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Siker az életben
• A siker több féle lehet:

- anyagi siker
- társadalmi elismerés, rang, pozíció
- siker az is, ha valaki híressé válik
- siker az is – talán a legnagyobb siker – ha csak egyszerűen boldog életet tud valaki 
élni.

• A következőkben csak az anyagi sikerről lesz szó, éspedig arról, amit valaki saját 
erőből ér el. Azt vizsgáljuk meg a következőkben, hogy milyen asztrológiai jelzések 
találhatók azoknál, akik nagyon meggazdagodtak. E célból be szeretném mutatni a 
világ néhány leggazdagabb emberének horoszkópját. 

• Az előadás célja, hogy egy kezünkbe kerülő horoszkóp alapján felismerjük az 
illetőben rejlő érvényesülési lehetőséget. Ugyanaz a képesség, ugyanaz a 
sorslehetőség más-más horoszkópban másként jelentkezik. A legritkább esetben 
jelzi ugyanazt a lehetőséget két horoszkópban ugyanaz a képletelem. Általában 
több tényező más-más kombinációban világít rá ugyanarra a dologra. Így pl. ahhoz, 
hogy valakiről kijelentsük, hogy nagyszerű művészi pályát fog befutni, sőt még azt is 
kijelentsük, hogy az illető kitűnő énekes lesz, nem elég a  Vénusz  helyzetéből 
kiindulni, hiszen sok bankárnak, vagy földművesnek lehet kiemelt helyen a Vénusz -
a, mégsem lesz belőle énekes.



Siker az életben
Tehát, ha a gazdagságot vizsgáljuk, amit valaki a saját életében, saját maga szerez meg, nem elég egy 
jó 2. Ház, hanem sok egyéb is szükséges lesz. Mindenesetre mielőtt egy képletet a kezünkbe veszünk 
és mielőtt nekiesnénk az értékelésnek, gondoljuk át, hogy mit várunk az értékeléstől. Pl. milyen 
tényezők szükségesek ahhoz, hogy valaki gazdag legyen és ezeket milyen asztrológiai tényezők 
jelezhetik?

Elég-e a tehetség? – Pl. valaki tehetséges színész, kiváló feltaláló, nagyszerű számítástechnikai 
szakember, nagyon jó jogász stb.

A pénz nem a tehetségből lesz! Az árut, a tehetséget, az ötletet kell tudni felismerni és eladni. Ehhez 
pedig jó menedzseri adottságok szükségesek. Minden jobb színész, ökölvívó, futballsztár mellett 
megtaláljuk a producert, a szponzort, a menedzsert, akik megszervezik a fellépéseket, akik a 
szerződéseket kötik és akik a pénzt bekasszírozzák. Vajon ki kap, szerez több pénzt, a producer vagy a 
színész?

Gondoljuk végig, hogy milyen adottságok szükségesek a pénz szerzéshez, az igen nagy pénzek 
szerzéséhez? Véleményem szerint ezek a következők:

- menedzseri, szervezői adottságok, ami   az Oroszlán, a Kos, a Nap és a Mars -al jellemzhetők a 
horoszkópban,

- felismerési képesség, ami azt jelenti, hogy valakiben, vagy valamilyen dologban meg kell látni 
a pénzt, a nagy üzletet, vagy az újdonságot, ami pénzt hozhat, ehhez leginkább az intuíció és az úttörő 
szerep vizsgálandó, amit a  Mars és Uránusz    jelképez leginkább,

- jó rábeszélő képesség, hogy még a gyengébb árut, vagy gyengébb produkciót is jól el lehessen 
adni, ehhez    az Ikrek és a Merkúr   szerepe is szükséges (szélhámos tulajdonságok),

- a konkurencia kiszorítása, amihez jó üzleti érzék, ravaszság és sokszor gátlástalanság kell, amit 
a  Merkúr , esetleg   a  Szaturnusz  képvisel a horoszkópban.



Siker az életben
• Igazán nagy pénzeket megszerezni saját képességek, saját ötletek megvalósításával nem lehet. Igazán 

nagy pénz alatt Ft-milliárdokat, vagy Dollár százmilliókat értek. Ekkora pénzeket csak mások kárára, 
mások pénzének a megszerzésével lehet szerezni (pl. a pilótajátékok, vagy a hálózatjellegű 
termékterjesztések első emberei stb.). Ehhez pedig gátlástalannak, csalónak, gazembernek kell lenni. A 
fent jelzett asztrológiai jellemzők mellett a más ember pénzét szimbolizáló 8.ház vizsgálata is 
elengedhetetlen.

• Mindezeken felül fontos még a határtalan ambíció, a céltudatosság.

• Összefoglalva, tehát az alábbi emberi tulajdonságokat kell vizsgálni a kezünkbe kerülő horoszkópnál:
- céltudatosság
- határozottság
- néha kitartás (amikor valaki saját maga is munkával részt vesz a pénzszerzésben)
- úttörő hajlamok
- jó felismerő képesség
- kockáztató hajlam és képesség
- rábeszélő képesség
- üzleti érzék, anyagiasság
- gátlástalanság
- szélhámos hajlamok
- erkölcsi érzék alacsony szintje
- felelőtlenség
- néha könyörtelenség
- érzelemnélküliség.



A leggazdagabb emberek horoszkópjai

• A következőkben a leggazdagabb  amerikai állampolgárok horoszkópját 
vizsgáljuk meg. A horoszkóp adatokat döntően Dr.Janák Lajos adatbázisából 
szereztem. 

• Megvizsgáltam más adatbázisokat is, s néhány horoszkópnál idő, s ezáltal 
Asc-eltéréseket tapasztaltam, így ezeket a horoszkópokat kihagytam a 
vizsgálatból. Mindezek ellenére nem zárható ki, hogy esetleg olyan 
horoszkóp is szerepel az alábbiak között, amikhez esetleg valaki más 
adatokat is talál. Magyar példát csak egyet találtam, a közelmúltban 
meggyilkolt Fenyő Jánosét. 

• A bemutatásra kerülő horoszkópokban hiába keressük a gazdagságot 
közvetlenül, vagy hiába próbáljuk megbecsülni a pénz nagyságát, ez nem fog 
sikerülni. Azt azonban látni fogjuk, hogy ezek az emberek a törvény határán 
mozogtak és általában nem sok erkölcsi értékkel rendelkeznek. 



John D.Rockefeller
Amerika első milliárdosa. Szegény családból indult. 16 
évesen kezdett dolgozni alkalmazottként, de 3 év 
múlva egy bizományosi cégbe társult be, s ezt 
követően soha többé nem dolgozott más 
alkalmazottjaként. Először gabonában, takarmányban, 
húsban és egyéb élelmiszerekben utazott, de 
hamarosan felfedezte az olajüzletet. Társával 
olajfinomítót építtetett, majd megszervezte a 
kitermelt olaj szállítását is. 34 éves volt, amikor 
megalapította üzlettársaival a Standard Oil társaságot. 

Egymás után vásárolta fel az ország olajfinomítóit. Riválisainak csak azt a választási 
lehetőséget hagyta, hogy vagy társulnak vele, vagy csődbe mennek. Az egyik rivális 
éppen az öccse volt, akit rövid úton csődbe juttatott, aki ezt a csapást élete végéig 
nem tudta kiheverni. 1880-ban a Standard Oli Amerika olajtermelésének 95%-át 
képviselte. Rockefellert tekintették ekkor már a világtörténelem leggazdagabb 
emberének. (Salamon király, a fáraók, Kleopátra, Krőzus is alulmaradtak a vele való 
összehasonlításban). 1937-ben 98 éves korában halt meg. Személyében egyszerre 
búcsúztatták a nemzet jótevőjét és az üzleti élet erkölcstelenségének 
megtestesítőjét.



John D.Rockefeller
Céltudatosság, határozottság, menedzseri 
hajlamok: Asc Kos Konjunkció Plútó, az MC Bak, 
a Nap konjunkció IC, valamint a kardinális 
tulajdonságok túlsúlya (10 pont) jelzi.

Úttörő hajlamok: Jupiter konjunkció Mars

Kockáztató hajlam: Nap kvadrát Plútó kvadrát 
Jupiter (5.h. ura)

Anyagiasság: Szaturnusz 8.h. (X.h.) és ura 
Jupiter konjunkció Mars 6.h., valamint Merkúr 
2.h.

Gátlástalanság és az erkölcsi érzék alacsony 
volta: Jupiter kvadrát Nap konjunkció Mars 
trigon Neptún, valamint Nap kvadrát Plútó és 
Hold Ikrek mutatja.

Könyörtelenség: Nap kvadrát Plútó, Asc Kos.



Cornelius Vanderbilt  
Trágár beszédéről hírhedt holland tengerész. Heves 
természetű, erős akaratú, energikus ember volt. Már 
fiatal korában elnyerte a „Parancsnok” becenevet. 
Tizenegy évesen kimaradt az iskolából, hogy minden 
figyelmét a hajókra és a hajózásra összpontosítsa. Már 
16 éves korában egy bárka tulajdonosa lett. Később 
beletanult gőzhajózásba is. Illegális szállításokat vállalt 
mások által megszerzett monopol területén, jóval a 
szokásos ár alatt, nyakában mindig az üldöző 
rendőrökkel, de mindig sikerült elmenekülnie. 

35 éves korára 7 hajós flotta tulajdonosává nőtte ki magát. Gőzhajójáratokat létesített, 
ahol olyan alacsony tarifákkal vállalt szállítást, hogy riválisai tetemes összeget fizettek 
távozásáért. Az ilyen jellegű ügyletek voltak az elsődleges jövedelemforrása. 45 éves 
korára az egyes járatok megszüntetése miatt kapott pénzből több,  mint 100 hajóból 
álló mamutvállalkozás tulajdonosa lett. A New York-i arisztokrácia sohasem fogadta be, 
mert káromkodásaival, illetlen viselkedésével (dohányleves köpések a perzsa 
szőnyegekre stb.) megbotránkoztatta vendéglátóit. 70 éves korában új területen 
kezdett vállalkozni, a vasútnál. Itt további 10 milliókat keresett. A zsugoriságáról is 
hírhedt ember, 83 éves korában halt meg.



Cornelius Vanderbilt 

Céltudatosság, határozottság, menedzseri 
hajlamok: Asc konj. Mars, MC Oroszlán

Úttörő hajlamok: Asc konj. Mars, X.h. Uránusz

Kockáztató hajlam: Asc konj. Mars, Neptún, 5.h. 
konj. Asc, Nap Ikrek,   Uránusz (X.h.)

Anyagiasság: 8.h.: Nap, Vénusz (Hold, Szaturnusz, 
Merkúr), 2.h.: Plútó     trigon Asc, Hold

Gátlástalanság: Asc konj. Matrs, konj. Neptún, Nap 
Ikrek

Szélhámos hajlamok: Nap Ikrek

Erkölcsi érzék alacsony szintje: Nap Ikrek, Vénusz 
Ikrek,( Hold és Merkúr ura)

Könyörtelenség: Asc konj. Mars, Hold konj. 
Szaturnusz, konj. Merkúr kvadrát Plútó kvadrát 
Uránusz



Henry Ford
Egy farmon nőtt fel. Már gyermekként is 
szívesen játszott mechanikus szerkezetekkel. 
Kiváló szerelő lett belőle. Éjszakánként építgette 
első automobilját. Majd egy autóépítő vállalatot 
alapított, amely hamar tönkrement. 1903-ban 
megalapította a Ford Motor Companyt. 
Tőkéstársa egy szénkereskedő volt. Kidolgozta a 
sorozatgyártás, a termék szabványosítás 
rendszerét

Vagyona meghaladta az 1 milliárd dollárt. A pénz állítólag nem érdekelte. 
Zsebeiben kitöltött csekkek voltak. A tisztítóban egyszer 125.000 dollárról 
kitöltött csekket találtak, máskor 85.000 dolláros csekket ejtett ki a 
zsebéből. Naiv volt. Amikor kitört az I.világháború, fejébe vette, hogy 
Európába utazik és megpróbálja kibékíteni a feleket. Amikor ez nem 
sikerült, gyáraiban ezerszámra gyártotta a katonai gépkocsikat, tankokat. 
Makacs kitartás volt rá jellemző. 1947-ben 84 éves korában halt meg.



Henry Ford
Céltudatosság, határozottság, menedzseri hajlamok: 
MC Szűz konj. Mars,   Oroszlán: Nap, Mars, Merkúr 
kvadrát Plútó

Úttörő hajlamok: (Mars konj. MC), Uránusz kvadrát 
Vénusz (X.h.)

Kockáztató hajlam: Neptún 5.h., Mars Oroszlán, Nap 
Oroszlán kvadrát Plútó

Anyagiasság: nem jellemző, de Uránusz 8.h. Ikrek, 
Vénusz X.h.

Gátlástalanság: Nap kvadrát Plútó, Hold kvadrát Plútó 
(Plútó szül.úr)

Szélhámos hajlamok: Nap konj. Merkúr 

Erkölcsi érzék alacsony szintje: Nap 9.h.,kvadrát Plútó, 
Oppoz. Hold

Kitartás: Fix jegyek túlsúlya jellemző, ezen belül is 
Asc,



Joseph Pulitzer
Kalandvágyból kelt útra Budapestről, hogy 
katonaként próbáljon szerencsét. Fizikuma 
gyenge, látása rossz volt, így sem az osztrák, sem 
a francia, sem a brit hadsereg nem szerződtette. 
Ellenben sikerült bekerülnie az Egyesült Államok 
hadseregébe, hogy harcoljon a polgárháborúban. 
Nagy küzdőszellem jellemezte. 1867-ben 
megkapta az amerikai állampolgárságot, majd egy 
német lapnál társtulajdonos lett. 

Néhány év alatt tökéletesen megtanult angolul, s népszerű politikai szónok vált 
belőle, majd országgyűlési képviselő is lett. Lapot vásárolt, ami a csőd szélén állt. 
Összeolvasztotta egy másik rivális lappal és kitűnő profitot termelő újságot hozott 
létre belőlük. Ezt követően New Yorkban megvette a World című lapot, s rövid idővel 
rá már félmillió dollár hasznot termelt neki. Pulitzer hol szenvedélyes, hol agresszív, 
hol kegyetlen volt, hol idealista. Rámenősségével, erőszakosságával sok ellenséget 
szerzett magának, többször is bíróság elé idézték. Halálakor több, mint 23 
rágalmazási és becsületsértési per volt folyamatban újságjai ellen. Megalapította a 
Pulitzer díjat, amely a legrangosabb amerikai irodalmi díjnak számít



Joseph Pulitzer
Céltudatosság, határozottság, menedzseri 
hajlamok: Merkúr Nap Uránusz Plútó   Kos I.h.

Úttörő hajlamok: Merkúr Nap Uránusz Plútó   Kos 
I.h., kard 9 

Kockáztató hajlam: Hold (5.h.)konj. Mars, Nap konj. 
Mars, Kos stellium

Anyagiasság: 2.h. Vénusz, 8.h.:Plútó konj. Nap, 
Mars (8.h.) konj. Hold

Gátlástalanság: Nap konj. Uránusz, Plútó, Hold 
konj. Mars Vízöntő

Szélhámos hajlamok: Merkúr konj. Asc

Erkölcsi érzék alacsony szintje: Jupiter (9.h.)Ikrek 
exil kvadrát Szaturnusz, de trigon Hold, Mars

Könyörtelenség: Kos stellium



Hetty Green
• Ízléstelen, piszkos, fekete ruhájával és páratlan 

fösvénységével érdemelte ki a „Wall Street-i 
boszorkány” nevet. Leginkább befektetésekkel, 
tőzsdézéssel foglalkozott és gyarapította kb. 
tízszeresére az örökölt 10 milliós vagyonát. Azzal 
kezdte, hogy  egy végrendeletet meghamisított. 
Amikor ez kiderült, kénytelen volt elmenekülni, 
Angliába. Itt férjhez ment, két gyermeke született. 
Visszatérése után többnyire panziókban lakott, hogy 
nem kelljen fizetnie a magas vagyonadót. Amikor a fia 
megsérült a térdén egy szánkóbalesetben, rongyokba 
öltöztette, hogy szegénynek álcázva ingyenes kezelést 
kapjon. Felismerték őt a klinikán és követelték, hogy 
fizessen a kezelésért. Erre hazavitte a fiát, s maga 
kezdte el kezelni. A fia lába azonban üszkösödni 
kezdett és amputálni kellett. Férje csődbe ment, ő 
azonban nem volt hajlandó rajta segíteni. Hamarosan 
el is váltak. Gyermekeivel is gyakran feszült volt a 
kapcsolata. 81 éves korában halt meg.



Hetty Green
Céltudatosság, határozottság, menedzseri 
hajlamok: Plútó konj. MC, Nap, Merkúr Skorpió

Úttörő hajlamok: Plútó konj. MC Kos, Nap kvadrát 
Uránusz

Kockáztató hajlam: Nap, Mars, Vénusz 5.h., Hold 
Nyilas

Anyagiasság: Nap 2.h.Skorpió5.h., 
Uránusz(8.h.)kvadrát Nap

Gátlástalanság: Nap kvadrát Uránusz

Erkölcsi érzék alacsony szintje: Neptún (9.h.)kvadrát 
Szaturnusz, Jupiter kvadrát Plútó

Könyörtelenség: Hold konj. Szaturnusz Skorpió, Nap, 
Merkúr Kos



Fenyő János
Életrajzát részletesen nem ismerem. Annak alapján, amit az 
újságokban lehetett olvasni fotós, fotóriporter volt. 
Amerikában gyűjtötte össze a kezdeti tőkéjét, első feleségét 
is itt vette el. Hazatérte után üzleti érdekeltségeket épített ki 
újságoknál, videó és filmszakmában. Mesterlövésznek 
tartotta magát. Meggyilkolták.

Egy riportból:– Említette az imént Fenyő Jánost, a VICO birodalom fejét, a sajtócézárt, aki 
fotóriporterből lett milliárdos, hatalmas kapcsolatokkal rendelkező ember. Budán, az utcán, egy 
szemvillanás alatt megölték, egy kora esti, hétfői napon. A gyilkosát azóta is keresik.

– Soha nem is fogják megtalálni, tudniillik egy-két politikai vezetőnek beismerő vallomást 
kellene tenni, hogy mit is csinált két órával a halála előtt Fenyő János. Kikkel szaunázott? Miért 
szaladt el onnan? Miért hagyta ott a testőreit...? Akiket Fenyő János soha nem hagyott el, hisz 
évek óta fenyegetve érezte magát. Valószínű, hogy egyetlenegy ilyen ember sem fog 
istenigazándiból megnyílni. Azt viszont tudni kell, hogy rögtön egy nem létező maffiakapcso-
lattal próbálták ezt a bűncselekményt fedésbe tenni. Természetesen ez nem sikerült. Fenyő 
János az 1990-es évek elején zugkazettamásolóból lett milliárdos, mindig meg is büntették pár 
százezer forintra, s közben kazetta- és CD-másolásból birodalmat épített ki. Viszont túlter-
jeszkedett, irányítani akarta a politikusokat, és ugyanúgy feleslegessé vált, mint Princz Gábor.



Fenyő János
Céltudatosság, határozottság, menedzseri 
hajlamok: Nap, Merkúr Kos, Hold konj. Szaturnusz 
Skorpió, Mars trigon Nap, Hold disp. Plútó 
Oroszlán

Úttörő hajlamok: Uránusz 3.h., Nap, Merkúr Kos, 
Mars trigon Nap

Kockáztató hajlam: Nap, Merkúr Kos

Anyagiasság: 2.h. Hold konj. Szaturnusz Skorpió, 
8.h. konj. Mars (Szaturnusz konj. Hold)

Gátlástalanság: Hold konj. Szaturnusz, Nap, Merkúr 
Kos, Nap oppoz. Neptún

Szélhámos hajlamok: Asc Ikrek, Merkúr Kos

Erkölcsi érzék alacsony szintje: 9.h.Szaturnusz konj. 
Hold, Jupiter Ikrek exil

Könyörtelenség: Hold konj. Szaturnusz Skorpió, Nap, 
Merkúr Kos



Jay Gould
Amerika történelmének egyik 
leggátlástalanabb üzletemberét, a „Wall 
Street-i Mefisztó” néven is nevezik. Társait 
is becsapta, akik közül az egyik emiatt lett 
öngyilkos. Részvényeket hamisított. 
Vesztegetett. Becsült vagyona meghaladta a 
150 millió dollárt, ami abban az időben az 
USA nemzeti jövedelmének 0,5%-át is 
meghaladta.



John Pierpont Morgan
Az amerikai történelem leggazdagabb 
bankára. Gátlástalanságáról és kíméletlen 
célratöréséről volt nevezetes. Többek 
között a U.S.Steel acélművek és a General 
Electric gépgyár megalapítója.



Bill Gates
A Microsoft ma is élő vezetője, a világ 
egyik leggazdagabb embere. 1995-ben 
becsült vagyona, illetve érdekeltségei 15 
milliárd dollár értéket képviseltek. A 
szoftver piacon egyedülálló részesedést 
ért el különösen erőszakos 
üzletpolitikájával.



J.Paul Getty
A második „Rockefeller”. Ő is az olajiparban 
szerezte hatalmas vagyonát. Apja halála után 
örökösödési pert indított anyja ellen és az 
eredményről ő maga azt nyilatkozta „sikerült 
megfejnem az anyámat”. Közismerten zsugori 
volt. Öt sikertelen házassága volt és emellett 
valóságos háremet tartott. Öt fia született, 
akik közül az egyik betegségben, egy másik 
balesetben meghalt.



August Belmont
Amerika „Rothschildja”. Bankár. Az amerikai 
tőzsdepánik zavarosában halászva gazdagodott 
meg. Vakmerő volt, szellemes és kulturált. Egy 
párbaj során maradandó sérülés érte, élete 
végéig sánta lett. Politizált. Főkonzul volt 
Ausztriában. Vezető pozíciót szerzett a 
Demokrata Pártban. Lótenyésztés és 
lóversenyzés volt a hobbija.
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• Mi a közös az ismertetett emberek életében? – A 

vagyongyűjtésre nincsenek bevált, megismételhető receptek. 
Szabályszerűség gyakorlatilag nincs. Mégis valamilyen 
hasonlóságot felfedezhetünk. Legtöbbjük határterületeken 
szerezte a vagyonát. Nem kitaposott utakon, hanem 
ismeretlen, mások által még ki nem próbált utakon. Sokan –
talán a legtöbben - az elfogadott erkölcsi és jogi határok 
kitágításától sem riadtak vissza a vagyon utáni hajszában. 
Szinte mindegyikükre jellemző a bátorság, az elszántság és a 
határtalan ambíció. Legtöbben minden lelkiismeret-furdalás 
nélkül taposták el riválisaikat, zsákmányolták ki gátlástalanul 
alkalmazottaikat és fosztották ki az ország természeti kincsit 
is. 

• Asztrológiai szempontból is fedezhetünk fel hasonlóságokat, 
de sohasem fogunk találni recept jelleggel alkalmazható 
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• A határtalan ambícióhoz (céltudatosság, határozottság)    Kos, Oroszlán 

esetleg  Nyílas jegyek dominanciája és/vagy  Mars, Nap, Jupiter  mint 
kardinál szignifikátor megjelenése szükséges. Körülbelül ugyanezek az 
elemek jelölik a jó menedzseri hajlamokat is.

• Fel kell ismerni azt a horoszkópban, hogy az illető saját tudását mennyire 
akarja vagy tudja felhasználni és mennyire akar más tudásából, más 
eredményeinek kizsákmányolásából, vagy mások becsapásából pénzhez 
jutni. Itt azt is kell vizsgálni, hogy milyen az erkölcsi tartása: 9.h.-ban lévő 
bolygó milyensége, sértettsége, 9.h. ura,       helyzete és fényszögei. 
Természetesen az erkölcsi megítélés is csak azt követően lehetséges, ha az 
egész képletet elemeztük és megállapítottuk az illető jellemét. Ezzel a 
képpel kell összhangban állnia az erkölcsről kialakított véleményünknek.

• Ehhez a kérdéshez (erkölcsök) szorosan kapcsolódik annak vizsgálata is, 
hogy az illetőben mennyi hajlam mutatkozik szélhámosságra. Ehhez az  
Ikrek   és  a    Merkúr   szerepét kell vizsgálni. Köztudott, hogy a   Merkúr    
ember mindent meg tud magyarázni, ami éppen pillanatnyilag neki a 
legkedvezőbb, s ha kell akkor annak az ellenkezőjét is.
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• Abban az esetben, ha azt látjuk, hogy sem erkölcsi negatívumok, 

sem szélhámos mentalitás nem hámozható ki a képletből, akkor 
valószínűleg anyagi téren kisebb ívű pályára számíthat az illető, 
saját erejéből, tehetségéből többet kell adnia és ehhez, hogy 
azért vigye valamire – ez esetben – nagy kitartást kell 
felfedeznünk. Amennyiben kitartást sem találunk, úgy legfeljebb 
hétköznapi anyagi sorsot valószínűsíthetünk számára.

• Természetesen nagyon fontos még vizsgálni a pénzzel összefüggő 
horoszkópelemeket is: 2. és 8. ház hangsúlyos volta. 
(Szélhámosoknál és gátlástalanoknál a 8.háznak különösen nagy 
szerepe lesz. Nem szabad azonban egy horoszkópelemből végleges 
következtetéseket levonni. Pl. a 8. ház egy kedvező vagy 
kedvezőtlen örökösödési lehetőséget is jelezhet.)

• Az 5.ház vizsgálatából állapíthatjuk meg a kockáztatások, 
befektetések, vállalkozások, szerencse kérdéseit. (Itt is fontos, hogy 
ezt megelőzően képet alkossunk az illetőről a horoszkóp egészének 
elemzésével)
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• Az érzelmek vizsgálata sem közömbös. Csak 
alacsony érzelmi  szinten lehet valaki elég 
könyörtelen a társaihoz, sőt családtagjaihoz is. (Ne 
felejtsük el, hogy ilyen emberek számára a 
bosszúvágy is serkentő lehet, és egy kevés  Vízöntő  
érdekeltség nem érzelgősséget, hanem sok esetben 
kegyetlenséget jelenthet).

• Az úttörő hajlamok, a kezdeményezőképesség és az 
új megoldások, az átverésekre való hajlam is fontos 
vizsgálódási szempont. Ezt a  Kos, Vízöntő illetve a   
Mars   és    Uránusz   fontos pozícióban való helyzete 
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