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01_A Hold a Kos jegyében   
 

 
H. Hatalmas lelkierő, amely hajszolt tevékenységre sarkall. Irtózás a kényszertől, ugyanakkor 

számára ez nem egyszer eszköz másokkal szemben. egyszerű, bonyolultságtól mentes, de épp ezért 

gyakran naiv lelki mechanizmus számos csalódással, melyeket könnyen kihever. agresszivitás, éles 

megfigyelőképesség, gyors tettrekészség, becsvágy, sikerigény, érzelemtúltengés. hűsége inkább 

érzelmi, mint szexuális. gyors változások, gyors helyzetfelismeréssel és ösztönösen kitűnő 

eligazodással. fáradhatatlanság, ami gyakori melléfogásokkal és ezeket követő lehangoltsággal jár, 

de az új cselekvési lehetőség azonnal „feldobja”. Hatalmas önbizalom, ami a sok csalódás és 

újrakezdési kényszer után sem csökken, hanem gyakorlottá, ügyesebbé tesz. puritán egyszerűség, 

kerülése minden bonyodalomnak. naiv hiszékenység, rászedhetőség, meglehetősen mérsékelt 

humorérzék, mert mindent célzásnak érez. uralgó hajlam, főleg a családon, környezeten belül, 

ellentmondásokra ingerlékeny. Hallatlanul érzékeny mindenre, ami körülötte történik, különös 

adottsága, hogy nincs szüksége az irány precíz meghatározására, hogy merre menjen, mégis 

villámgyorsan és biztonsággal odatalál. képes a legkisebb jelentéktelenség miatt dühöngeni, 

ugyanakkor jelentősebb szituációban roppant nagyvonalúan, határozottan és villámgyorsan 

cselekszik. Annak ellenére, hogy családját szereti, számos és viharos konfliktus zajlik le a szülők és 

gyerekek között. a házassága is sokszor csak viharosan jött és távozott életesemény, mert azt 

szereti, ha mindenki úgy táncol, ahogyan ő fütyül. jó egészségi adottságok, betegség esetén magas 

lázzal és gyorsan gyógyul. 

DH. Rengeteg energiája megy el hiábavalóságokra, fontoskodásaira. fanatikus, meggondolatlan és 

indiszkrét, képtelen disztingválni fontosabb, lényegtelenebb személyi vonatkozású kérdésben. 

Önkontrollra nem, vagy alig képes ezért indulatain sem uralkodik és ilyenkor meggondolatlanul, 

elvakultan cselekszik. Otthonában elviselhetetlen despota, külvilágban rebellis. 

 

I. házban 
H. Az előbbiekben vázoltak - mindkét nemnél - roppant élesen tükröződnek, cselekedetei 

rapszodikussága, hangulatai szélsőségessége és így kiszámíthatatlansága domborodik ki jobban. 

Nyílt, szíves, ha nyers is és nem ártani akarással éli „ami a szívemen az a számon” magatartást. Ha 

vitatkozik, azt teljes impulzivitással teszi, igen sok, meglepően hatni tudó, gyakorlati érvvel 

alátámasztva. szerelmi kapcsolatai sok változást kénytelenek elviselni. 

DH. Agresszív stílus, hajszoltság önmagával szemben is. sérülékenység, nagy sértődékenység. 

örökös belső feszültség és elégedetlenség. mohó szenvedélyesség miatt számos probléma a 

diszkréció iránti érzéketlensége következtében. A fej, szem, arc sérülésveszélyei. 

 

2. házban 
H. Birtoklásvágya szenvedélyes, de nem az önzőség motiválja, inkább a tárgy, az eszköz, amelyhez 

tényleges, vagy fantáziált személyes kötődés, érzelem, múlt emléke fűződik és néha, hirtelen 

elkapja az „ez nekem kell”. Ráérzések, ösztönös felismerések a pénzügyeinek állandó 

befolyásolója. ha megszeret, vagy megsajnál valakit, az utolsóját is odaadja. Az anyagiak 

kezelésében sokban anyjára emlékeztet. 

DH. Beteges pénzimádat. egzisztenciális bázisát kiszámíthatatlanul jelentkező hangulatai teszik 

bizonytalanná. nem körültekintő és nincs realitásérzéke, csak a pillanatnyi igényéig lát. 

 

3. házban 
H. Éles, nagyon aktív fantáziavilága miatt erős a betű-szenvedélye, betűrabsága. Számtalan 

tanulmány és terv, de azokból sokat nem fejez be. kitűnő vitapartner, ügyesen, de élesen kérdez, 

vagy felel, ugrásra kész minden pillanatban, csakhogy győzzön. rajongó testvérszeretet. 

DH. Szeszélyes kíváncsiskodás, amivel megnehezíti a rokoni kapcsolatait. Pletykálkodások, emiatt 

veszekedések. 
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IV. házban 
H. Erős vágy a saját, független és bázist jelentő otthon mielőbbi megteremtésére, ennek 

következtében gyakori és jelentős változások az otthonában. Spártai egyszerűség, cikornyátlanság, 

határozott hangnem az otthonban, amelyet legtöbbször a feleség, vagy anya üt meg. szíves 

tevékenykedés a mezőgazdaságban, kertészkedés vonalán. idősebb korában is sok tevékenykedés. 

DH. Egymástól élesen elkülönülő családtagok, ki-ki a saját rigolyájával. szenvedélyesen kitörő 

viták, veszekedések teszik pokollá az otthont. A z otthon, a közvetlen környezet kényszerű 

változtatása egészségi okok miatt. 

 

5. házban 
H. Érzelemvilágát sok változatosság jellemzi. erős kezdeményezőkészség, vállalkozási hajlam. a 

szórakozás, a társasági, nagyobb társadalmi életvitel iránti fokozott igény. Saját választása szerinti 

tanulmányok, tanulás, spekulációk fontos szerepet visznek az életében. annak ellenére, hogy a 

másik nemnél - ha futó jelleggel is - sikert arat, még H. állás esetén is gyakori az összetűzés. kiváló 

pedagógiai adottságok, fiatalok kedvelik. Jobb tanácsadó mások vállalkozásában, mint a 

sajátjáéban. 

DH. Anyák, akik akár már a felnőtt gyereküknek az élet újukat továbbra is előírni kívánják. 

felületes könnyed ismeretség, nagyobb elkötelezettség, igen sok és kellemetlen következménnyel, 

tetszetősnek mutatkozó adottságba, viszonyba fejest ugrik. játékszenvedély, sportimádat. gondok az 

utódokkal. 

 

6. házban 
H. Bár nehezen látja be, de jobb és sikeresebb, ha beosztotti és nem vezetői pozíciót tölt be. szívós 

és a betegségekkel szemben jó ellenálló erővel rendelkező szervezettel rendelkezik, de erre 

szüksége is van. nőknél gyakran korai és koron túli menzesz. 

DH. Megnehezíti a beosztottakhoz fűződő viszonyát az örökös parancsolgatása. Munkájában a 

hangulati elemek dominálnak nagy lelkesedéssel belevág, azután érdeklődése lanyhul, azután 

kedvét veszti és mindezek mellett még sértődötten hagyja ott munkahelyét, másikat keres. 

 

VII. házban 
H. A külvilágra hatni akaró, aki emiatt szívesen szerepel a nyilvánosság előtt, különösen 

megfelelőnek érzi a társadalmi szervek, különböző szervezetek kapcsolatai, amelyekben hathatós a 

közreműködése, előadások, rendezvények formájában. Kitűnő ösztönnel felismeri az érvényesülés 

lehetőségét, módját, sőt, nincs is mindig reflektorfényben, tudja, mikor kell előlépni. nyilvános 

elismertség. házasságának sikeressége éppen e vonása miatt kétséges, mert abban is gyakran 

„szerepel”, irányít. 

DH. Nem annyira az akaratnyilvánítás, inkább a nagy függetlenségtartás, ezeknek a szélsőséges 

megnyilatkozásformái, mint például hol nyüzsög, hol pedig durcásan elvonul. társas, de különösen 

házas viszonyában nyílt, bevallott okokra visszavezethető ütközések. a társas viszony zajosságához 

képest viszonylag természetesnek vehető módon következik be a válás. 

 

8. házban 
H. Borongós hangulatú lelkivilág, a lét-nemlét problematikája, az egészség, gyógyulás, 

természetgyógyászat kérdései fontos szerepet visznek hétköznapjában. a szervezet funkciói és az 

azok mögötti lelki visszahatások. hagyatéki ügyek, halálokok vizsgálata. 

DH. Fiatalon elvesztett támogató. öröklött betegséghajlam, tartós, infekciózás betegség. életveszély, 

gyermekkora óta folytatott, veszélyes kísérletezések miatt. 

 

9. házban 
H. Roppant nyílt, egyenes és etikus magatartással foglalkozik az érzékfeletti kérdésekkel. kerül 

minden obskuranciát, világos, egyértelmű válaszokat vár, de ad is. gazdag fantáziával folytat 

magasabb szintű, tudományos tanulmányokat, de kitartóerejét hangulatai így is erősen 

befolyásolják. nagyobb külföldi utazás, amelyből nem hiányzik a szórakozás sem, mégha annak 

cégére a tanulmány jelleg. sportsiker. 

DH. Igen széles alapokra fektetett tanulmányok már a kezdetben elárulják túldimenzionáltságukat. 

vitatkozás a vitáért, nagyhangú vitatása valamely tudományág szellemi értékének. egyszerre több 

irányba indul, illetve kezd témát, annál ritkább annak sikeres befejezése. 
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X. házban 
H. Így is több változás a hívatás területén, amely többször a nagyobb közösség, vagy a társadalom 

szociális kérdéseivel érintkezik. a nagyobb élmények utáni, erős vágya vezetői beosztást igényel, de 

abban a sikerének tartósságát nem garantálják a hangulatváltozásai és az azzal szorosan együtt járó 

érdeklődése, vagy érdekeltségi helyzetének sajátos szemszögű megítélése. Hívatás területén nőkkel, 

asszonyokkal, vagy azok problémáinak megoldásával, kezelésével találkozik. erős aktivitás, akarat 

megnyilvánulás, de csak akkor érheti el az általa annyira áhított nyilvános sikert, ha ezeket tartós 

önkontroll alatt tudja tartani. 

DH. Az előbbiek így is érvényesülnek, de az önkontroll hiánya miatt folyamatosan ütközik a 

vezetőkkel, de a vezetettjeivel is. az teszi nehézzé az együttdolgozást vele, hogy a diktatórikus 

hajlamai mellett állandóan sértődött és ezek miatt kényszerül állását, avagy a beosztását állandóan 

változtatni. kierőszakolt, kétes értékű siker, utólagos megszólásokkal és főleg kicsinyes, női 

intrikákkal. 

 

11. házban 
H. Erős vágyélet, széles ismeretségkör és abban vezető szerep. Ösztönös vonzódás az energikusabb 

nőkhöz, akik cselekszenek, akár a másik helyett is. hirtelen kötött barátság. az anya a későbbiek 

során is útegyengető szerepet játszik az életében. az egyesületi életért anyagi áldozatot is hoz, vagy 

ügyes propagandát fejt ki annak anyagi bázisteremtése érdekében.  

DH. Pletykálkodó, felületes ismeretségkör. erőszakos, terrorisztikus hajlamú anya, feleség, vagy 

idősebb nő sok kellemetlenséget jelent a családban. 

 

12. házban 
H. Talán csak a háziasság fogalomköréhez tartozóan, vagy a visszavonultságban elvégezhető 

munkaterületen nem zavaró hatású. ellentmondásos helyzetek jellemzik az életét, ahol az ösztön- és 

a fantáziavilága nem szárnyalhat, ahol pedig erre lehetőség nyílnék, ott pedig a külső körülmények 

kényszerítő jellegűek. érzékeny lelkivilág, szívesebben tűri a magányt. 

DH.  Gyulladásos betegségek, tartós kórházi ápoltsággal. titkolódzó hajlam,vagy titkolni 

kényszerült és a közvetlen környezetet is érintő helyzet. ellenségeskedés nők részéről, akik sértődés 

miatt fordulnak ellene, zavaros időkben a csőcselék közé kerülés. a női genitáliák fokozott 

érzékenysége, funkcióik zavarai. 

 


