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05_A Hold az Oroszlán jegyében   
 

 
H. Lelki nagyvonalúság, nemes büszkeség, pozitív tartalmú, vígasztalásteli hangulatvilág, amellyel 

másnak is örömet tud szerezni. az öröm öncélú, de nem önző formáját disztingváltan éli és kezeli, 

bár az érzelmi, szerelmi dolgaiban önössége el-elragadja. Erős önbizalom, őszinteség, ragaszkodás. 

Jobban húz a gyerekéhez, mint a feleségéhez, noha egyformán gondoskodik róluk. Fantázia-gazdag 

szervezőképesség, ennek keretében megnyerően közvetlen. A szépség, a művészetek erősen 

érdeklik, Őszinte barát, aki szereti a társaságát, de az is őt. ízlése praktikus és jó. Sikeres a másik 

nemnél. Gyakran szerelmes és ilyenkor nagyon az, de a kitartóság, általában a vonzalom 

ellaposodásához vezet. Semmilyen kényszert nem bír elviselni, de ha ígért valamit, azt akár 

kényszeredetten is, de betartja. pozitív, gyakorlatias és optimisztikus beállítottsága sugárzó 

lelkivilágot jelez, ezért szívesen követik, de az is természetes a számára, hogy ő mást nem. Ha 

valamiben nem érdekelt semmivel sem lehet „bevinni az üzletbe”, igyekszik a lehetőségekhez 

képest közismertté válni. 

DH. Arrogáns, beképzelt, üres fontoskodás, vagy fizikailag jól ható fellépésével visszaélő. 

Lehengerlő, szereplésvágyó, a szórakozások rabja. Büszkesége gőggé, hiúsága üres dicsekvésé 

válik, szereti az embereket lekezelni. Kis stílusú zsarnok, aki otthonában a „nagylegény”. 

felelőtlenül és mások terhére szervezkedő, irányítgató magatartás. a „szerelemgyerek”-hez 

ragaszkodik sokkal kevésbé annak anyjához, még ha ezt tapintattal igyekszik leplezni, mert ez 

számára korlátozást jelent. Alapjában ugyanez vonatkozik a házasságára is. Erotikája hajszolt, de 

nem beteges. 

 

I. házban 
H. Az előbbieket kiegészíthetjük azzal, hogy nehezen viseli el a partner irányítását, ez, női 

képletben súrlódással jár. fokozott fogékonyság a külső hatásokra, vágyai érzései sokszor 

„elkapják”. családja, főleg gyermekeinek mindent biztosítani akar, különösen azok tanulása, 

nevelése vonalán. 

DH. Hangulatai, érzései szélsőségekre ragadtatják, nehezen tud magán uralkodni, kisiklott életútját 

sok korlátozás és azok elleni küzdelem szegélyezi. 

 

2. házban 
H. Az anyagiak változó szerencsével állnak rendelkezésére és ezt a változékonyságot a 

hangulataihoz igazodó birtoklásvágy kielégítése állandósítja. szívesen költ a gyermekeire. 

DH. Az előbbiek, de túlzásokkal, amikhez még nagymérvű szórakozási igény is járul. ösztönein 

nehezen tud úrrá lenni, gyakran elkapja a „kerül, amibe kerül”, ilyenkor egy a lényeg, hogy 

megszerezze azt, minek rabjává lett. 

 

3. házban 
H. Igyekszik közvetlen környezetét saját világaként kialakítani, majd azt folyamatosan bővíteni és 

változtatni, hiszen ő abban a hangadó. gondolatvilágát a számára szórakozást jelentő szórakoztatás 

változatossága, amellett a hétköznapiság és a házias kérdések foglalkoztatják. gyakran és szívesen 

tesz kisebb utazásokat. 

DH. Mozgékonysága és függetlenségvágya meghaladja a környezete által elviselhető mértéket és 

elhamarkodottsága az említettekkel kapcsolatban sok kellemetlenséget hoz. 

 

IV. házban 
H. A szükségesek rendelkezésére állnak ahhoz, hogy saját és jól berendezett otthont, abban vidám 

hangulatot nyújthasson családjának, amihez a rokonságát is hozzá veszi. Hagyományos a szülők 

tisztelete, szavuk elismerése. Otthonváltoztatás a kényelem, vagy a gyerekek jobb elhelyezési 

lehetősége miatt. méltóságteljes szülői ház, apa. 

DH. Szegényes fiatalkor, méltatlan környezetű otthon, kényszerszolgálat kellemetlen emlékei. 

Szülői zsarnokoskodás, nagyzási hóborttal. 
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5. házban 
H. Meglehetősen hétköznapiasan, sokak által követett módon igyekszik szórakozási hajlamait 

kiélni. játékosság, de anyagi érdekkel övezve (totó-lottó stb.). változatosság a szerelmi 

kapcsolatokban, gyakori azokban a nem kívánt utód. Női képletben a mélyen átélt „anya”-fogalom. 

sportszeretete inkább a vízi sportok felé viszi. Jó pedagógiai adottságok. 

DH. Kényeztetés majomszeretettel, de ebben nem a gyerekimádat, inkább, hanem az önző hajlamai 

dominálnak. Lazaság a kötelességteljesítésben, meggondolatlan spekulációk, felelőtlen kiélése az 

ösztönvilágnak. 

 

6. házban 
H. Jó szervezeti felépítettség, szívósság a külső hatásokkal szemben. Kisebb vállalkozások, nők, 

akik kisebb pozíciókat tudnak elérni. női munkaerő a beosztottak között. szórakoztatóiparral 

kapcsolódó tevékenység. váltakozó munkakörülmények, beosztottak. 

DH. A saját egészségi adottságok miatt több, kényszerült változás a munkakörülményekben. 

Szívgyengeség, vízhajtók használatának szükségessége. 

 

VII. házban 
H. Korai, esetleg elhamarkodott házasság, gyakran munkakapcsolati ismeretség révén. Igény 

nyilvános szereplésre, amihez szórakozás, vagy valamilyen művészi készség segíti. Jó házasság, a 

belső függetlenség iránt mindketten lojálisak. A külső véleményre, megítélésre roppant érzékeny. 

DH. Nagy határozatlanság a partner kiválasztásában, de ebbe belejátszanak a külső körülmények is, 

mint például betegség, női rivalizálás. gyors kapcsolatteremtés késő megbánással, 

elkedvetlenedéssel. 

 

8. házban 
H. Erős elkötelezettség az okkultizmus irányában, amelyet közvetlen környezetében bekövetkezett, 

tragikus esemény előzött meg. örökség anyai ágon, esetleg feleség után. 

DH. Egészségi gondok a feleséggel, vagy, női képletben a házasság felbomlása. 

 

9. házban 
H. Nem annyira az igazi szellemiségét, inkább a hétköznapi fantázia ébresztette ismeretszerzési 

vágyát emeli ki. rendkívüli álmok. pszichikai alkalmasság a rendkívüli gyógymódok iránt. az élet, 

lét kérdéseiben az érzelemvilága a misztika irányába tereli. Érdeklődésterülete nem lépi túl a 

kíváncsiság határát, ennek ellenére szellemes és szórakoztató vonásokat árul el. Jelentős 

utazásvágy, távlatok (tényleges, vagy fantáziált) bejárása. 

DH. Világnézetét többé-kevésbé csalóka elemek tűzdelik meg. pervesztés, női befolyásoltság miatt. 

vak hit, hamis prófétaság, nívótlan kérdések fontoskodó feszegetése. A változékonyság és a 

bizonytalankodás nagyhangú palástolása. 

 

X. házban 
H. A társadalmi családpolitika érintkezik hívatás területével, ennek érdekében nagyobb utazások, 

tanulmányok elkészítése szívesen vállalt feladat a számára. Bár nyílt sikert ér el, de szívesebben 

marad a második, mint az első vezető. sikereiben, felemelkedésében az anya, illetve tőle örökölt 

vonásai, esetleg nők segítik. 

DH. Gyakori és kényszerű hivatásváltoztatás, amiket általában baklövései és annak makacs el nem 

ismertsége okoz. materiális céljainak megvalósításában az anyát érő, nehéz sorscsapás őt sem 

kíméli. 

 

11. házban 
H. A szélesebb ismeretségi köre főleg a hívatás területéről verbuválódik, közöttük gyakran vezető 

beosztású nők viszik a prímet. az anya, a feleség jó menedzsere. Beteljesedő vágyak 

DH. Rosszul megválasztott - főleg női - barátok. az egyénre telepedő protektorok, akik számon 

kérik a segítségüket, vagy ha nem, akkor nagyon beleszólnak életvitelébe. 
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12. házban 
H. Szívesebben húzódik az élet hátterébe, könnyebben tud ott tevékenykedni, távolabb a nagy 

nyilvánosságtól (iroda, laboratórium, gyógyászati terület). Nehezebb a lelki kibontakozás, 

számtalan rágódás, „tegyem -ne tegyem, de tennem kell” helyzet alakul ki. rendelkezik érzékkel az 

élet praktikumai iránt, de korlátozott annak érvényesítési lehetősége. 

DH. Mások által lenézett, nem vállalt munkálatok, nem éppen önkéntes elvállalása, ezekkel nem 

lehet - jól lehet, szeretne - dicsekedni. barát(nő)ből lett ellenség, esetleg a közvetlenebb, családi 

környezetből. nagyobb külföldi út, amelyen váratlan, kellemetlen szituáció alakul ki. 

 

 


