
gy hát érvényesül egy 
Jupiter/Nap 
közös hatás, 

ami fokozza  
az emberben az igaz-
ságérzetet, azt a belső 

igényt, hogy  
fejlődjünk, fejlesz-
szük magunkat,  

valamint azt a hívást, 
hogy új és jobb rendsze-
reket iktassunk be  
az életünkbe.  

Épp ezért kezd a világon  
szinte mindenki „új életet”  
január elsején!  
Ez egyébként idén  
könnyebben lesz majd 
kivitelezhető, hiszen a 

MINT MINDEN ÉVBEN, IDÉN IS ÚGY KEZDJÜK AZ ÉVET, 
HOGY A NAP A NYILAS JEGYÉBEN TARTÓZKODIK. 
A NAP SZEMPONTJÁBÓL EZ EGY KIVÁLÓ POZÍCIÓ, 

HISZEN JÓL ÉRZI MAGÁT A NYILASBAN, 
A JUPITER JEGYÉBEN. 

2023. január elsejei dátum egy szilárd  asztrológiai állással 
bír, így a frissen elkezdett új dolgaink akár hosszú távon is 
fenntarthatók lesznek.  
Valamint idén, január elsején, a Hold a „varászlatos  
kezdetek” csillagképében fog áthaladni, így az újonnan 
megkezdett feladatokon komoly áldás is várható! 

A Nap mellett a Merkúr is a Nyilasban tartózkodik január 
elsején, így a kommunikáció mint műfaj könnyebb lesz  
az év kezdetén. Ugyanakkor a többi bolygóállás végett  
próbáljunk ki egy lassabb „évnyitót”.  
Fordítsuk a figyelmünket befelé és a hozzánk közel állókra. 
Az év eleje kifejezetten jó lesz tanulásra is! 

Azáltal, hogy a Szaturnusz és a Vénusz a Bakban lesznek,  
erős pozícióban, valamint a Jupiter a Halakban fog  
tartózkodni, szintén nagy erőt sugározva, hatékonyabbak, 
teherbíróbbak is leszünk, valamint bennünk lesz az a vágy 
is, hogy a dolgokat praktikusabban oldjuk meg, és  
mindezt szervezetten és rendszerezetten.

JANUÁR 1. – JANUÁR 14.
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Ezenfelül még a Jupiter 
állása is nagyon fontos 
számunkra, hiszen lassabb 
bolygó lévén erősebb 
hatással bír a mindennap-
jainkra. A Jupiter egészen 
április 21-ig a Halakban 
(a saját jegyében) fog 
tartózkodni.  

Ez egyrészt azt fogja  
segíteni, hogy meglegyen 
az a belső erőnk és  
elszántságunk is, hogy  
képesek legyünk  
lemondani bizonyos  
dolgokról a nagyobb cél 
érdekében. 

Másrészt pedig szintén  
azt fogja erősíteni, hogy 
egy kicsit hátrébb 
húzódjunk a hangos  
külvilágtól és magunkra,  
a szeretteinkre és a tanul-
mányainkra összpontosít-
sunk.

Emellett a Mars és a Rahu pozíciója miatt azért vigyázzunk 
arra is, hogy ne legyünk túl vehemensek, sem személyünkben,  
sem a kommunikációnk stílusában. 
Attól függetlenül, hogy mennyire lelkesek vagyunk abból  
a szempontból, hogy jól és hatékonyan oldjuk meg felada-
tainkat. 
Egyébként ez érvényes lesz a munkánkban is, szóval  
január 14-ig akár ezen a területen is belekezdhetünk  
tanulmányokba!
 
Visszatérve az év kezdetére, a Rahu és a Ketu árnyék- 
bolygók egészen november 28-ig ugyanazokban 
a jegyekben fognak tartózkodni, mint január elsején. 
Rahu a Kosban, ami miatt szinte egész évben vigyáznunk 
kell majd, hogy adott esetekben visszafogjuk magunkat, 
és ne hagyjuk az egónkat vagy a vehemensebb oldalunkat 
érvényesülni. 

Miközben ott lesz a Ketu hatása is a Mérlegben, ami 
mindezt kompenzálva fel fogja erősíteni bennünk azt, hogy 
képesek legyünk együttműködni másokkal még akkor is, 
ha nehéz. Persze ehhez az is kelleni fog, hogy higgyünk 
abban, amit meg kell tennünk. Hiszen a Ketu egy tűz boly-
gó, és így csak akkor képes a magasztosabb önfeláldozás-
ra, ha azonosulni tud a céllal és a folyamattal. 

Mindezt az is segíteni fogja, hogy a Szaturnusz a Bakban 
lesz január 17-ig. A Szaturnusz számára a Bak az összes 
lehetséges bolygóállásból a második/harmadik legjobb 
pozíció. Így a praktikusság, a terhelhetőség és az áldozat-
hozatal erősebben meg tud majd nyilvánulni bennünk és 
mindenki másban is. 

EBBEN A SZAKASZBAN JANUÁR 14. LESZ 
A LEGMEGHATÁROZÓBB NAP, HISZEN 

EZEN A NAPON LÉP ÁT A BAK JEGYÉBE A NAP BOLYGÓ. 
EKKOR INDUL EL AZON A PÁLYÁN A FÖLD, 

AMIKOR AZ ÉSZAKI FÉLTEKE KEZD KÖZELEBB KERÜLNI A NAPHOZ. 
EZEN A NAPON INDIÁBAN AZ A SZOKÁS, 

HOGY PAPÍRSÁRKÁNYOKAT EREGETNEK A NAP KÖSZÖNTÉSÉRE, 
VALAMINT MINDENFÉLE ÖNZETLEN JÓCSELEKEDETEKET 

HAJTANAK VÉGRE.



1 szerda
IGNÁC

február

NE
FELEDD, 

hogy a megbocsátás 
az önszeretet 
megnyilvánulása.
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2 csütörtök 3 péntek 4 szombat
AIDA, KAROLINA BALÁZS CSENGE, RÁHEL

5 vasárnap
ÁGOTA, INGRID

február



Leonardo da Vinci

A
legnemesebb 

ÖRÖM 
A MEGÉRTÉS 

ÖRÖME.



Gondolataid 
és érzéseid 
AZ ELMÉDBŐL SZÁRMAZNAK, 

AMELY A TESTED RÉSZE. 
TEST ÉS LÉLEK 

ELVÁLASZTHATATLAN 
EGYSÉG.
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