megmozgatják és 
több életterületet is aktiválnak 
egyszerre.  
 
A kardinális jegyeket (Kos, Rák, Mérleg, Bak) összekötő keresztkvadrát energiái ellenállásba 
ütköznek, a hiábavaló küzdelem kimerítő és kudarcélményt generál. Ha szilárd jegyek (Bika, 
Oroszlán, Skorpió, Vízöntő) a résztvevői a fényszögeknek akkor a makacsság, a mindenáron 
ragaszkodás visszájára fordul és bizonytalan helyzetet okoz.  
 
Természetesen lesznek olyan emberek, akiket nem érint ez a helyzet, akik épp úgy élik hét-
köznapjaikat, mint eddig. Mégis kinek kell tartani ettől az időszaktól, kinek lesz komoly prob-
lémája június elején? Azok az emberek, akiknek a horoszkópjában a fent említett változó je-
gyekben középtájon bolygójuk van, netán személyi jelölő, azok számíthatnak a konfliktusok-
ra. A két sorsbolygó (Jupiter és Szaturnusz) hatása igen jelentős. De azok is érintettek lesznek, 



akiknek bármely más jegyben 15 fok körül áll bolygólya, mivel azok is kapcsolódni fognak a 
keresztkvadráthoz.  
 
Az elmúlt években is voltak keresztkvadrátok:  
2014. április 27.    Kardinális jegyekben.   Hold, Uránusz, Jupiter, Plútó, Mars részvételével. 
2013. augusztus 25.    Kardinális jegyekben.   Vénusz, Jupiter, Uránusz, Plútó részvételével. 
2005. november 5.    Szilárd jegyekben.   Nap, Szaturnusz, Mars, Neptunusz részvételével. 
1999. augusztus 11.   Szilárd jegyekben.  A magyarországi teljes Napfogyatkozás ideje.  Nap. 
Hold, Szaturnusz, Neptunusz, Mars részvételével.  
 
Az a fajta keresztkvadrát lényegesen többször előfordul, ahol az egyik csúcson csak a Hold 
áll. Mivel a Hold gyors mozgású, naponta kb. 12 fokot halad, így ez a konstelláció csak max. 
fél napig érvényes. Előtte és utána a többi szereplők alkotnak sima kvadrátot.  
 
A fent említett dátumok is okoztak nehéz napokat az érintetteknek. Szerencsére a kellemetlen 
időszak sem tart örökké, egy ilyen fényszögtől még nem lesz vége a világnak.  
 
2016. június 1. 
Ujvári Csilla 




