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08_A Nap a Skorpió jegyében   
 

 
H. Hatalmas vitalitás, de amíg ez, az előbbi jegyekben azonnal látható, ebben a jegyben előbb csak 

sejthető, de ha megnyilvánul, akkor rögtön érezhető az önbizalom rendíthetetlensége, amellett 

mindig valamilyen sejttetett elkötelezettség is. karakterében mély, magával ragadó, a másikat 

elbizonytalanító és nagyon kemény lelki mechanizmust eláruló magatartás. nem komplikált, mint a 

Rák, csak annak tűnik, de, ahogyan hatás éri, rendíthetetlen nyugalmat mutatva, azonnal ugrásra 

kész szenvedélyességet mutat, a szó pozitív, vagy negatív értelmében. életének igazi 

megpróbáltatása nem más, mint az örökös, belső küzdelem, amit valójában az tesz jellegzetessé, 

hogy egyszerre dolgozik benne a megszállottan bántó és segítői akarat. érzi az élet múlandóságát, 

ezért mindent - szerelmet, hívatást, hatalmat, önuralmat stb. - vakmerően és teljességében kíván 

átélni. kitűnő készség az emberi lélek rejtettebb rezdüléseinek fölismerésére és megértésére, amire 

hol ironikusan, hol visszafojtott humorral reagál. inkább cselekszik, mint beszél, de ha szónokol, 

akkor ellenállhatatlan. gyakorlatias ösztönvilágával a legkisebb rezdülést, hangulatalakulást 

érzékeli, ha az cselekvési szabadságában korlátozhatná, avagy személyes elhívatottságát 

megkérdőjelezné. ezek miatt hamar ébred a szívében féltékenység, ami minden partnerségi (házas-, 

üzlet-, munkatársi) viszonyára érvényes. éles meglátásával a történések igazi mozgatóit kitapintja, 

kritikus véleményét, amelyek mindig rendelkeznek valamilyen aktuális, vagy reális alappal, nem 

rejti véka alá. a tényleges, vagy vélt bántásra ritkán reagál azonnal, hanem a hatás fokozott 

biztonsága érdekében kivárja a legalkalmasabb pillanatot, amikor a másikat megsemmisítve az 

egekbe szállhat. az igazi, örökös kísértettség számára a szexualitás, mert képesek minden 

érintkezésüket a külvilággal érzékiségük szűrőjén átereszteni, a gyönyör oldaláról, ahhoz 

viszonyítva fogadni és talán ennek révén válik érthetővé a végletesség mindenben, a gyönyörtől az 

igazság keresésig, a végső ok kutatásáig. így válik az is érthetővé, hogy hamar eljutnak a 

múlandóság, azon túl a halál fogalombirodalmába és ezért akad közöttük sok, született okkultista. 

DH. Nem annyira a H.-ban írtak ellentéte, sokkal inkább azok határtalansága, felfokozottsága 

tapasztalható. végletesség érzelemben, tettekben, hitben, önérzetben, fanatikus elvakultság, vesébe 

látó, gyilkos igazságkimondás, kéjencség, vagy eget ostromló aszketizmus. elvakultsága a vitái 

során szellemi gyűlölködésbe torkollik, írigíségén, bosszúvágyán nem uralkodik. intellektuális 

fölényét a másik megsemmisítéséig kiaknázza. szexuális túlkapások, perverzió, vagy egyéb 

aberrációk alkotják érdeklődésének központi problémáját. bűntettek, -esetek szegélyezik életútját. 

nemcsak kritizál, de intrikál is, csakhogy érvényesülhessen. fizikai, szellemi egyoldalúság, 

korlátozottság. 

 

I. házban 
H. Az előbb leírtakból a hatalmas szellemi és fizikai vitalitást kitűnő intellektualitás teszi 

hatékonyabbá, mindazokat nemesebb patinával színezve. hajlíthatatlanságát, rendíthetetlen 

önbizalmát nemes célok érdekében érvényesíti. amihez hozzákezd, tűzön-vízen át befejezi, 

alkalmasságának teljes tudatában. realitásérzéke és méltóságtudata visszatartja a látható 

szélsőségességektől, hatalmas önuralmát is ez motiválja, ugyanis a belül lejátszódót a külvilágnak 

sejtenie sem szabad. miután hatalmas és örökös a kísértettsége, emóciói vulkanikus erejűek, ezért 

ezek a típusok rendelkeznek a legnagyobb önuralommal, ha!?... 

DH. A leírtakon kívül a gyanakvás, a féltékenység, bizalmatlanság mérgezi a tetteit. intellektusa 

révén azonnal rálát a dolgokra és a számára előnyöset minden mást félretolva, kihasználja, 

kisajátítja. bűnözői hajlam. 

 

2. házban 
H. A társadalmi pozíció függetlenségéhez szükséges anyagi bázis biztosi tása számára 

elengedhetetlen előfeltétel, noha nem rabja a pénznek, de annál inkább a függetlenségigényének, 

ezért ügyesen lavíroz, ha kell kerülőutakat is választ, csakhogy lekötelezett ebben a vonatkozásban 

se legyen. csak magára számít, mégis gyakori a baráti segítés. nagyobb vállalkozás esetén kitűnő 

gyakorlatiassággal körülbástyázza magát, jogi biztosítékokkal garantált anyagi eszközökkel is. 

könnyebben költekezik mint keres. 
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DH. Megfontoltan számító, ügyeskedő, eszközeiben nem válogatósan teremti meg a szükséges 

anyagiakat. gyakori a „könnyű kéz”, a vagyoni próbálkozásait csőd követi. érzelmi befolyásoltsága, 

ösztönvilágának „igényei” sokba kerülnek. 

 

3. házban 
H. Az örökösen igazságot, a valódi mozgatóerőket kutató hajlama intellektualitását az igazi 

mélységek kutatása felé tereli, így közel áll hozzá az írói, kritikai tevékenység. jellegzetes a zártabb 

körű témák iránti érzéke, ezek kutatása érdekében gyakorta utazgat is. közvetlen környezetében, 

rokonságában is tekintélytartó. stílusa szellemesen gunyoros, de nem lekezelő. 

DH.  Ellenségeskedés a rokoni körökben, amit leplezni akar. gyakori a kiváltó okok között a tiltott 

szexuális kapcsolat, esetleg erős érzelmi kitörések. gond a hatósági íratokkal, elvesztés, meglopás 

fordul elő. 

 

IV. házban 
H. Otthonában központi szerepet tölt be. öröklött apa-ideál. a családi összetartozás mögött nem 

szeretet, hanem az együvé tartozás ösztönössége hat. hírnév, eredet, hazafiság kérdései az otthonra 

koncentráltsággal már fiatal korától visszatérő témakör. egészséges öregkor. 

DH. Visszafojtott érzelmek feszültsége ütközik a családfői tekintélytartással. széthúzás, külön 

utakon járás, elszabadult szenvedélyek elmérgesítik a családi légkört. az otthonban leélt, fiatalkori 

emlékek rányomják a bélyeget a saját otthonra is. 

 

5. házban 
H. Az erős, túlfűtött ösztönvilág, vágyélet, szenvedélyesség szinte átsugárzik a tettein. siker a másik 

nemnél, amely mindkettőjüknél hirtelenül, egyidejűleg és egy szempillantás alatt lobban fel. ha 

egymásra találtságot érez, akkor kitartó, hűséges, bár a féltékenység ilyenkor is sejthető. művészi, 

különösen előadói képességek. több gyerek, sikeres utódok. saját kezdeményezésű vállalkozás. 

művészet anyagi pártolása. 

DH. Az érzelmek nem találkoznak az ösztön-, vágyélettel. meggondolatlan viszonyteremtés, súlyos 

következményekkel. elszabadult, kielégíthetetlen, erotikai vágyak. gyűlölködéssé fajult szerelmi 

kapcsolat, vásárolt szerelem. kritikátlan művészethajszolás, majmolás. 

 

6. házban 
H. Az emberi szervezet funkcióival, egészségi kérdésekkel szívesen foglalkozik. írói készség, a 

természet jelenségeinek analitikus leírására. önállóságot kedvelő beosztottak. a fizikumadottságai 

tudatosan befolyásolják magatartását. 

DH. Az egyébként is érzékeny alkat nem megfelelő munkakörülmények miatt számos gond forrása. 

a mértéktelenség ideg-, szívbetegségek kiváltója. a beosztotthoz fűződő érzelmi kapcsolat egyéb 

nehézségek jelölője. nemi betegségek. 

 

VII. házban 
H. Az otthonteremtés számára egyértelmű a házasság fogalmával. a hangsúlyozott vágyélet miatt 

gyakori a fiatalon és nem mindig körültekintően kötött házasság, de ha a partner alkalmazkodik, a 

válás nem feltétlenül következik be. a külvilágot befolyásolni akarja és ebben gyakran a művészi 

ihletettség a domináns: nyílt siker művészi pályán. cselekedeteit mindig kritizálja a külvilág és ha 

ebből polémia alakulna ki, annak szerencsés nyertese lesz. 

DH. Házasságát - egyéb partneri kapcsolatát is - konok önfejűsége, merev akaratossága teszi 

hűvössé, de ennek ellenére nem biztos a válás, annál inkább az öngyötrés. gonoszkodás, nyílt 

ellenségeskedés, gyűlölködés van napirenden. a házastársak közötti harmóniát a külvilág 

beleszólása rontja meg. a külvilági érvényesülés örökös harcot, nyílt megpróbáltatást jelent. 

 

8. házban 
H. Balesetveszély. természetes eligazodási képesség okkult kérdésekben, az ami másokban a  

transzcendentalitás fogalomkörét ébreszti, számára evilágiként hat. erős érvényesülése az 

ösztönvilágnak, „belelátások, beleérzések” számára természetes adottságok. szívós szervezet, a 

betegségekkel szemben jó ellenállóerő, de abban a szerencse is közrejátszik, hogy elkerüli, vagy 

könnyebb lefolyással vészeli át azokat. egyes megnyilatkozásait borongós hangulata övezi és 

valamilyen dacos, provokatív magatartásra készteti. 
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DH. Fékezhetetlenség, szexuális kicsapongások, mindezek korán jelentkeznek következményeikkel 

együtt. nehezen gyógyítható betegségek. a férj elvesztése. narkotikumok. obskúrus mesterkedések, 

megszállottság, kacérkodás titkos erőkkel. fekete mágia, obszcenitás. 

 

9. házban 
H. Kitűnő állás a magasabbrendü, alaposabb iskolázottsággal valamint  műveltséggel rendelkező 

személynek az emelkedettebb szintű okkult ismeretek elsajátításához, tanulmányozásához és 

ezekhez szükséges etikai követelmények meglétéhez. nemcsak egyszerű át- és megéltség, hanem 

komolyabb intellektus és empátia is járul a gyakorlati életre épült ismereteihez és nézeteihez. 

vágyódás messzi utazásokra, ismeretei bővítésére, egyben ezek az utazások önmagukban is fizikai 

élvezetet jelentenek. erotikai kérdések tudományos megfogalmazásban. valláserkölcsi témák 

analizálása a természeti adottságok tükrében. 

DH. A külföldi kapcsolatok mögött rejtett érzelmi viszonyok húzódnak meg. utazásakor a határ 

átlépésekor a szó szoros értelmében felszabadultságot érez minden - különösen erotikai - 

vonatkozásban. nehéz fizikai adottságai magasabb tanulmányokhoz segítik. fanatizmus. 

 

X. házban 
H. Független pozíciójának eléréséhez, gyakran, nyílt ellenfelet kell legyőznie, jól lehet ez a harc 

nem mindig látványos. roppant nagy önbizalom, amit a sikeres küzdelmek még csak növelnek. 

hívatásában a nyílt szereplés fontos tényező. vezetői beosztás, legalábbis megkötöttség nélküli, 

teljesen önálló munkakör elérése, ami vonatkozhat a modern technika vívmányait alkalmazó 

tevékenységi körre, de közeli számára mindaz. ami az ember lelkivilágával, szellemi, fizikai 

adottságának orvoslásával, esetleg természetes eszközök alkalmazásával, kezeléssel foglalkozik. 

DH. A vezetői, önálló munkakör elérése így sem kizárt, de pozíciójához csak sok, nem is mindig 

végleges győzelemmel végződő küzdelmek árán juthat. a hívatás béli sikertelenség mély és 

maradandó nyomot hagy lelkivilágában, azt el nem felejti és ha rágondol belsőleg később is 

felindul, zárkózottabbá, fondorlatosabbá, feltétlenül bizalmatlanabbá teszi, ha abban más 

közreműködött, félelmetes ellenfelévé válik. 

 

11 házban 
H. Nem egykönnyen barátkozik, nagyon körültekintően osztja meg barátságát, de ha valakit 

bizalmába fogadott, a sírig kitart mellette. a szakmai, vagy a szellemi azonosságon nyugvó 

társaságban vezető szerepet játszik. befolyásos ismeretségkör. 

DH. Ha csalódás éri, azt bosszúval egyenlíti ki, ezt nem mindig rejti véka alá, de az sem kizárt, 

hogy a másik ezt nem is sejti. ellentétes neműek közötti barátság legtöbbször valamilyen szexuális 

színezetet kap, sőt, rejtetten arra épülve már kezdetben csak látszat volt. befolyásos személy 

elvesztése. 

 

12. házban 
H. Főleg vallási, jótékonysági, vagy gyógyító intézményben, lát el szívesen olyan feladatot, 

amelyben egyéni, de széles anyagismerete gyümölcsöztethető. visszavonultság, mély lelki élet, 

amelyet nem az élet mostohasága, hanem a veleszületett erkölcsi tisztaság, vagy mélységes hit vált 

ki, így akár névtelenül is végez emberbaráti hívatást. klinikus orvos, aki nagyon széles, szakmailag 

is mély ismeretekkel, azon belüli nagy műveltséggel is rendelkezik és otthonos az érintkező, 

szakterületen is. kriminológia. az egyébként szótlan, zárkózott karakter szakmai vitákban érezteti 

meggyőződöttségét és hite védelme érdekében szuggesztíven érvelő előadó. 

DH. Lelki depresszió, betegség következtében kialakuló magány. zabolátlan ösztönvilága 

(szexuális) bűntettekre ragadtatja. életében már korán mutatkoznak a nehezen legyőzhető, vagy 

elkerülhető etikai ütközések, kísértések. kényszerű külföldi tartózkodás, vagy annak alkalmával 

fellépő nehézségek, mint vám, útlevél, stb. 

 

 
 


