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08_A Hold a Skorpió jegyében   
 

 

H. Miután ebben a jegyben a Hold kázusban (esésében) áll, így töretlen hatásokról nem 

beszélhetünk, ugyanis roppant érzékennyé, élessé teszi az ösztön-, az érzelemvilágot. A legkisebb 

külső hatásra fokozottan reagál, amely még pozitív tartalom esetében is szélsőségre diszponál. 

Fantáziavilága magával sodró, erősen érzéki, de ugyanígy megtalálható ott, ahol az éppen ezek 

fölötti önuralom, lemondási készség emelkedik előtérbe, igaz, ilyenkor e készségét más 

személyekre is kiterjeszti, legenyhébb formája ennek az, hogy ezt elvárja. Nagy ellenállóerővel bíró 

szervezet, de ennek igazi mivoltát akkor ismeri meg, amikor külső életkörülményeinek alakulása 

válik megpróbáltatóvá. élesen elhatárolódik másoktól és ez a magatartás még a családon belül is 

kemény, a külvilág szemében pedig könnyen félreértett, bántónak tűnő vonás. a belső harmóniát 

szinte kizárja az örökös és mindenre kiterjedő reagálási készsége. Hatalmas, szenvedélyes kitartóerő 

és ez nem a hétköznapi emberekre jellemző, ugyanakkor ezzel maga is tisztában van, amire egyszer 

feltette a lelkét, attól semmilyen nehézség el nem tántorítja. szenvedélyességének erotikai színezetét 

csak mélyítik az álmai, gondolatai, azok visszatérő tartalma. szenvedélyesen kutat mások 

belsejében, de a sajátjáról némán hallgat. Határozott fellépése mindig önbizalmat sugároz, 

nézeteiért nyíltan kiáll, sőt, ha szükségét érzi, akár rebellis megnyilatkozásokra is képes. 

DH. Az emberi magatartás döbbenetes szélsőségéig tud elmenni, különösen, ha megbántottság is 

befolyásolja, ilyenkor lelkiismeret furdalást nem érezve ártóan, alattomosan gonosz, ha kell, 

megátalkodottan korrupt és a H. elfajzott megjelenési formái tapasztalhatóak, különös 

szélsőségességgel, de úgy, hogy lehet elvetemült bűnöző, de akár megszállott aszkéta. féltékenység, 

rosszindulat, bosszúállás, kielégíthetetlen vágyak és mindezeket élénk fantázia serkenti tetterőre. a 

gyűlölködés és bosszúvágy lehet pozitív tartalmú, amikor gyűlöli a rosszat, a bántót, a bűnöst és 

kielégíthetetlen vágya éppen ezek mg változtatása, a „nemes bosszú”. Önuralom, amely csak a 

bosszú pillanatáig tart. Beteg szervezet, megkeseredettség. 

 

I. házban 
H. Az előbbiekben irt H. hatások mellett a hajlékonyság, a beleérzés, bátor, vállalkozó szellem 

határozottabban érvényesül. erős és sikeres vonzódás a másik nemhez, erotikus megvillanások 

formájában, már az első találkozásnál. változékonysága ellenére kitart megfelelő választottja, 

partnere mellett, ugyanakkor ebben a vonatkozásban éberen, leplezett féltékenységgel figyel. 

kiválóak a megérzései, különösen a negatív előjelek irányában. Gyakorlatiasság, higgadt nyugalom, 

flegma, de az utóbbinál érezhető a belső visszafogottság, társadalompolitikai viták. 

DH. Az örökös várakozás, felkészültség számára azért természetes és elengedhetetlen. Szerinte az 

élet csak rosszat, bántást hoz, ezért senkiben sem lehet feltétlenül bízni. De az igazi az a vonása, 

hogyha ilyen bekövetkezik, nem hiszi el, hogy ehhez mennyire az ő magatartása kellet, mint kiváltó 

ok. katasztrófa-félelem, ami egyeseket a narkotikumokba űz. ha valóban megbántották bosszúja 

irgalmatlan. különböző fóbiák, különösen nők esetében, férfiaknál inkább az észokokkal szembeni 

érzéketlenség a jellemzőbb. hajlam krónikus betegségre. vonzzák a politikai szélsőségek. 

 

2. házban 
H. Anyagi helyzete, még a legjobb indulás mellett is sok-sok változáson megy keresztül, jelentős 

pénzszeretetet árul el, vállalkozik. az egyszer már birtokolt - tárgy, pozíció - elveszte esetén, még 

hogyha, az csak átmeneti, addig nincs nyugta, míg vissza nem szerzi és bár az a látszat, hogy 

mindez csak a család iránti gondoskodásáért történik, valóban, ezt a magatartását a tárgy, stb. feletti 

uralom gyakorlása motiválja. 

DH. Kapzsiság, kielégíthetetlen harácsolás, örökkön rettegéssel az éhhaláltól. gonoszkodó 

kicsinyesség. Vagyonvesztés, amivel hívatás területe is szorosan összefügg. 

 

3. házban 
H. Változatosságigényét gyakori utazgatással, újabb kapcsolatok kiépítésével igyekszik kielégíteni. 

komoly szakmai ismeretanyaggal rendelkezik, különösen a természet gyógyerejének területén. 

Közvetlen környezetét szerényebb, vissza fogottabb magatartásával tudja maga mellé állítani. 
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DH. Elviselhetetlen számára a környezete, ő pedig a környezetének, ebből azután állandó és 

sokszor jelentéktelen dolgok miatt civódások, gonoszkodó megjegyzések röpködnek, 

kedveskedéssel induló, veszekedésbe torkolló, egymás hírnevébe beletaposó, gyűlöletté fajuló 

kapcsolatok. följelentés, tolvajlás. 

 

IV. házban 
H. Jelezhet ház, birtok, vagy örökség területén előnyt. Gondoskodik a családjáról, már csak a külső 

látszat miatt is, ami fontos a számára, de otthon érezni kell, hogy nem szabad ellene tenni. 

függetlenségét az élete utolsó szakaszában is megőrzi. 

DH. Kiszámíthatatlanságával rettegésben tartja a családját és ebbe gyakran korábbi, eltitkolt 

kapcsolatai játszanak szerepet. Szigor, spártai egyszerűség, amit egyrészt semmi sem indokolna, 

másrészt ez a családtagoktól nagyon messze áll. feleség, anya „nehéz természete” mérgezi az otthon 

légkörét. Súlyos egészségi gondok az élet alkonyán. 

 

5. házban 
H. Tetteire a szenvedélyesség a jellemző, különösen érzelmi, szerelmi vonalon. nem a 

változatosság, vagy a kielégíthetetlenség hajtja, sokkal inkább a teljesség, a végsőkig-menés vágya 

jellemzőbb. a gyermekeit félti, az egészséges jólneveltséget akarja és ehhez személyében is 

hozzájárul. a művészetek közül az előadói terület áll közelebb adottságaihoz. 

DH. Érzékiség, közönséges bujaság, titkolódzó kielégíthetetlenség és mindezt bizonyos 

alakoskodás kíséri. A genitáliák veszélyeztetettsége. Inkorrekt vállalkozások, amelyeknek lehet ő a 

szenvedő alanya, de a kivitelezője is. 

 

6. házban 
H. Anyagi okokra visszavezethető munkakör változtatás, de fizikai adottságok, különösen 

légzőszervi érzékenység, vagy allergiahajlam szintúgy. szorgalmas és serény munkaerő. fiatal 

korában gyakoribb a gyöngélkedése. Munkahelyén megbecsülik és kisebb vezetői pozíciót is elér. 

DH. Már fiatal korától főleg az egészségi adottságainak kérdése kerül előtérbe és ez mind a család, 

mind pedig a saját anyagi helyzetét erősen terheli. Rosszul választott munkahely, az ígért anyagi 

előnyök elmaradnak. 

 

VII. házban 

H. Még így is gondot okoz a házasságon belüli erős önállóság, bizalomhiány, esetleg az érzelmi 

(szexuális) egyensúlyhiány. hangulatok, érzelmek, visszafogott túlfűtöttség örökös 

robbanásveszéllyel járnak. Vágyik a nyilvánosságra, a külvilágra akar hatni, esetleg a háttérből, 

vagy sajtó útján. nyilvánosság utáni vágya sikerrel jár. 

DH. Az otthon válsága a házasság válságában gyökeredzik, az pedig az örökös gyanakvásból 

táplálkozik. esemény-töredékeket sötéten fantáziál tovább, ezzel sajátmagát elkeseríti. Csalfa, 

rosszindulatú partner, annak a viselkedését akarja megbosszulni, így alakul át a kapcsolat 

gyűlöletté. erkölcsi veszteségek, hírnévvesztés női dolgok miatt.  

 

8. házban 
H. Nehéz találni ehhez az álláshoz olyan helyzetet, adottságok, ahol képességeit harmonikusan 

tudná megjeleníteni, kivétel talán a betegségekkel, súlyos, vagy halálos esetekkel összefüggő 

szituációkban az önzetlen, gondoskodó, vigasztaló szerep betöltése, esetleg vallási területen a 

hitvilág őszinte mélységének jelentése terén. házasság anyagi előnnyel. szenvedélyes szerelem 

nyugtalanságának oka. 

DH. Betegség a családban, szenvedélybetegség-hajlam, zabolátlanságának köszönhetően szerzett 

betegségek. Megszállottság, saját vesztébe rohanás. 

 

9. házban 
H. Az ezotéria, a léten túli, a nemlét kérdéseinek, a természet életet adó titkainak elmélyült 

kutatása, amiben a beleérzések, továbbá nemcsak a mélységek, inkább az általános emberi 

viszonyulás irányába tereli gyümölcsözően a fantáziáját. tapasztalatszerzés külföldön, gyógyászat, 

mint tárgykör. 
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DH. Hangulatai által befolyásolt személyiség, aki képtelen elfogulatlanul, tárgyilagosan megítélni a 

dolgok összefüggését, nézetei mástól véve, szajkózza. Magasabb iskolázottságot igénylő témákba 

belekezd, elkedvetlenedik, abbahagyja. Kellemetlenségekkel járó külföldi kapcsolat. 

 

X. házban 
H. Foglalkozása a társadalomi állapotokat javító, közkeletű kérdésekkel kapcsolódik. hívatás 

területe változásoknak van kitéve. munkatársai többségükben nők, illetve nőkkel foglalkozó 

kérdésekkel foglalkozik. a házastársa partnere munkaterületén is. gyógyítói tevékenység. 

DH. Rosszul választott, vagy kényszerből elfogadott tevékenységi terület, sok ütközéssel, a fölöttes 

személyekkel. mindezeket nehezíti a szeszélyes magatartása, ami mindig a döntő pillanatokban 

nyilvánul meg. 

 

11. házban 
H. Egzisztenciális segítés a szélesebb ismeretségkörből. az anyagi kérdések  

Előnyös alakulásában a házastársjelentős szerepet tölt be. 

DH. Sok gond a (fiú) gyermekkel. tettetett magatartás, alakoskodás tartja össze az érdek 

azonosságra épülő ismeretségkört. 

 

12. házban 
H. Főleg kórházi, klinikai foglalkozásnál előnyös. kiváló diagnosztikai képességet jelez. Gyakori az 

önápolás, -gyógyítás. 

DH. Az életkedvet, -erőt elvevő, lelki „szikkadtságot” kiváltó, tartós betegség, amit teljes 

visszahúzódással próbál enyhíteni, ellensúlyozni. 

 


