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05_A Nap az Oroszlán jegyében   
 

 
H. Saját domicilium (otthoni, uralmi) jegyében érvényesül a legtöretlenebbül a Nap - princípium, 

így a magával ragadó, megnyerő, önérzetet, nyíltságot, öntudatot, de nagyvonalúságot, hallatlan 

biztonságot, határozottságot sugárzó és nemes veretű fellépése sikerei záloga. Céljait természetes 

határozottsággal valósítja meg, amennyire természetes számára a saját magatartása, annyira 

természetes az is, hogy mindezt mások is elismerjék róla, ahogyan ő lojális, nem lekezelő azt 

mástól is elvárja, de ugyanúgy azt is, hogy öntörvényű életútját más is tiszteletben tartsa. 

Segítőkész, de egocentrikus vonását ekkor sem tudja megtagadni, nem mintha a legkisebb 

érdekeltség húzódnék meg tette mögött, sőt, nagyon is önzetlen, de köszönetet, annak ismertségét, 

hogy ezt ő tette, elvárja. Tudja és éreztetni is képes, hogy mi az övé, mi tartozik a 

méltóságtudatához, anélkül, hogy a másikat érdekében, vagy hiúságában érintené, mások önérzetére 

való tekintettel tudja magát körülvetetni. Természetes bölcsesség, ragyogó helyzetfelismerés és 

ebben éppen a hiúsága, a sikertelenségtől való félsz az alapvető tényező. Ehhez fűződik az is, hogy 

tisztában van képességeivel, többet és bármikor nem vállal, csak amit, és amikor sikerrel teljesíthet. 

a kormányrudat azonnal kézhez ragadja és a hatalommal járó felelősség sohasem teher a számára. 

Rendkívüli teljesítményre képes, és ha valami hiányzik a tudásban, azt határozottsággal, kitartással, 

különösen pedig kitűnő és gyakorlatias szervezőképességgel pótolja. Gyorsan, határozottan és 

elegánsan tud, szeret cselekedni, de nem a tettért, magáért - ez inkább a Kosra és a Nyilasra 

jellemzőbb - hanem az eredményért, amit „ő” ér el. A körülötte zajló dolgokat látja, hallja, a 

legkisebb részletekig észleli, de csak akkor reagál, ha kell. Szórakozás, társaság, élvezetek területén, 

az élen jár, de méltóságát sohasem veszítve. nem viseli el környezetében a feszültséget, a 

praktikákat, a félreértéseket, az alakoskodást, különösen ha tudatosak, azonnal leleplezi ezeket. 

Szenvedélyes, romantikus, teljes odaadással szerelmes és éppen ez az Achilles-sarka, mert itt 

elveszti előrelátását, naiv, egyenes. Sportszerető és szívesen vállalkozik. 

DH. A H. vonások teljességükben ekkor sem tűnnek el, csak túlzottakká, groteszkekké válnak és 

legtöbbször a zsarnokság ismérvei is, megmutatkoznak. Hangos, dicsekvő, hiú, gáncsoskodó, önző, 

a világ csak őkörülötte forog, önmagának mindent, de a másik eszébe sem jut, lenéző, gőgös. 

Fellengzős, pazarló, élvhajhász, pöffeszkedő, zabolátlan, csak a talpnyalók érvényesülhetnek nála, 

holott átlátja ezt a helyzetet. Képességeit, adottságait túlbecsüli, túl sokat vállal, majd a nehézségek 

jelentkezésekor kapkod, másokat vádol. Üres nagystílűség, ütközés a törvénnyel, (neki szabad!), 

hűtlenkedés, csőd, de roncsaiban is marad valami méltóságtudatából. 

 

I. házban 
H. Az előbbiekből különösen a szellemi és a fizikai erő, valamint a hangsúlyozott vezetői készség 

emelkedik ki, igen ügyes kezdeményezői képességgel. Robosztus egészség, hirtelen harag, de az, ha 

nincs a kiváltó ok mögött igazság-, idearombolás, vagy valami önérzetet bántó tényező, hamar 

elpárolog. Tudatos bántás, sértés esetében félelmetes ellenfél, noha nyílt marad ilyenkor is, és nem 

elpusztítani kívánja másikat (ez a Skorpió!) csak plédátstatuálóan legyőzni, elégtételt venni, de 

ezzel részéről az ügy végleg lezárva. Kiemelkedő egyéniség kiemelkedő sorssal, rendíthetetlen 

optimizmussal és valahogyan a sors is a kezére játszik. Az elismertség utáni vágya súrolja az 

elviselhetőséget. 

DH. A beteges hiúság és elviselhetetlen „kivagyiság”, gőgösség számos ütközés oka, amihez - 

sokszor az egyébként valóban indokolható merev - nyakassága is hozzájárul, mert nem gyakorlatias, 

a magasabb cél, siker érdeke helyére a „nekem van igazam” lép. Szív- érrendszeri problémák, alig 

fékezhető indulatosság, de ilyenkor sincs benne bosszúvágy, még akkor sem, ha nem tudja azonnal 

rendezni a dolgokat. Hibáját sohasem látja be, az ő döntése, választása, metódusa a jobb, 

zseniálisabb, de, ugyebár az emberek! Stb. stb. 

 

2. házban 
H. Nem annyira a vagyongyűjtésről, inkább a nagyvonalú pénzkezeléshez szükséges fedezet 

biztosításáról van itt szó, hiszen ez őt „megilleti”. ha az anyagi bázis valamilyen hivatallal 

kapcsolódik, ott is bizonyos önállóság tapasztalható. A nem mindig csak az anyagiakra, 

megfoghatóakra irányuló birtoklásvágyát kegyúri magatartás övezi és nemesebb célért - ha nem is 
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feltétlen névtelenül - szívesen áldoz a sajátjából. A kicsinyességgel szembeni megnyilvánulásaiban 

előfordulhat bizonyos teatralitás. A szűkösebb időszakokat nehezen tűri. 

DH. A „könnyű kezű”, így folyik el hívságokra a pénze. Másik véglet a beteges vagyongyűjtés, de 

ekkor sem a pénzért, hanem, hogy lássák „mi mindenem van”. A nagyvonalúsága csak saját magára 

korlátozódik, önérzete gőgbe megy át, megsértődik, méltánytalanságot hangoztat, de ilyenkor sem 

alacsonyodik le a garasosságig. 

 

3. házban 
H. Élénk szellemi élet, az eredendő koncentráltság, céltudatosság könnyedebben oldott, 

szerteágazóbb, így nem egyszer írói, vagy egyéb tollforgatói, esetleg szórakoztatói tevékenységet 

végez. otthonosan mozog a gyermekek lelkivilágában. vállalkozások, amelyek kommunikációval, 

távolságok áthidalásával, közvetítésekkel foglalkoznak. biztonságtudata erőteljes, de egyéniségének 

kihangsúlyozása mérsékeltebb. tevékenysége számos utazással kötődik. 

DH. Elaprózódás több, "félig-munká"-val. ha művészeti vonal kerül előtérbe, számos torzó 

bizonyítja ezt. személyiségének fölösleges hangsúlyozása nehezíti a viszonyát a közvetlen 

környezetéhez, összeférhetetlen velük. kezdeményezéseinek kezdeti sikerei meggondolatlanságokra 

csábitják. 

 

IV, házban 
H. Az otthonhoz, szülőhöz (apához) fűződő tartós kapcsolat, ami családi birtokkal, vállalkozással is 

összefügg. derűs, de inkább konzervartiv miliő, széleskörű elismertséggel, messze híres házvitellel, 

vendégszeretettel. apai tekintély. harmonikus, hosszú öregkor. előnyös lakásváltoztatás. 

DH. Gond a szülői otthonban az apa sorsa, vagy zsarnokias magatartása miatt. az otthon 

gyermekkori emlékei árnyékként nehezednek a későbbi évekre. az otthon életébe beleszólnak az 

öröklött kötelezettségek, hajlamok. az eredet és származás üres fitogtatása, vagyonvesztés. 

 

5. házban 
H. Erősen hangsúlyozott ösztön-, érzelemvilág, ami az egészségesség határáig ösztönöz a kiélésre. 

vidám, optimisztikus, sportot és vállalkozást kedvelő, nyílt magatartás. könnyedséget, 

egészségességet eláruló, kacérkodó fellépés, lehengerlő biztonság. bár egocentrikus, de nem önző, a 

másikat is boldoggá akarja tenni, így teljes az öröm. mindig az élet napos oldalát keresi, de meg is 

találja. a lemondást nem ismeri, de a vesztést sem és ha ez éri, akkor tartósan levert. segítőkészsége 

kedves, figyelmes. vállalkozása sikeres, a szerencse is melléáll. kevés utód, 

DH. Ösztönvilágát szélsőséges élethabzsolással éli ki, önkontrollt nem ismer. önző, sikereitől 

megrészegült, - mindkét nem béli - csélcsap. segítése mögött célok és nem is mindég 

magasabbrendüek húzódnak meg. a segítettjeivel körüludvaroltatja magát. ugrik az első szóra, majd 

hibát hibára halmoz, egy érdekli, hogy cselekedjék, az akadály meggondolatlanná teszi, csakhogy a 

kudarcát - hiúságból - elkerülhesse. felelőtlen érzelmi kapcsolatok, súlyos (jogi) 

következményekkel. külön utakon járó házastársak. a látszat ellenére sem igazi kurtizánok (mindkét 

nemben), mert ösztönviláguk kiélésében őszintén „adják magukat”. tehetséges, de nehezen fogható, 

nevelhető utódok. sportőrület. 

 

6. házban 
H. Sikeres népszerűségét így sem veszti el, csak erősen korlátozódik kisebb, munkatársi körre, ahol 

tekintélyt vív ki magának. jól választja meg munkatársait. Előnyös helyzet kórházi, egészségügyi, 

vagy szociálpolitikai területen. nehezen viseli a beosztottságot, de sikert ér el megbízhatósága 

révén. betegséggel szemben jó ellenállóerő. lázzal hamar gyógyul. 

DH. Az egészségi problémák már gyermekkorában jelentkeznek. sokat veszít személyes 

varázsából, ütközik a munkatársakkal, nem ismerik el a dolgait ami visszahat egészségére, mert a 

mellőzöttséget képtelen elviselni. szív-, érrendszeri betegségek, vérnyomás problémák.  

 

VII. házban 
H. Egyik legfontosabb megnyilvánulása a másokra, a külvilágra hatni akarás, a társas 

tevékenységre való igény, de annak keretében a primátusságát természetesnek tekinti. nyílt 

elismertség, jó föllépés, meggyőző előadói adottságok. házasságban még így sincs föltétlen 

garancia az együttélés harmóniájára, mert a partner részéről is erős az önállóságigény. amíg női 

képletben elég egyértelmű a házasság, addig férfi esetében a legtöbbször az markánsabb nőiség, ami 
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a kapcsolat kezdetén vonzó volt, lesz az idők folyamán a viták forrása. házassága szerelmi alapon 

nyugszik, de a nagyvonalúsága így is csak sajátmagára vonatkozik, legalábbis, a tettei nyomán és a 

partnerével szemben ilyen értelemben visszafogottabb. A család, az otthon, annak renoméja, az, 

hogy ez az ő családja, tetteinek egyik meghatározója. Ügyvédi, kereskedelmi társasági kapcsolatok, 

társadalompolitikai szereplések. 

DH. A nagyobb nyilvánosság tudatos keresése számos ütközéssel. Kritika, pereskedések, 

legtöbbször merevsége és nyakassága miatt. Féltékenység a partner közismertségére. Impulzív 

partner. Pervesztés, nyílt ellenfél, a társ válik azzá. 

 

8. házban 
H. Már fiatalon megismeri a szerelem múlandóságát, vagy az érzelmek elfojtását és a beletörődési 

kényszert abba, hogy külső hatások megváltoztathatatlan következményekkel járnak. Mindezek 

mélyítik a gondolatvilágát, megérlelik találkozását a természetfölötti kérdésekkel. Hozományok, 

végrendeletek, baráti titkok, gondok az utódokkal. Kényszerű, de sikeres és tartós gyógykezelés a 

szív jó működése érdekében, esetleg önkezelés. Bátor, de beárnyékolt kedélyvilág, 

DH. Az előbbiek sötét tónusa fokozott. Öröklött hajlamok, gondok az utódok egészsége miatt. Férj, 

vagy apa korai elvesztése. Súlyosabb szív-, és érrendszeri betegségek, emiatt tartós helyhez 

kötöttség. balesetveszély. 

 

9. házban 
H. Magas szintű műveltség, iskolázottság, amely nemcsak a hivatalosan elismert, graduális 

képzésen, hanem messze távlatok bejárásával szerzett ismereteken is nyugszik. Született készség a 

magasabb etikumra, nyíltságra, az embertársi megértésre, mindez egy kicsit profetikus színezettel. 

Sport (vadászat) reprezentatív pozíciók, állami funkciók, taláros bírói, oktatói beosztások. 

Valláserkölcsi intézmények, konzervatív politikai elkötelezettséggel, illetve ilyenekben aktív 

vezetői és elismert szerepléssel. A reprezentatív jelleg mellett az elmélyültség is megtalálható. 

Etikai, jogi, filozófiai, vallásfilozófiai vonatkozások, történeti kutatások magas szinten, esetleg 

ilyen területen iskolateremtői alaposság is mutatkozik. A professzor. Az élet örömeit ismerő, azokat 

meg nem, tagadó természet. Kitűnő pedagógiai adottságok. 

DH. Veszélyes ütközés a fennálló jogrenddel, üres, sejttető jósolgatások, politikai szélkakasság, 

súlyosabb esetben megszállott ellenállás a közerkölccsel. Üres szónoklások, vagy megtévesztő 

nézetek. Sportimádat passzív tartalommal (lóverseny). Saját képességeinek hangoztatása, 

túlbecsülése és csalódások emiatt. Szektásság 

 

X. házban 
H. Általában a család legsikeresebb tagja. Önbizalom, hatalmas függetlenségszeretet kitartás, 

nagyvonalú tervek, a feltétel nélküli tekintély elérése és mindez saját erőből. Gyakran magasabb 

állami funkció, de ilyenkor annak hatókörét, méltóságát ő növeli. Vezető, akit a hízelgés nem 

téveszt meg, átlát azon, ezt éreztetni tudja, de jól is esik, ezért mérsékelt a tiltakozása. Elért sikerét a 

gyakorlatias vezetői, szervezői képességének köszönheti, így sok közöttük a maga teremtette 

vállalkozás első embere, vagy valamely cég, vállalkozás átszervezője, bővítője, hatékonyságának 

növelője. Nagyvonalú vezetési stílusa mellett a fontos részleteket is számon kérő, ezzel 

meggyőzővé teszi a többiek előtt szakismeretének mélységét, vezetői elhívatottságát, tekintélyét. 

Bármekkorák is méreteikben a tervei, de azok mindég reálisak, vonzóak, kivitelezhetőek. 

DH. Az előbbiek nagyrészt így is érvényesülhetnek, legföljebb a határozottság, az önbizalom, a 

másokkal való bánás túlméretezett. Nyíltan provokálja elgondolásai ellenzőit, vagy hiúságból nem 

veszi figyelembe mások tanácsát. Számos ütközés hivatásában, de még tekintélye meghurcolása 

esetén sem alacsonyodik le. Mértéktelen nagyravágyás hajszolja. 

 

11. házban 
H. Az élet nagy támogatottságának jele: a legalkalmasabb pillanatokban a legalkalmasabb emberek 

a legalkalmasabb módon nyújtanak segítséget. Szándékainak megvalósításához a külső 

körülmények is spontán hozzájárulnak és pozícionált személyek a megbízhatóság miatt mellé 

állnak: széles ismeretségkörében szívesen látott tag, akit korrektsége és határozottsága miatt ott is 

vezetőként fogadnak el. A nehezebb sorsot mutató képletekben ez az állás vigaszforrás. utódok 

sikeres életúttal. 
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DH. Vagy az önbizalma túldimenzionált, vagy üres siker- és elismertség vágya nehezíti meg társas 

életét. Gyermektelenség, vagy gond azok könnyelműsége miatt. Tervei, szándékai 

megvalósításához, ha megkapja a segítséget, azért drágán fizet, vagy beképzeltsége miatt elveszti a 

segítőit is. 

 

12. házban 
H. A vezetői hajlam spontaneitása mérsékeltebb, amit vagy a zárkózottabb egyéniség, vagy a 

körülmények reális felmérése indokol. Az elismertség nem a nagy nyilvánosság, inkább egy 

bizonyos szakmai, szűkebb kör előtt mutatkozik. Nyitottságának visszafogottabb volta a 

magánügyeinek érzékeny takarásában nyilvánul meg, ebben a témakörben inkább elutasító. 

Kutatások vezetése, átfogóbb tanulmányok eredményösszesítése. 

DH. A fokozott zárkózottságot gyakran egészségi adottságok magyarázzák. A külső körülmények 

kényszerét tudomásul kell vennie, függetlenségét nem, vagy nehezen képes még korlátozottan is 

megőrizni. A magány iránti vágya inkább erőgyűjtés, de kényszerű körülmények miatti. 

Barátságtalan, elutasító, gyanakvó.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


