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Németh Ágnes:  

   

KORREKCIÓS SIMÍTÁS A IV. HÁZ SEGÍTSÉGÉVEL  
 

 

Minden asztrológus legnehezebb feladatának tekinti ellenőrizni, hogy a kapott 

születési adatok precízek-e. Ehhez gondolom mindegyikünknek meg van a maga 

módszere, én csak az enyémről tudok beszélni.  

   Viszonylag sokszor találkoztam olyan születési óra perc adattal, ahol nehéz volt 

eldönteni, hogy a szülött Aszcendense melyik jegybe esik. Vagy az egyik jegy 

végéhez esett, vagy a másik jegy tulajdonságaival nem tudott azonosulni a kedves 

horoszkóptulajdonos. Vagy valamilyen jellegzetes bolygó befolyásolta az I. házat. 

Ilyenkor, ha az Aszcendens pontosításához a IV. házra vonatkozó kérdéseket tettem 

fel, sok esetben ez segített precízen pontosítani az Aszcendens jegybeli 

hovatartozását.  

   Sajnos nincs elég időnk arra, hogy minden Aszcendenshez tartozó IV. házat végig 

tudjunk elemezni, de egy-egy példán bemutatnám hogyan is megy ez?  

    

Ha valakinek az Aszcendense a Kos jegyébe esik: akkor a IV. háza valószínűleg a 

Rák jegyében lesz. Víz elemű, kardinális jegy. Feltehetően a születésekor a lakásuk, 

házuk közelében tó, folyó, patak, mosoda, uszoda, avagy bölcsőde, gyermekgondozó 

intézmény volt található. Születethetett tenger mellett. Belső városokban folyók 

melletti helyek közelében, források közelében, szökőkutak közelében.  

   Valószínűleg a nagyszülőkkel lakott a család a születéskor, vagy a horoszkóp 

tulajdonosa volt sokat a nagyszüleinél, vagy nagyszülők nevelték, esetleg nagynéni.  

   Ha itt ártó bolygó található, akkor valamilyen tragédia volt a családban, de ártó 

bolygó nélkül is előfordulhat, hogy csak az egyik szülő, inkább az anya neveli.  

   Saját birtokot inkább az új család, vagyis a házasságuk révén szereznek.  

-------------------------------------------------------------  

Bika Aszcendens maximum első 5 fokánál még eshet a Rák jegyébe a IV. ház.  

Ha valakinek az Aszcendense a Bika jegyébe esik, akkor a IV. csúcsa eshet még a 

Rák jegyébe, de ha Bika Aszcendens utolsó fokaira esne az Aszcendens, akkor a IV. 

ház csúcsa már az Oroszlán jegyébe fog esni:  

Olyan helyek közelében lakhattak a szülött kisgyermek korában, melyeket az 

emberek gyakran kerestek fel. Pl. sportpálya, sportcsarnok, színház, vár, kastély, 

királyi kastély. Az Oroszlán jegyéhez tartoznak még a meredek lejtők, és a sziklás 

tájak.  

Feltehetően viszonylag nagy lakásba, házba születtek, általában családjuk első, nagy 

pompával köszöntött gyermekei. Egyik felmenője – inkább apukája – különösen 

jóindulatú, aki sokáig szerepet játszik a szülött életében. Felmenői körében egy valaki 

híres, vagy bármily más módon tekintélyes személyiség.  
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-------------------------------------------------------------  

Ha az Aszcendens az Ikrek jegyébe esik, az Ikrek első 5 fokáig előfordulhat még, 

hogy Oroszlán jegyébe esik az IC. Az Ikrek Aszcendens további fokánál a IV. ház a 

Szűz jegyébe esik: Valószínűleg olyan helyre született, amely szerény ugyan, de 

nagyon nagy a tisztaság. Föld elemű a Szűz jegy, így vihették haza kertes házba is. A 

lakóhely környékén található valamilyen üzem, vagy gyár, vagy feldolgozó üzem. Ide 

tartozik minden beépített termékeny táj. Ide tartoznak a gabonaföldek, a raktárak. De 

ide tartoznak a tejgazdaságok is.  

   A felmenő ági rokonságban található tudós, vagy tanár, a szülők szerettek olvasni, 

feltehetően sok könyv van az otthonában. Nagyapja, dédapja egyetemet végzett.  

------------------------------------------------------------  

Ha a Rák jegyében áll az Aszcendens, a IV. ház eshet a Szűz jegyébe, vagy a 

Mérleg jegyébe.  

Ha a Szűz jegyébe esik, azt fentebb már említettük.  

Ha a Mérleg jegyébe esik a IV. ház, akkor feltehetően a szülők nagyon szerették őt. 

Vagy előbb fogant mint, amikor házasságot kötöttek a szülők. A szülőknek a 

születéskor feltehetően még nem volt saját tulajdonú lakásuk. A felmenőik között 

lehetett jogász, diplomata, vagy művész. A szülők később jómódúak, szeretik a 

társaságot, a vendégséget.  

Születéskori lakóhely környéke, minden termékeny tartomány, szélmalmok, fa  

üzemek, fűrész üzemek, kádárműhelyek, a dombok lejtője, vadászterületek, homok- 

és kavicsos táj, bíróság a közelben. Szülei sok mindenre tanítják, erkölcs, viselkedés, 

stb..  

-------------------------------------------------------------  

Ha az Aszcendens az Oroszlán jegyébe esik, akkor a IV. ház eshet a Mérleg 

jegyébe, vagy a Skorpió jegyébe.  

A Mérleg jegyét fentebb már említettük.  

Ha a Skorpió jegyébe esik a IV. ház: a Skorpió jegye a víz elemhez tartozik, emiatt a 

születéskori lakóhelye lehetett, folyó, patak, tó, uszoda, mosoda, stb. környékén. 

Feltehetően a születésekor a szülők kis lakásban laktak, vagy olyan körülmények 

között, amit titkolni kellett, vagy titokban költöztek valahová, valahonnan. Ide 

tartozik minden egészségtelen hely. Ide tartoznak a kertek, a szőlőhegyek, 

gyümölcsösök is.  

   Szülei feltehetően nem túl barátságos emberek. Ha már van saját lakása, oda csak a 

barátait és a családját engedi be. A hálószobájába talán még azokat sem!  

-------------------------------------------------------------  

Szűz Aszcendens első fokainál lehet az IC a Skorpió jegyében, de feltehetően a IV. 

ház a Nyilas jegyébe esik majd:  

A Nyilas jegyéhez tartoznak a legelők, a tágas terek, a fenyőfák, ha városi lakásba 

vitték, az biztosan nagy lakás volt. Felmenőági rokonsága között található bíró, 

rangos tisztviselő, hatóságnál dolgozó szülő, vagy olyan ember aki kutyákkal, vagy 
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lovakkal foglalkozott. Sokszor hallottam, hogy igen, nagyapámnak voltak lovai, vagy 

apám lovakat tartott, stb.  

-------------------------------------------------------------  

Ha az Aszcendens a Mérleg jegyébe esik, akkor az IC a Bak, avagy a Vízöntő 

jegyében állhat: 

A Bak jegye alá tartoznak a hegyek és a bányák. A magaslatok, a kopár hegyek. 

Terméketlen mezők, cserjék, bogáncsos tövises tájék. Istállók, juhkarámok, 

birkalegelők. Parlagos talaj. Ahol a Szaturnusz megjelenik, jelen esetben itt 

uralkodóként, mindig van valami tragikus elem. A Mérleg Ascendensű embernek ez a 

terület ahol nehézségei vannak. A szülői házban sok a gond, vagy az egyik vagy 

mindkét szülő túl szigorú, vagy korán elveszítette az egyik szülőjét, vagy a szülők 

elszegényedtek, vagy az egyik szülő újra házasodott, és a Mérleg Ascendensű 

embernek ezáltal rosszabb lett az élete.  

A Mérleg jegyében álló Aszcendens utolsó fokainál már a Vízöntő jegyében is állhat 

az IC: Skorpió Aszcendensű embernek nagy valószínűséggel az IC-je a Vízöntő 

jegyében áll:  

Minden olyan hely, ahol karitatív szervezetek vannak, mint óvoda, bölcsőde, frissen 

szántott helyek. Kőtörők és olyan helyek, ahol ásványt bányásznak. Mentőállomás.  

A Vízöntő analógiáit kell elővennünk, vagyis a gyermekkori családi légkör nem 

mindennapi. Lakhatnak elektromossággal foglalkozó üzemek közelében, vagy olyan 

gyárak közelében, melyek gyorsan forgó alkatrészeket gyártanak. Miután a Vízöntő 

jegye kapcsolatos a segítséggel, így lehet a környéken mentőszolgálat, 

gyermekotthon, stb. Sokszor tapasztaltam azt is, hogy gyermekotthonból került egy 

családba a Skorpió szülött.  

Születése sem mindennapi, valami zavar van, hiszen az Aszcendens is a 8. mundán 

házhoz tartozik, a születésekor van valami rendkívüli esemény, pl. nyakán a 

köldökzsinór, nem érnek be a kórházba, ezért otthon születik. Egyik szülő 

alkoholista, vagy otthagyja őket az egyik szülő. Kora gyermekkorában jó nevelést 

kap a szüleitől, és sok segítséget. Később ez nagyon megváltozik.  

-------------------------------------------------------------  

Ha az Aszcendens a Skorpió jegyébe esik, akkor az IC a Vízöntő vagy a Halak 

jegyében található: A Vízöntő IV. analógiájáról már hallottunk, a Skorpió jegyének 

végén álló Aszcendensnél már lehet a Halak jegyébe esik a IV. ház.  

Ha az Aszcendens a Nyilas jegyébe esik, akkor a IV. ház nagy valószínűséggel a 

Halak, vagy a Kos jegyébe fog esni:  

Ha a Halak jegyébe esik a IV. ház. Víz melletti helyek, mocsarak víz talaj, vízben 

gazdag tájék. Olyan helyek ahol templomok vannak, ahol kórházak vannak, zárdák, 

remetelakok.  

Legtöbb Nyilas Aszcendensű embernek található valami tragédia a családi életében. 

Szülői házban betegség, szerencsétlenség, vagy stresszelt Neptun és Jupiter esetén 

törvényességgel való probléma, büntetés is található. A Nyilas Ascendensű ember 
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sokszor szenved attól, ha nem szereti a szüleit. Néha  van valami titok a születés 

körül. Avagy alkoholista az egyik szülő, vagy külföldre szökik az egyik szülő. apja 

nem volt párttag, parlamenti könyvtár igazgató helyettese, csalódást okozott, anyja 

beteg volt, májgyulladása volt, elvettek tőlük földeket.  

Ha a IV. ház esik a Bika jegyébe:  

Feltehetően olyan családba született, akik vagy kertes házban laktak, vagy 

rendelkeztek kerttel, telekkel, réttel stb. Számtalan esetben találkoztam már olyan 

helyzettel, hogy a lakásuk egy nagy park, vagy kertészet mellett volt. Felmenőági 

rokonságuk között található pénzügyi szakember, vagy földműves, akár művész, 

énekes, stb.  

Ha a IV. ház esik az Ikrek jegyébe:  

Feltehetően sokat költözött a család, akár a horoszkóptulajdonosa születésekor is. 

Felmenői között található olyan ember, aki a közlekedésben dolgozott, vagy 

valamilyen köze volt a közlekedéshez, pl. szállított, MÁV, BKV, stb. Minden 

verőfényes hely, domb, játékot, szórakozóhely.   

 

 

Marika 

 született 1947. július 17-én 21 óra 10 perckor Budapesten.  

Túl közel van az IC a Bika jegyéhez. Nem kertes házba, nem volt termőföldjük a 

születésekor. De többször költöztek kis korában. Felmenő ági rokonság. Apukája 

egyenruhát viselt. Az akkori Közlekedési Vállalat – más néven Besszkárt szállítási 

területén dolgozott.  

 

 

Edit  

1960. március 20. 15 óra 30 perc Vác, anyukája úgy emlékszik, hogy akkorra már 

meg volt. A hölgy nem tudta eldönteni, hogy a Halak jegyébe vagy a Kos jegyébe állt 

a Napja, és nem tudott azonosulni az Oroszlán Aszcendensével sem. 15 óra 30 perces 

időnél a Skorpió jegyébe esik az IC. A Skorpió  

A Skorpió jegyében van az IC…… A hölgy szülei ekkor egy pici szoba konyhás 

tanácsi lakásban laktak. Később az édesanyja örökölt földeket házakat, nem is 

keveset, ez megmaradt a szülőktől neki. 

Anyukája varrónő, minőségi ellenőr, apja vezető beosztásban volt, Ganz hajó és 

gépgyárba, A hölgy természetgyógyászattal komolyan foglalkozik, csak bit ételeket 

eszik, saját maga termeli az ételeit, nem használ cukrot, stb.  

Kos jegyében áll a Napja: vállalkozó szellem, 24 éves kora óta vállalkozó. Volt már 

ruha készítő kisiparos, természetgyógyász, és most kolloidot gyárt.  
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László 

1947. január 7. 23 óra 51  Makón született.  

Aszcendense a Mérleg jegyében áll, rajta a Neptun – ő egy pap. Születésekor az IC a 

Bak jegyében állt. A Bak jegyének területei a magas helyek, hegyek, emelet, 

dombok, vagy bányák….  

Makón egyetlen dombocska van, de az inkább buckácska. Amikor korrigáltam ezt a 

horoszkópot csodálkoztam, hogy ez hogyan lehet? A Mars áll az IC-n. Kérdeztem, 

hogy apukája a fegyveres testület tagja volt-e? Nem. Egyen ruhás szervezet tagja 

volt-e? Igen az akkori vasúti társaságnál dolgozott. Történt-e esetleg tűz eset a 

születésekor? Nem.  

De volt egy érdekesség. A születésekor a bábát megkínálták pálinkával, jó vidéki 

szokás szerint. Akkor nagyon hideg volt. A pólyát a babával együtt a bába a búbos 

kemence tetejére – és már meg is van a Bak IC – feltette, és miután annyira meleg 

volt a kemence, a pólya meggyulladt, de a horoszkóp tulajdonosa nem sérült.  

 

 

Közszereplő 

1974. január 4. 19 óra 40 perc Szécsény.  

Aszcendense Oroszlán, közel a Szűz jegyéhez. Ha kitaláljátok kié a horoszkóp, akkor 

talán elfogadjuk az Oroszlán Aszcendenst. Közszereplő, sokan utálják, sokan 

szeretik, de nem engedi, hogy mellőzzék. Holdja a X. házban a Bika jegyében, szereti 

mutatni magát, szeret a nyilvánosság előtt lenni, ő művésznek mondja magát. 

Vénusza a Vízöntő jegyében, szereti az extrém öltözékeket, mániája a csíkos. A 

Vénusz együtt áll a Jupiterrel a 6. házban, ez a szolgálat háza, a Jupiter pedig a nagy 

állatoké, ezért állatcsíkokat kedvel. IV. háza a Skorpió jegyében áll. Azt mondja a 

családjáról: csórók voltunk, nem volt sem mobiltelefonom, sem játékom, sem külön 

szobám, de boldog voltam.  

Ősei között találhatók vándor nép tagjai. (Neptun a IV. házban).  

 

 

John Lennon   

1940. október 9. 18 óra 30 perc, Liverpool.  

Aszcendense a Kos 20 foka. IC-je a Rák jegyébe esik. Szülei mindketten 

rendelkeztek némi zenei háttérrel, de egyikük sem foglalkozott vele komolyan. 

Lennon a szüleivel Liverpoolban élt amíg apja, Alfred Lennon (becenevén Alf, 

később „Freddy”) hajópincér ott nem  hagyta a családot. John ekkor még csak ötéves 

volt. Anyja, Julia ekkor úgy döntött, hogy nem képes gondozni a fiát és nővérére, 

Mimire bízta a nevelését. Így John gyermek- és kamaszkorát a nagynénjével töltötte. 

Bár nem az anyjával élt, rendszeres kapcsolatban volt vele és a látogatások alatt Julia 

megtanította bendzsón játszani. John egy életre elkötelezte magát a zene mellett. Nem 
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sokkal fia 18. születésnapja előtt az anya baleset áldozata lett szolgálaton kívüli 

rendőr elgázolta. Neki kellett azonosítania anyja holttestét.  

   

   

 
   

 
   

 

 

 



7 
 

 

 

 
   

 
   

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

 

 
   

 
   

 

 

 

 



9 
 

 

 

 

 
 

 

 

John Lennon 

 


