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06_A Hold a Szűz jegyében   
 

 
H. Ebben a jegyben a jellegzetes Hold-vonás, mint a hangulat-, ösztön-, érzelemvilág dominanciája, 

háttérbe szorul, sőt a családteremtő hajlam is mérsékeltebb és bizonyos mértékig ösztönösebb a 

hétköznapok nélkülözhetetlen realitásai iránti érdeklődése. Az értelemre visszahatóan azt kritikussá, 

kétkedőbbé teszi, ami egyes életterületeken nem hátrány, de van, ahol ez illúziótlansággal jár. 

Fantáziája nem elrugaszkodó, sőt inkább egy helyre koncentrálódó. Viszont az is igaz, hogy 

változékonyságából szinte semmit sem veszít. Közelebb áll hozzá a hagyományos, kipróbált, mint 

az újat kereső életszemlélet. Hűvössége és semlegessége, minden póztól mentes. Szerényebb 

magatartása, amellett örökös tettrekészsége azok a vonásai, amelyek kedveltté teszik, még akkor is, 

ha a „lángolást” sem maga nem ismeri, sem másokban nem ébreszt. Nagy realitásérzékét a két 

lábon, földön állás jellemzi, különös képességgel arra, hogy - akár a túlvállalt és rázuhanó - 

munkákban megtalálja a legsikeresebb módszert. Megbízható, intellektuális beállítottságú, 

gyakorlatias és köszönetet nem követel, nem is nagyon vár. Otthonában minden a helyén van, házi 

dolgai „beolajozottan” működnek, bár különösebb meleget nem sugároznak, hallatlanul puritának, 

szerelmük, főleg a nőké mindig nagyobb és előzetes ráhatást igényel. Másokat nevelő szándékkel 

analizálgatnak. 

DH. Örökös zsörtölődés, keserű kritizálgatás, unalomig ismételgetett panaszkodás, fokozott önzés, 

anyagiasság és kicsinyesség teszi mások által nehezen elviselhetővé. a hétköznapi munka rabja, 

szegényes érzelemvilággal zokszó nélkül robotol. családi miliőjét hűvösség, kiszámítottság 

jellemzi, szívesen van egyedül, de ha magára marad, a magányt, azt nem viseli el. Depressziók, 

lelkizések, amelyek visszahatnak fizikai állapotára. gyomor, bél, emésztési zavarok. 

 

I. házban 
H. Az előbbiekben írtakon kívül a türelem, a nyugalom és a kivárási képesség emelhető ki, még 

akkor is, ha türelmének végességét nem érezteti és ezek a valóban precíz, körültekintést igénylő 

föladatok ellátására teszik alkalmassá. hangulataitól erősen befolyásolt, de ez nem feltűnő, jó 

szándékú, ámbár nem nagyon mély érzelemvilág és az ezekhez kapcsolódó, fokozott realitásérzék 

azok a vonások, amelyek kritikussá teszik az élet jelenségeivel szemben. A szakmailag hasonlóak 

között jól érzi magát. 

DH. Örökös bajlódásokat jelentenek számára az élet egyszerű, szükséges, napi dolgai. Erősen 

próbára teszik a saját karakterének ismerete, az egészségi adottságai, lelkivilágának komplikált 

mechanizmusa, majd szervezete különböző pontjain jelentkező, sokszor jelentéktelen egészségi 

problémák és mindezek idegrendszerére hatnak vissza. 

 

2 házban 
H. Szerényen csordogáló anyagi forrás és kiváló realitással ítéli meg az anyagiak fontossági 

sorrendjét, azon belül megtalálja a gyakori változások áthidalási módját. 

DH. Beteges hangulati függőség követi az anyagiak alakulását. az élete kérdéseit az anyagiak 

oldaláról tudja csak szemlélni és gyakori, hogy emiatt él örökös félszben. Depresszió anyagi 

gondok következtében. 

 

3. házban 
H. Kellemes kapcsolat a közvetlen rokonsággal, de inkább a józan érdekek határozzák meg ezt, 

nem pedig a rokoni szeretet. munkája révén a legkülönbözőbb rétegekkel teremt kapcsolatot, de 

lehet, hogy ez valamilyen írásműve útján következik be, de ilyenkor különösen nem szelektál 

közöttük. fantáziavilága a jegyben korlátozottabb, de a házállás miatt változatosabb és így írása, 

stílusa inkább szórakoztatóbb, semmint elmélyült. Igen előnyös kapcsolat a nővérhez, idősebb 

nőrokonhoz. anyagi érdekeltség a családon belül. 

DH. Vénkisasszonyos vonások és ezt erős kritikai szemlélete még jobban kiemeli. Uralgás a 

közvetlen környezetén. Kiszámíthatatlan következményű kapcsolatteremtés, amely a sajtóval, 

okmánnyal, írásos anyaggal függ össze. 

 



 
O

ld
al
6

2
 

IV. házban 
H. Az otthont inkább a tiszta rend, a pedantéria, nem a hangulatának melegsége jellemzi, mindezt 

az anya, a feleség magatartása határozza meg. rendezett, előre látható anyagi adottságok lehetővé 

teszik a lakhelyváltoztatást. 

DH. Sok és balszerencsés hatású, otthoni emlékek kísérik élete útján és ez különösen a saját 

otthonteremtés vonatkozásában kap hangsúlyt. Rideg, kínos, házirend, mindennek a kijelölt helyén 

kell állni. örökös rohangálás az otthon kialakításának anyagi feltételei miatt. 

 

5. házban 
H. Óvatoskodása az anyagi vonatkozású kezdeményezéseiben sikert hozó. ismeretanyagát nagy 

gyakorlatiassággal tudja átadni, jó pedagógia adottságok, megtalálja mindenkinél az annak 

megfelelő hangot. szívesebben követi a kipróbáltat, mint az újíthatásokat. érzelemvilágát az önösség 

jellemzi, hűsége mögött is inkább a ragaszkodás, mint az érzelmi elkötelezettség etikai 

követelménye húzódik meg. 

DH. Üres érzékiség, a mélyebb érzések ismeretének hiányával. önző, mindenben, csak a saját 

előnye, élvezete, haszna lebeg a szeme előtt. 

 

6. házban 
H. A külső körülmények nagyon befolyásolják teljesítőképességét, amely 

Így gyakran változik. kevesebb a konfliktus veszélye, ha nem vezető, ilyen „beosztásban” a kisebb 

siker is rábírja a további „robotolásra”. alkalmas a szériamunka végzésére. 

DH. Másoktól függő szolgálat, amit egy ideig tűr, előbb „feszengeni”, kezd, majd lázadó hangulat 

lesz úrrá rajta és szinte vándorol egyik munkahelyről a másikra. lelki elégedetlensége balesetek, 

vagy betegségek okozója. 

 

VII. házban 
H. A partnerével szemben szerény igények, társas viszonya átlagos, mentes minden különösebbtől, 

inkább a szerénység, céltudatosság és a gyakorlati megfontolások alakítják. gyakori a munkahelyi 

kapcsolatból született házasság, de ilyenkor is majdnem mindig kitapintható valamilyen előzetes 

céltudatosság, „kiszemelés”. a vállalt feladatok precíz elvégzésével nyilvános sikert ér el, ami 

inkább eseti, mint tartós. 

DH. Nagy határozatlanság, elbizonytalanodás jellemzi párválasztását és örökös megbánástól való 

félsz a döntését. Házasságát önállóságának elvesztéseként éli meg, ami ezért szenved hajótörést. 

 

8. házban 
H. Erős érzék a természetfölöttiek iránt. érdeklődését erősen foglalkoztatják a múlandóság kérdései. 

Örökségi és hagyatéki ügyek intézése. Lemondás közösségi célok érdekében. 

DH. Szervezete gyönge, minden könnyen megtámadja, nehezen gyógyuló, tartós betegségek, 

allergiára hajlamos, halálfélelem. női képletben ezek fokozottabban, hisztériáig terjedően 

mutatkoznak. 

 

9. házban 
H. Rendíthetetlen realitás-tudat, fantáziáját a valóság világa behatárolja, az észszerűség és a 

gyakorlatiasság irányítja. a pontosság, a logika számára egyaránt fontos a hétköznapi munkában, 

életszemléletében, tudományos tevékenységében is ez viszi a vezérszólamot és elismert, nyílt 

sikerének ezek a zálogai. Vonzódás az egzakt tudományokhoz. az anya, a feleség józan előrelátása a 

család biztonságát szolgálja. 

DH. Gáncsoskodó, kicsinyes, intrikusan kritizáló, a kákán is csomót kereső magatartása megkeseríti 

az otthon légkörét. Gyakran ezek a vonások a feleség jellemzői. Sikertelen utazás, fiaskóval 

végződő, tudományos, (tudományoskodó) előadás, értekezés. 

 

X. házban 
H. A közszolgálat, a közegészségügy, egyáltalán a gyógyítás, mint sikeres életterület számára 

betölti a hívatást. Az elvégzett munka, maga a munkavégzés számára a leglényegesebb és az is 

természetes, hogy a siker elismertségéért robotolni is kell, sőt - már hiúságból is - erre kitartóan 

képes. 
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DH. Munkaterületét a csalódások állandósága, feladatának eljelentéktelenedése és az ezekkel 

szorosan kapcsolódó változások jellemzik. Az anya nehéz sorsa befolyásolja az életét. 

 

11. házban 
H. A spontán szimpátia és nem a választékosság jellemzi a segítői ismeretségkörét, amelyben 

inkább a nők az összetartó erő képviselői. Tematikai azonosság, kellemes munkatársi kapcsolat és 

segítői megnyilatkozások számára is előnyt jelentenek. 

DH. Teljesedés előtt szertefoszló remények, vágyak, áldozata a kihasználtságnak, csalfa 

barátságnak, mert becsületességével, természetes hiszékenységével visszaélnek és mindebben 

idősebb nő(k) aktív szerepet játszanak, látszati barátság, súlyos kiábrándultsággal. 

 

12. házban 
H. Zárt körben és területen ellátott tevékenység. nem nyilvános társaságokban  végzett munkálatok, 

amelyek közjogi kapcsolatúak. a közkedveltség, közismertség teljesen zártkörű, „szakmán belüli”. 

DH. Főleg egészségi okokra visszavezethető elzárkózás, visszavonultság, kezelés, tartós, nehéz 

időszak, ezek miatt gyakori a másokkal szembeni elutasító magatartás, a lelki nehezen 

kezelhetőség. 

 

 


