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12_A Nap a Halak jegyében   
 

 
H. Szinte az egész életén át arra vár, hogy mikor és hogyan hozhat áldozatot másokért, gondolatért, 

eszméért, bár ezt egyrészt a legkevésbé sem hangoztatja, mutatja, de, másrészt önmaga ezt külön 

nem is keresi. hatalmas szenzibilitás, sugallatok, beleérzések és fogékonyság az élet és a természet 

nagy összefüggéseinek meglátására, mások, illetve azok tetteinek megértésére. álmodozó, 

jótékonykodó természet, de mindezek ellenére az embertársak nem csekély meglepetésére, 

hallatlanul nagy gyakorlatissággal tud eligazodni az élet realitásai között és amíg mások 

disztingválnak fontosabb és kevésbé fontos minősítéssel a szükséges feladatok között, addig akár a 

rejtelmesebb, akár a kőkemény valóság dolgairól van szó, teljesen hétköznapi módon, de minden 

aránytévesztés nélkül, folyamatosan végzi a dolgát. olyan dolgokon, amelyeken mások 

fennakadnak, elbotlanak, a világ legtermészetesebb módján túljut. az emberiség gondját-baját 

enyhítő feladatok, munkálatok területén azonnal aktivizálódik, mások kínját átérezve, áldozatosan 

segít. képes elszemélytelenedve, magával nem törődve szolgálni a környezetét, de ugyanígy a 

magasabb ideákat is. ingadozó kedélyvilága nem a jóra való hajlandóságát, hanem az aktivitását 

szokta befolyásolni. erős okkult készség, kitűnő fantázia, művészi meglátások, kifejezésmód. 

hajlamos  együtt úszni az árral, erre könnyen csábul, az első nehézség mutatkozásakor letér az 

útjáról, mintha erőszaknak engedne, de ez csak látszat, mert éppen azért tér ki, hogy ezzel elkerülje 

az erőszakot, ez az erő, amivel legyőzi az erőszakot. egyben ez az a képessége, hogy nagyvonalúan 

hagyja folyni a dolgokat, azon csak egy kicsikét irányít, a látszat, mintha teljesen maguktól 

folynának, közben ügyesen, csendben, halkan magasabb ideákkal traktálva manipulálja a másikat. 

álmait így valósítja meg, bizonygatva, hogy mindaz, amiben ő hisz az az igazi és ha neki, akkor a 

másiknak is szerencsét hozó. kettőssége abban is megnyilvánul, hogy ugyanakkor kell egy olyan 

erősebb személyiség, esetleg idea, amelyhez tartózónak érzi magát, de ettől el sem téríthető. 

gyakran megtalálható ez abban a magatartási formában is, ha valamilyen dolog határozott és alkotói 

munkára sarkallja és akkor mikor már minden és hallatlan lelkesedéssel végzett előkészület 

megtörtént, egyszerűen az egésznek hátat fordít, másokat nem beszél le, de ilyenkor akár sugallatra, 

akár más okból is tette, minden logikai érvvel szemben érzéketlen. érzelmi világában az 

áldozatosság valóban súrolja az érthetőség határát, mert ha talál valakit, akit arra méltónak érez, 

teljes mértékben képes magát, jólétét, származását, mindenét feláldozni. bizonyos fokig ez az 

áldozatvállalási hajlandóságával, de különösen a fájdalmakkal szembeni közömbösséggel 

kapcsolódik. 

DH. Már a H. alatt közöltek is számos lehetőséget nyújtanak a szélsőségességre, de mert még gátló 

tényezők is mutatkoznak, ennél a jegynél különösen nem lehet mindent negatívként értékelni. 

parttalansága, örökös ingadozása, érzelmi túltengések, szinte beteges befolyásolhatóság amellett, 

hogy nem éppen előnyös karaktervonások, de például művészi adottságok esetén csodálatos 

alkotásokra utalhatnak, még akkor is, ha nem ismertek ezek. jóindulatú segítőkészsége 

egzisztenciális alapjában veszélyezteti. arányérzék-vesztés, a dolgok tarthatatlanul összemosódnak, 

az egyén széthull az áldozatvállalás és a kihasználtság között. beteges fantázia, zabolátlanság 

ösztönvilágában. alakoskodó, másokat önzetlenségével megtéveszt, kihasznál, csaló, kicsapongó, 

akaratgyenge, drogfüggő, alkalmatlan bármilyen, rendszeres munka ellátására. idegszanatórium, 

kórház, börtön. gyógyíthatatlan kedélybetegség, beteges képzettársítás. nagy pálfordulások. 

médiumi adottságok de ezekkel másokat kihasznál, vagy emiatt válik mások áldozatává. 

 

I. házban 
H. Az előbbiekhez megnyerő kedvesség, tudatosság járul, valódi meggyőződéséről valódi hittel 

beszél, mások előtt roppant mélységek feltárására képes, hitének, meggyőződésének szerényebb 

hangoztatása miatt a szuggesztivitása inkább csak az eszmeileg ráhangoltaknál érvényesül. fakóbb 

hangja, visszafogottabb viselkedése keveseket animál, de akikben hitet ébreszt, azokra nagy hatást 

gyakorol és követik. részvétteli és segítői készsége azonnali tettekben mutatkozik. nagyobb 

zavarok, ijedtségek, pánik esetén kitűnően eligazodik és képes másokat megnyugtatóan cselekedni. 

művészetkedvelés. 

DH. Erős elzárkózottság, másokon segít, de elutasító, ha az ő dolgai iránt érdeklődnek. 

emberkerülő, esetleges szerénységét megtévesztésül használja. hazudozása mögött nem mindig a 
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másik megtévesztése rejlik, gyakran ez árulja el, hogy álomvilágban él. sok veszteség a másik 

nemhez fűződő kapcsolatok miatt. 

 

2. házban 
H. Kisebb anyagi forrásról, betétről tud gondoskodni, gyűjtöget is magánnak, a veszélyt csak a 

meggondolatlan áldozatvállalásai jelenthetnek. rajta kívülálló, külső körülmények szerencsés 

alakulása javítja az anyagi helyzetét. 

DH. Érzéketlenség az anyagiak valós értékével kapcsolatban, felelőtlen, esetleg kényszerkiadások, 

de ennek nem egyszer a saját ösztönvilág zabolázatlansága, vagy drogfüggőség az oka. 

 

3. házban 
H. Szerénységét és azzal parallel segítőkészségét a közvetlen környezete érzékelheti azzal, hogy 

elesett, magányos embereket támogat. a szociális kérdések iránti, fokozott érdeklődése miatt kitűnő 

környezettanulmányokat készít, és szívesen tesz meg naponta kisebb utakat ilyen céllal. stílusa 

tömör, egyszerű, lényegre törő, de amellett az együttérzés is átcsillan a szövegén. érzékenyebb 

idegrendszer. 

DH. Segítőkészsége lábatlankodássá, fontoskodássá torzul és nem is mindig az együttérzés, vagy a 

lemondási hajlandósága vezérli és mindez félreértések, veszekedések forrása. felületesség, 

pletykálkodás sokat árt a nevének. 

 

IV. házban 
H. Számára az otthon valóban a mindennapok fáradalmainak kipihenő helye, életcentruma, 

amelyért valóban sok áldozatra képes. igazi melegséget akar sugározni azért, hogy az otthon új 

erőforrása lehessen, ezért szeretettel és gondossággal építi és szereti jóleső, váratlan 

meglepetésekkel még vonzóbbá tenni, rejtett, ki nem mondott kívánságok megvalósításával 

családiasabbá varázsolni. gyermek centrikus szemlélet honol az otthonában, ahol 

megalapozottságnak, testi, szellemi frissességnek kell érvényesülnie. 

DH. Az otthonát ért, legkisebb gond és baj leveri, a nagyobb csalódás egyenesen magába roskadttá, 

tehetetlenné teszi, ilyenkor kiszámíthatatlan tettekre ragadtathatja magát. a természeti csapások 

kevésbé verik le, de annál inkább a lelkiek. idős korban a gyermektelenség lelki üresség-érzetet 

ébreszt, pazarlást, nemtörődömséget válthat ki. 

 

5. házban 
H. Valószínű a több gyerek, valóban önzetlen szülői mivolt, egészséges pedagógia mellett felnövő 

utódok. önálló kezdeményezései reálisak, de kiszámíthatatlanok. nagyon erős erotikai élet és abban, 

ahogyan önmagát adja, azt elvárja a másiktól is. nem épít a szerencsére, de az - ennek ellenére - 

nem kerüli el az életútján. kitűnő állás ahhoz, hogy kiemelje, mennyire hívatásának érzi a szülői 

feladatokat és azokat maradéktalanul akarja teljesíteni. erős vonzódás a művészetekhez. 

DH. Sok gond az utód biztosítása érdekében, műtétekkel, kezelésekkel. ha nincs utód, vagy az 

korán elhagyja a családi fészket, kiüresedettség lesz úrrá rajta, levert, visszavonult magatartást vesz 

föl. visszavonultsági hajlandósága ellenére nem viseli el a magányt és ha arra kényszerülne, 

képtelen megtalálni a helyét. szülő, aki a gyermekei támogatásából él, annak keserű szájízével, 

esetleg mindezt ügyesen, alakoskodva megjátssza, közben ő használja ki a gyerekeit. narkotikumok, 

különösen italmámor. 

 

6. házban 
H. Jó adottság az egészségügyi kérdések értéséhez, kezeléséhez. nem a munkaköri beosztás, 

beosztottság, hanem az elvégzett munka és annak sikere a lényeges különösen, ha abban a felebaráti 

segítés, vagy a baráti támogatás kidomborodik, ezért kerüli a robotszerű, hétköznapi munkát. 

gyógyító kezelések, de később páciense lesz sajátmagának, vagy kiterjeszti ezen tevékenységét a 

baráti körére. 

DH. Gyenge egészség, számos kúrálással. „jobb időket látott” beosztottak nehezítik a munkáját, 

mert sem bántani, sem hajszolni nem akar. Ha napi robotolásra kényszerül, belefárad, lelkileg letört 

lesz, pszichés problémákkal küszködik. nehezen alkalmazkodik a közvetlen munkatársaihoz, 

időszakosan emiatt sokat kell nyelnie. 
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VII. házban 
H. Szokatlan úton kíván hatni a külvilágra, tényekkel, adatokkal, de nem erőszakkal, megértéssel, 

megérttetéssel, ezt, a másikhoz alkalmazkodva, mint feladatot akarja elvégezni, ezért már eleve jól 

érzi magát minden emberbaráti társaságban. házassága is megértő alkalmazkodáson nyugszik. a 

vállalt kötelezettség maradéktalan betöltése, annál lelkesebben, minél több a lehetőség a 

segítésadásra, a szociális gondok enyhítésére (utókezelés, rehabilitáció, gyűjtés), de ugyanígy a 

lelkiekben is. 

DH. Másokat akaratuk ellenére akar „üdvözíteni” és az ilyenkor mutatkozó gátoltságok, 

elutasítások, megnemértettségek ellehetetlenítik, olyannyira, hogy szinte menekülnek előle. 

magáramaradottság, de nem kevésbé az indokolatlanul komplikált mechanizmusú magatartása 

gyakran a narkotikumokba kergeti. 

 

8. házban 
H. Még így is az életben megtett, megteendő kényszerpályák jelölője, amit tetéz, hogy ezt magának 

is be kell látnia azzal, hogy gyakran a saját testi, lelki, egészségi, öröklött vonások, vagy 

kötelezettségek ennek a kiváltói, de megtalálható az önként vállalt, titkos küldetések esetén is. ez az 

állás jó okkult érdeklődést is elárulhat, nem az obskurancia, hanem az etikai elkötelezettség oldalán 

és többször éppen ez a kivezető, levezető út. hagyatéki ügyek. 

DH. Krónikus betegség, amelyet hosszantartó, visszatérő jellegű kezeléssel lehet enyhíteni. az élet 

külső kényszerén nyugvó aszketizmus. több életveszélyes helyzet. 

 

9. házban 
H. Igen emelkedett gondolkodás, magas etikai elkötelezettség, az életszemlélete  az emberi lélek 

erősítésének, megsegítésének fontosságát tükrözi. valláserkölcsi tanulmányok, szociálpolitikai 

értekezések, ilyen érdekében széles, külföldi kapcsolat. nagylelkű, személyes gondoskodás 

kapcsolódik a hivatásterületével és filantróp szervezői munkájának is ezek az ösztönzői. ilyen 

kérdésekről nem tud elfogulatlanul, „kizárólag tudományos” alapon értekezni és személyes 

elkötelezettség-érzete folyamatosan cselekvésre sarkallja. házassággal szerzett, külföldi rokonság, 

sógorság sokszor nyújt ebben segítséget. 

DH. Kaotikus, kritikátlanul, összeolvasottakból zagyvált „filozófia”, iskolázatlan „okkultista” és 

okkultnak hitt csacskaságok. tudatos visszaélés a másik hiszékenységével, nagyhangú, lehengerlő 

stílussal. ütközés a hatóságokkal. 

 

X. házban 
H. Olyan profilú hívatásban, ahol az emberiesség, a segítés - akár tettel, vagy szóval - központi 

szerepet visz, jól érzi magát. fáradhatatlanul, a végkimerülésig munkálkodik ilyen cél érdekében. 

személytelenül, visszavonultan is készségesen lát el ezekkel kapcsolódó feladatokat, ugyanakkor 

széles sajtókampányba is belefog, hogy minél jobban érvényesülhessenek a nemes célok. 

érzéketlenség az anyagi elismertség iránt és ez már önmagában is alkalmas hírneve, elismertsége 

növelésére. jószolgálati tevékenység, jótékonysági rendezvények, kiállítások, vállalkozások. 

DH. Gyökértelen, naiv, irreális elképzelések, sikertelenségek. aránytalanság a végzett munka és az 

elért eredmény között, szétforgácsolódó energiák, melyek a semmibe vésznek. egyszerre több 

oldalon kezdeményez és vagy hitét vesztve abbahagyja, vagy képtelen befejezni más gátoltság 

miatt, ilyenkor minden felelősséget elhárít magától, az „ilyen már ez a világ”-gal úgy lép ki az 

egészből, mintha sohasem hallott volna a dologról. a sikertelenség idegösszeroppanással járhat. a 

hamis próféta, a saját érdekben, de a jótékonyság cégére alatt szervezett vállalkozásról lehullik a 

lepel. 

 

11. házban 
H. Önzetlen, segítőkész baráti kör, ahol céljait megértik, ő, saját maga is anyagilag hozzájárul az 

ilyen kör fönntartásához. szélesebb ismeretesség és a gyakorlatias beállítottságú segítés tényleges 

sikert hoz a filantróp munkában. 

DH. A saját szándék erős érvényesítése, az önzetlenség leple alatt. anyagi okok miatt szétfoszlanak 

az illúziók, szétrebbennek a barátok, nem egyszer törvényes következményekkel. 
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12. házban 
H. Miután ebben az állásban a 12. mundán ház, egyben a 12. horizontház is, így bizonyos 

természetesség húzódik meg a visszavonultabb magatartás mögött. az egészséges emberi léleknek 

kellenek az elvonultság pihentető periódusai, az önmagára találást hozó, csöndesebb életszakaszok, 

amit ez az állás jelez. itt önként és nem az élet nyomorúságai, vagy egyéb, külső körülményei 

alapján, kényszerűen vállalt elzárkózással találkozunk, így a szerzetesi, vagy egyéb, vallásbuzgalmi 

életformát igénylők, klinikus orvosok, vagy valamely tudományág érdekében, laboratóriumokban 

elvégezhető, fáradhatatlan munkálatok vállalása. jellemző vonás a magasabb szférákba vetett hit, 

amelyért életét, vagy annak egy részét nem áldozatként adja. itt nincs kisebbrendűségről szó, sőt, 

nagyon is tudatos ez a magatartás. siker, amelyet nem magának, hanem az elvégzett föladat 

jellegének tulajdonít. 

DH. Legtöbbször a kényszer-vállalta korlátozottságot jelenti, mint kórház, börtön. félénkség, 

kisebbrendűségi komplexus. jól indult élet, amely az ingoványba süllyed. akarathiány, céltalanság-

érzet, mámorszenvedély, elvonókúrák. 

 

 

 

 


