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09_A Nap a Nyilas jegyében   
 

 
H. Az elemi (tűz) egyezőség miatt a Nap hatása előnyösen érvényesül, így optimisztikus, életvidám, 

nemesebb céloktól vezérelt, kiegyensúlyozott, lelkes, magával ragadó karaktert mutat. sport-, 

természetszeretet jellemzi, könnyen rátalál az élet napos oldalára. szellemi érdeklődése, még így is 

hangoztatottabb, mint mély, viszont ilyenkor sokoldalú. megtalálja az élet élvezni tudása mellett az 

életről folytatott filozofálgatások örömét is. joviális, hagyománytisztelő, aki társadalompolitikai 

kérdésekben a „rend” szükségességének a híve, erkölcsi alapon áll, nézeteit enyhe 

méltóságteljességgel hirdeti. eszméibe vetett hite rendíthetetlen és ez az, ami kreativitását, 

biztonságérzetét élteti. ez egyben a gyöngéje is, mert ha meginog benne az „oltár’, az alap, amin 

meggyőződése nyugszik, létalapja rendül meg, talajt veszít. tiszta a szó ténylegesen fizikai, de átvitt 

értelmében is, ehhez kapcsolódik enyhe naivitása is, az embereket magából kiindulva ítéli meg, 

„miért is akarnának rosszat?...”. kultúrigénye a magasabb ismeretek megszerzésére ösztökéli és ez 

az előbbiekkel párosulva megmagyarázza, hogy miért találni ilyen állást az erkölcsi bázison nyugvó 

hivatást folytatóak - papok, bírák, jogászok, és nem ön kreálta professzorok - között. ha a testi 

adottságok jelentősek, akkor nemzetközi sikereket elért sporttevékenység, vagy ilyenben illetékes, 

nemzetközi szervezetek keretében végez sikeres munkát. a fair play-t nemcsak hangoztatja de 

szigorúan követi is. a közönségességet kerülő, határozott, joviális fellépése, nyílt, barátságos 

kézfogása, derűs, de kicsit piknikus hajlamú külleme sokban hozzájárul sikereihez, de ahhoz is, 

hogyha valami nem sikerül, attól élete még nem siklik ki. mindig és segítőleg cselekvő, nem nyers 

és ezek jellemzik szerelemvilágát is azzal, hogy szereti, ha valaki őbelé szerelmes, de ő is szívesen 

az. kitűnően reprezentál és a legnagyobb, vagy a legmerészebb vállalkozások esetében a lényeget 

azonnal átlátva meggyőződéssel agitál mellette, de a részletek kidolgozására is tud adni -tanácsot! 

DH. Az előbbiek eltúlzottsága, de úgy, hogy az erkölcsileg negatív vonásait gyakran igen megnyerő 

külső, az azzal tudatosan visszaélő magatartás takarja. mértéktelenség, kalandvágy, sportőrület, 

hazudozás, szofizmás, élethabzsolás. elvakult önhittség, de a mindezeket mozgató körülmények 

között még így is ritkaság a cél aljassága. nagy félrevezetők, üres szavak mesterei, megváltó 

eszmék hitszónokai. álomvilágban élők, de ezt nem veszik tudomásul. tisztességgel induló 

vállalkozások, elképzelések, amelyek a realizálásuk során fellépő csábitásoknak engedve 

félrecsúsznak, öncélúvá, vagy kétessé válnak. intellektuális bűntettek, esetleg ilyennek az áldozata. 

fölösleges, okoskodó, fitogtató vitatkozások. 

 

I. házban 
H. Az előbbiekhez nagymérvű segítőkészség, őszinte áldozatvállalás, a külső ceremóniák iránti 

fokozott igény, elismertség, kitüntetések utáni vágy is társul, de mindez átélt, méltóságot kifejező, 

megfelelő erkölcsi alappal. a jó szellemi adottságokat iskolázottság, szilárd, megalapozott 

világnézet teszi hathatóssá. kiváló egészség, természetjárás, külföldi útjain nemcsak a múzeumokat, 

de a helyi, természeti szépségeket is roppant őszinte átéléssel látogatja, élvezi. nagyobb 

vállalkozásai vagy érintkeznek a kultúrterülettel, vagy született választékossággal támogatja azt. 

szerencse. 

DH. A jó adottságok nem mennek így sem teljesen veszendőbe, csak a külső megjelenés lesz 

fontosabb. a hiúság. beképzeltség. az életélvezet beteges habzsolása. mindenben az élet könnyebbik 

felét fogja meg, különösen ha az veszélyes, addig-addig ügyeskedik, míg a tényleges felelősségtől 

mentesül. könnyelmű, hazardőr, az erkölcsi határok széléig könnyen és tudatosan megy el, 

ritkábban lépi át azt. szélhámossági hajlamok. 

 

2. házban 
H. Bár jól dotált anyagiakban, a szerencse sem ritka, de alapjában véve mindig kicsit jobban szeret 

élni, mint amit anyagi adottságai megengednének, ebben főleg a külsőségek iránti fokozott igénye a 

ludas. pénzforrásai között a sport is megjelenik. jó érzék a pénzben nehezen kifejezhető értékek 

iránt és ilyen megszerzéséhez. 

DH. Aránytalanság az igények és az anyagi adottságok között. nagy küzdelmet jelent az anyagiak 

reális keretek között tartása, mert a lazítás irányába a külső körülmények hamar elcsábítják. 
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3. házban 
H. Kitűnő értelmi adottságok, tanulás-, tanításvággyal. kifejező, életteli stílus, találó 

meghatározásokkal. előnyös kapcsolatok a sajtóval. széles ismeretség, közismert, „jó hangzású” 

név, kellemes és közvetlen a kapcsolat a szűkebb miliőjével, ahol szociálisan magasabban álló 

személyek találhatóak. társas jellegű tanulmányutak. értekezletek szervezése, jó kapcsolat a 

tömegkommunikációval. 

DH. Fölösleges viták, üres szópárbajok, tyúkperek és perek „csak azértis” alapon. kétes kimenetelű 

üzletelés a közvetlen környezettel, vagy annak bekapcsolása ilyenbe. tekintélyféltés fölösleges, 

vagy hiúsági okokból. megnyerő, rábeszélő, simulékony modorával másokat tudatosan kihasznál. 

 

IV. házban 
H. Egészséges, de konzervatív jellegű családi szellem, hazafias érzelmek megnyilvánulásai. szíves 

vendéglátás, különösen olyan személyek részére, akik a legtágabb értelemben vett - valláserkölcstől 

politikáig terjedő - elvontabb témákat szeretik. családi hagyomány a sport, a korrekt versenyzés. 

kulturáltság. az otthon berendezésében gyakran hangsúlyozottabb a külsőség, mint az célszerű 

lenne, esetleg valamelyik ős képe trónol az egészen. a választékosság természetes és harmonikusan 

kényelmes is. patinás értékek, könyvek, porcelán, festmények, hívatással, vagy utazással 

kapcsolatos reliquiák formájában. 

DH. Gond az apával, nehéz apasors. üres külsőségek, felvágatlan könyvek a polcokon. a kényelem 

és valamely személy kihasználtsága az otthon berendezése érdekében erősen érvényesülő szempont. 

sznobság, kivagyiság olcsó giccsei az otthonban. idősebb korban ellentétek a hatóságokkal. 

gyermeknevelés elhanyagolása. ragaszkodás üres formaságokhoz. 

 

5. házban 
H. A szerelmi élet sikerei, amelyek kiemelt jelentőséggel vonulnak végig életén. nyílt és a poharat 

mindig fenékig akarja kiüríteni. kevés számú, egészséges utód. a szerelmi partnert társnak tekinti, 

így házassága is szerelemre épül. szerencsés vállalkozások, kezdeményezések, mögöttük 

nagyvonalú, de reális tervek állnak. a természet és a sportok szórakozásának főbb területei. 

művészetek, gyakran műkedvelői szinten sok szerepet játszanak életében. 

DH. Zabolátlanság, önhittség, élvezethajhászat. olcsó sikerek, amelyekért később nagy árat fizet, de 

ilyenkor is a dacos „megérte” a válasz. elhamarkodottság, játékszenvedély. tartós küzdelem a 

törvényesség és az ösztönei által űzött megnyilatkozások között, melyeket egészségi 

következmények kísérnek. 

 

6. házban 
H. Jó egészségi adottságok, erős fizikum. sikeres beosztotti tevékenység, melynek keretében a 

kedves, alkalmazkodó képességével megőrzött, egyéni vonásai teszik kedveltté. beosztotti 

tevékenysége mellett sikeres, anyagiakat is hozó hobbyval rendelkezik, nem egyszer azért 

ragaszkodik a beosztottsághoz, hogy szabadabban tehessen mást is. önérzetes, de nem kihívó 

magatartás. 

DH. Méltatlannak érzett mellőzöttsége keseríti az életét. kiskirálykodással eljátssza 

megbecsültségét és mindezek visszahatnak az egészségére is. 

 

VII. házban 
H. A szellemi adottságok sikeres, elismert, nyílt kiéléséhez segít akár jogi, művészi, előadői, vagy 

írói területen. a politikai pályát ösztönösen keresi, hogy hathatósabban érvényesíthesse adottságait. 

harmonikus házasság, menedzseri hajlamú házastárssal. szívesen példálódzik a saját életútjával. 

DH. Kitűnő hordószónok, képes meglovagolni a tömeg-adottságokat, de csak amíg az további, vagy 

még nagyobb sikert hoz. politikai „átverés” jó svádával. mindig megtalálja a „dolce far niente”(édes 

semmittevés) módját. vesztett, vagy felesleges pereskedések. 

 

 

8. házban 
H. Érzék a magasabb okkult ismeretek iránt. létfontosságú kérdések rendkívüli megoldása és 

ilyenek ismétlődő jelleggel mutatkoznak. kevés érzék az élet realitásai iránt, a transzcendentális 

világ, az ahhoz tartozó fogalomkör, az élet határkérdései erősen foglalkoztatják. örökségek 

végrendeletek, hagyatékok intézése. búcsúztató gyászbeszédek, temetések intézése. 
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DH. Elfordulás a külvilágtól, lemondás önkéntes vállalása. az elmúlás gondolatköre visszatérő 

jelleggel foglalkoztatja, amihez véglegesen lezáródó kapcsolatok, időszakosan jelentkező, egészségi 

gondok adják a hátteret. a férj, az apa elvesztése. 

 

9. házban 
H. Az elvont fogalmak valóságos tartalmának felismeréséhez, azoknak másokkal való 

megismertetéséhez, magasabb szintű iskolázottsághoz igen jó adottság. szintetikus szellem. külföldi 

tanulmányutak, rátermett előadó, szenvedélyes vitázó, aki a részletkérdésekig hatolóan képes 

nézeteit alátámasztani. nyert perek, sikeres sportversenyzések. magas egyházi, bírói méltóság. a 

professzor. 

DH. Nem annyira a sikerekkel, inkább a mögöttük meghúzódó magatartással van a baj, mert 

pöffeszkedő, okoskodó, sikerhajhász, aki a szofizmusával, nem pedig a tárgyi fölkészültségével 

manipulál. halogatás és halandzsa, önmegnyugtató indokolással csak a saját életélvezetét tekinti 

normának. fanatizmus, megszállottság. 

 

X. házban 
H. Hívatásában, munkakörében elsődlegesen a magasabb állami funkciók iránti hajlandóság 

dominál, különösen vonzó számára, ha valamilyen reprezentatív lehetőség is kíséri, így a politikai, 

főiskolai, magasabb miniszteriális, vagy kulturális intézmény keretében. a konzervatív, 

„kormánypárti” irányvonal áll felfogásához közelebb. ügyes helyzetfelismerése nemcsak a saját 

karrierjét szolgálja, hanem megnyerő, szuggesztív fellépésével a hívatás terület számára is 

kamatoztatja. ismertség, elismertség, nevezetesség és ilyenek utáni, nyílt törekvés erősen hajtja. 

sikere tartós. kimagasló egyéniség, akit beosztottjai őszintén tisztelnek és segítenek. 

DH. A sikere így sem lehetetlen, de inkább csak átmeneti, mert kitudódik a máz mögötti üresség. 

karrierje érdekében eszközei között nem válogat. a hiúságát nem pedig a hivatását éli ki. nehéz 

periódusok a hivatásterületen, amit a beosztottjaival szembeni, szélsőséges magatartása súlyosbít. 

 

11. házban 
H. Nagy ház vitele”, széles ismeretségi kör, fogadónapokkal, közkedveltség, sikeres, ha nem is 

mindig a legönzetlenebb barátok veszik körül, de egymásra mindig számit hatnak. az életben 

könnyen érvényesül, nagyban segíti ismertségét a házassága. a társaságra nem annyira a 

zártkörűség, inkább a természetes választékosság a jellemzőbb. szakmai siker, siker az utódokkal. 

DH. Különcködő, üres formaságok tartják egyben a meglehetősen kétes hírnevű társaságot. 

protektor hajhászat és ennek érdekében a szélhámosságot súroló magatartás. sok gond az utódokkal. 

 

12. házban 
H. A természetes és nyílt alaptermészetű életigénylés miatt ebben az állásban nehezen 

érvényesülhet a harmonikus hatás, de ha a visszavonultság nem jelent elszakadást a természettől, 

vagy nagyobb korlátozottság mellett ugyan, de szabadabban, függetlenebbül is cselekedhet, akkor 

igen mély lelki életet élhet, ahol tudományos, esetleg magasabb szintű szociálpolitikai 

tevékenységet gyakorolhat. ösztönös ráhangoltsággal talál utat más emberek lelkivilágához, ezért 

hitéleti intézményekben, tudományos kollégiumokban irányítói munkát végez. nem távoli a 

kriminalisztika, de nem a büntetés, hanem a megelőzés területén. 

DH. A megtévedt nagy bűnös. szellemi depressziók. kényszertartózkodás, száműzetés, üldöztetési 

szituációk. végzetesen nem találja ott a helyét ahol éppen van, vagy ahol korábban szívesen 

tevékenykedett. 

 

 

 

 

 


