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04_A Hold a Rák jegyében   
 

 
H. Bár a saját domiciliumában (uralmi jegyében) áll, így gondolhatnók, a legtöretlenebbül 

érvényesülhetnének a Hold-vonások. Roppant nagy érzékenység, befolyásolhatóság miatt, mert itt 

olyan könnyen és szívesen tud alkalmazkodni, a tapasztalat szerint egyáltalán nem biztosított a 

Hold-hatások tisztasága, zavartalansága, ezért nagyon fontos a kapott aspektusainak vizsgálata, 

mert teljesen átrajzolhatják azokat. A hangulatvilága, a külvilági hatásokra adott reakciói, az 

érzékeny ösztönössége, kifinomult reagáló képessége, hatalmas fantáziavilága, de maga a 

családcentrikussága, mind azok szerint fog érezhetővé válni. Ebből adódik, hogy a legismertebb 

Hold-vonások mellett gyakran és parallel megtalálhatóak a ridegség, keménység, érzéketlenség 

ismérvei is, legfeljebb például a környezete számára nem oly élesen, mintha másik jegyben állana 

és kapná ugyanezeket a fényszögeket. fantáziájának nagyobb az aktivitása, mint a kivitelezési erő, 

érzelemtúltengése rányomja a bélyegét egész gondolkodására. Az „anya”. Férfi képletben előfordul, 

hogy az apa anyább az anyánál. szíves kötődés a múlthoz, a hagyományhoz és ezt a családon belül 

az anyai vonal öröklésével viszi tovább. helyzetek, szavak azonnal meghatják, elfátyolosodik a 

hangja jó, ha nem könnyezik. Alapjában tud megváltozni befolyásolhatósága, másokhoz fűződő 

kapcsolata, mihelyt a családról, környezetéről, annak melegséget sugárzó berendezéséről van szó. 

Mikor is egyszerre rideg, kemény, elutasító, olyan bezárkózott tud lenni, hogy nehéz ráismerni. 

Gyakori, hogy az önmaga előtt sem ismert, rejtett közszereplési vágya valamilyen váratlan esemény 

nyomán, vagy pillanatnyi helyzetfelmérése alapján elementáris erővel tör fel és viszi a nagyobb 

nyilvánosság elé, aminek a formája a „közös képviselőtől” az Isten-adta tehetségű művésztől a 

politikusig terjedhet 

DH. Enervált befolyásolhatóság, megszállott múlt imádat, csüngés az anyán és az emlékeken. 

Kiszámíthatatlan hangulatváltozások, mindenért a „sorsot” teszi felelőssé, ő csak áldozat. 

elszabadult érzelmek, amelyek megmérgezik a családi légkört, veszekedések, közönséges jelenetek 

színtere lett az otthon, csupa színészkedéssel. ha szétmegy a család, akkor nosztalgiaként él a 

valósnak soha be nem vallott otthonfogalom. kiszámíthatatlan helyzetek, amelyek gyakran teljesen 

jelentéktelen dolgokon fordulnak meg. kényszertávozás az otthonból, kínzó honvággyal.  

 

I. házban 
H. Az előbbiek, ha csak csírájukban is, majd mindig felismerhetőek, de a legmarkánsabban a 

családcentrikusság. Sehol nem oly érzékeny az aspektusokra, mint ebben az állásában, Ezért nehéz 

itt most fontosabb vonásokat említeni. Talán a színpadiasság, amely nem csak a külvilágnak szól, 

hogy másokat megtévesszen - ennél sokkal becsületesebb - inkább az ösztönösen érzett 

befolyásolhatóságának tudatos elrejtése érdekében válik fegyverévé. jó szándékú, segítői 

alkalmazkodása ellenére a legbensőbb lelki, függetlenségét soha, még házasságán belül sem adja 

fel. sápadt arc, megfontoltság, kis flegma. eligazodás az anyagiakban, egészséges ösztönvilág, erős 

szemérmesség. 

DH. Képtelen úrrá lenni érzelmein, örökösen azokkal van eltelve, másokat csak azokon keresztül 

képes megítélni, esetleg, hogy mennyire hasznos a kapcsolat az egész családnak. lelki gyötrelem 

számára, hogyha nem tudja a belső, érzelmi feszültségét levezetni, „kibeszélni”, mert bár roppant 

gazdag a lelkivilága, de kifejezőképessége, ha magáról van szó, szegényes, esetleg a másik véglet 

az, hogy hazudós. Képes a hétköznap dolgaiban teljesen elveszni. beteges szentimentalizmus, szíre-

szóra könnyekre fakad. 

 

2. házban 
H. Szeret „gondoskodni”, főleg a családjáról, néha túlvállalással is. az egyébként romantikus lélek 

nagy átalakuláson megy át, ha az anyagiakról van szó, jól „üzletel”, takarékos. ahogyan az anyagi 

helyzete alakul, márpedig az ritkán sziklaszilárd, ugyanúgy megy vele a hangulat-, érzelemvilága és 

ez markánsabban érvényesül a férfiaknál. 

DH. Örökös pénzszerzési gondok és a nélkülözés sem ismeretlen a családban, az örökös, könnyen 

felboruló kiszámítottság miatt. nők esetében - óvatosságuk miatt - ritkább ez a helyzet, és ha igen, 

akkor is kisebb a levertségük. 
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3. házban 
H. Előnyös olyan esetben, amikor üzleti, kereskedelmi, tömegközlekedési, vagy valamilyen 

forgalmazási területtel függ össze a tevékenysége. Szívesebben teremt kapcsolatot, ha ezzel előnyt 

szerezhet, vagy hasznot húz és ezzel a rokonságát is segíti. Közvetlen környezet azért kedveli, mert 

nagy gyakorlatiassággal megérzi, hogy kinek, mivel és hogyan tud segíteni. ajándékai mindig a 

legmegfelelőbbek és hivalkodásmentesek. 

DH. Zagyva, erőltetett elképzelések, ezeket akarja rákényszeríteni a közvetlen környezetére. 

Erőszakosságát a családon belül éli ki. 

 

IV. házban 
H. Nemcsak érzéseiben, gondolataiban, de ösztöneiben is az otthon, a saját család és ezen keresztül 

a haza irányító szerepet tölt be életében. Roppant meggyőző erővel ágál, ha ez a témakör kerül 

szőnyegre, az áldozathozatal a legtermészetesebb, de ezt nemcsak mondja, gyakorolja is. Korán 

gondoskodik a családja helyzetéről, amikor pedig már csökken az aktivitása, egyre bővíteni kívánja 

a körét, mert idősebb korában is a család, mint eszmeiség, agitációs témája marad. 

DH. Igénytelenül berendezett otthon, gond a sajátjának megteremtése körül. nehezen, vagy alig 

legyőzhető nehézségek, amelyeket alkalmazkodással, hatalmas önlegyőzéssel, áldozatvállalással 

igyekszik legyőzni és gyakran csendesülnek is a viták, torzsalkodások, erőszakosságok. 

 

5. házban 
H. Általánosságban több az utód, szeretetteljes nevelésben részesülnek, és többször akad közöttük 

kiemelkedő tehetségű. az otthont valóban a gyerekek jelentik. Változékonyság az érzelmekben, 

elmegy a hűtlenség határáig, ritkábban lépi azt át. játék, szórakozás, szórakoztatás eredeti, egyedi 

módon. 

DH. Megbízhatatlan, kiszámíthatatlan érzelemvilág, következményekkel szembeni teljes 

érdektelenséggel. jó szellemi adottságok, de a felületessége, az élvezethajhászása miatt az nem 

érvényesül. játékszenvedély, vagy szenvedélybetegség veszélye. Nagyon elfogult másokkal, de 

mások elfogultsága ellen hiába küzd. 

 

6. házban 
H. Szervezetének érzékenysége már a fiatal korában megnyilatkozik és ezzel szokott kapcsolódni a 

gyakori munka helyváltoztatása is. hangulatai nagyon befolyásolják teljesítőképességét és ez saját 

maga előtt is ismert. Az otthonához fűződő tevékenységi kör. 

DH. Fizikai alkatának jó felépítettsége ellenére sok és lelkiekre visszavezethető, egészségi 

problémák. fiatal kori gyengélkedések, gyomor, emésztési problémák. gond a nagynénivel. 

 

VII. házban 
H. A külvilág számos csábítása fölébreszti benne a népszerűség utáni vágyat, noha ez cselekedetein, 

magatartásán nem tükröződik. Házasságában fontosabb az otthonteremtés, mint a partneréhez 

fűződő kapcsolat, érzelem. korai házasság, különösen férfi képlet esetén. A társaságokban, 

egyesületekben inkább a szervező, szívesebben marad a háttérben. Nők esetében a család, arról a 

gondoskodás az igazi hívatás, ezért azután inkább ő hívja az otthonába a másikat, csakhogy a 

gyerekek a szeme előtt játszadozzanak. megbízható partner. 

DH. Saját akaratának kényszerítése miatt ütközés a külvilággal. nagyon nehezen tud igazi partnerre 

találni, mert jól indult kapcsolatok az érzelmi túlzások, makacskodások hiúsági megnyilatkozások 

miatt félreértésekkel lesznek terhesek. Elvárja, hogy gondoskodjanak róla, ahogy azt ő teszi 

másokkal. 

 

8. házban 
H. Harmonikus állásról már csak azért is nehéz szólni, mert, ha csak valamilyen súlyosabb, 

pszichés érzékenység nincs, akkor is valamilyen irányú elfogultság, elkötelezettség mindég 

kiérezhető személlyel, témával, helyzettel összefüggésben. erős érdeklődés az okkult témák iránt, a 

lét-nemlét kérdései. A család női tagjának veszélyeztetettsége. Örökség-ügyek. 

DH. Lelki depressziók, krónikus betegségek. Gyomor emésztőszervi zavarok. korai halál a 

családban, veszélyeztetett szülés. víziók, rettegés. 
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9. házban 
H. Mélyen átérzett vallásosság, hitélet. vonzzák az elvontabb tudományágak, de inkább csak 

tematikailag, és nem annyira az aktív művelést illetően. ha társadalmi, szociálpolitikai kérdésekről, 

a tömegek sorsáról folyik a szó, azonnal aktivizálódik, gyakorlatias elképzelésekkel járul a 

témához. politikai nézetei konzervatívok, etikus alapokon nyugvóak. nagyobb külföldi utazások, a 

családnak jelentős külföldi kapcsolatai vannak. 

DH. Vallási fanatizmus, balhiedelmek. Kínzó honvágy, politikai üldöztetés. egyoldalú, elfogult 

életszemlélet, kellemetlenségek publikációk miatt. 

 

X. házban 
H. Tekintélyes állás, koncentrált ambíció ilyennek az elérésére. hívatással kapcsolódó, gyakori 

helyváltoztatás, esetleg politikai, vagy diplomáciai tevékenységgel kapcsolódóan. közellátás, 

közszolgáltatás, jószolgálati munkakör, családpolitikai érdekeltséggel. erős érdeklődés a 

nőmozgalmak iránt. 

DH. Részben az előbbiek, de csak a családi érdekszférán belül. ezek csak hangoztatott, de sohasem 

realizált életterületek, csak a szándékig jut el, tetteit az elkötelezettségekkel szembeni félelme, vagy 

hangulata lebénítja. 

 

11. házban 
H. Szűkebb, intimebb hangulatú baráti kör, kalákák természetbarát, vagy kertészkedő családias 

közösségek, női túlsúllyal. siker olyan nőknél, akik nem a rámenősséget, hanem a szerényebb, de 

érzelmeket sugárzó magatartást kedvelik. Női protektorok. anyai körültekintéssel induló, gyerekkori 

barátságok. szerencsés adottságú utódok. 

DH. Kicsinyes, megbízhatatlan, sértődékeny ismeretségi kör, ahol a korábbi és jobb kapcsolatokat 

irigység és pletykálkodás teszi tönkre. anyai oldalról kapott segítés, anyagi támogatás folyamatos 

elapadása. 

 

12. házban 
H. Igen sok nehézséggel kell megküzdenie, amíg sikerül a saját családi környezetének a szája íze 

szerinti kialakítása és ennek érdekében minden áldozatra képes. Gyakori a vallásos meggyőződésen 

alapuló, visszavonultabb, vagy a külvilág által alig sejtett elmélyültségű, esetleg mélyebb szántású 

kísérletezéseket tartalmazó életút követése. Erős vonzódás a színészet iránt. megértő anyósi 

kapcsolatok. 

DH. Szinte egy élethosszán át gyötrő tudat marad számára a kudarc, hogy a családi otthon 

kialakítása, melegségének a megteremtése nem az ő elképzelései szerint alakult, ellenségeskedő 

nők, kellemetlenségek, amelyek a törvények áthágásával függenek össze. kórházi, szegényházi, 

vagy önkéntes lemondással, szűk körben végzett munkálatok. 

 


