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09_A Hold a Nyilas jegyében   
 

 

H. Nyílt, őszinte, emberbaráti érzelem megnyilatkozások, kedves humor, optimizmus és az élet 

pozitív adottságainak kicsit hangsúlyozottabb élvezni tudása. A szellem magaslatai éppen úgy 

tudják vonzani, mint a természet- nyújtotta lehetőségek. Kitűnő, szárnyaló fantáziája az elvontabb 

témák területén is előnyösen érvényesül, könnyedsége ellenére figyelemmel van a reális 

adottságokra. a külső formák iránti érzéke fontos szerephez jut a kapcsolatainak kialakításában, de 

valóságérzéke akkor is megmarad, ha nagyon szívesen veszi a külsőségeket, mert látja, érzi az 

aránytalanságot a tartalomhoz képest. Nélkülözhetetlen számára, hogy szabadnak érezhesse magát. 

A tolerancia nagy mestere, de sokkal természetesebb neki a vele szemben mutatott, mint az általa 

nyújtott, noha hangoztatja a saját megértő magatartását. Szellemi és fizikai mozgékonyság, 

szerteágazó, hatalmas tervek foglalkoztatják, de az előkészítés elengedhetetlen, aprólékos 

munkálatai már nem érdeklik. szerencsés, aki azonban a hibáiból nem sokat tanul. kiemelkedő, 

vagy vezető szerepet vivő személyekkel kitűnően kijön és amellett talpraesetten, sikkesen tudja 

kihasználni kapcsolatait. Nagy gyakorlatiassággal tudják felmérni a másikat, képesek belelátni. 

nézeteiket szabadon, nyíltan és hittel megvallják. 

DH. Üres felvágás, pénzszórás, adósságot adósságra halmoz és a család biztonságát is képes 

veszélyeztetni, csakhogy a látszatot megőrizze. Unalmas bigottság, de az inkorrektség még ilyenkor 

is ritkább, de annál gyakoribb a fizikai élvezetek totális kihasználási igénye, az önző 

kielégülésvágy. behízelgő, megnyerő modorával, jó fellépésével könnyen tud másokat becsapni 

azért, hogy elképzelései, vágyai teljesedhessenek. elvész az üres formaságokban. A kulináris 

örömök fontossága miatt súlyosabb egészségi (hízás-fogyás, rossz vérkép) konzekvenciák 

jelentkeznek. Nem a dolgok mögötti összefüggések, hanem a pillanatnyi adottságok, érdekek 

határozzák meg magatartását. szenvedélyeinek hódolva pazarló lesz. 

 

I. házban 
H. Az előbb írtakhoz a transzcendentális világ iránti jó érzék, vallásosság, mélyebb hit, 

meggyőződés társul. Nagyon jó készséget árulnak el a múltnak mélyebb, tudományos kutatása iránt 

is. Roppant fontos számára az életörömök teljes kiélvezése, de ebben mind a formát, mind tartalmat 

illetően megmarad a normális határok között. nemcsak az Embert, de közvetlen embertársait is 

szereti, különösen segíteni szereti, akár anyagiakkal, tettel, gyógyítással, gyakran szóval, mert a 

segítést egyben nevelésnek, példamutatásnak is érzik. okkult érdeklődése mentes a félművelt 

obskuranciától, hisz a mélységekben, de nagyon szereti átlátni is. jó intuíciók. Filozofálgatás. 

DH. Előbbiek eltúlzása, érzelem megnyilatkozásai hangosak, széles gesztikulációkkal kísértek, bár 

ez nem mindig tettetés részükről. érzelmi elbizonytalanodás miatt a talaj hamar kicsúszik a lába 

alól, ilyenkor üres formák, szólamok rabja és elég mélyre képes lesüllyedni. 

 

2. házban 
H. Könnyen jövő és menő pénzek. Szellemi tevékenység, ami jelentős anyagi bázis. hívatásához 

megfelelő anyagi forrás, de mindig kicsit többet szeret mutatni és ebben nem gátolják a gondok a 

családban. 

DH. Nagy kilengések az anyagiakban, hiúsággal és önzéssel tetézve. szenvedélye a család anyagi 

bázisát veszélyezteti. 

 

3. házban 
H. Igen szerteágazó érdeklődési területtel rendelkezik, ezek írásbeliségre késztetik 

ismeretanyagának megosztása tudatával, tanulmányok készítésére hajlamosul. közvetlen családi 

környezetének tanultságát folyamatosan kívánja bővíteni és kellemes kapcsolatot épít ki - főleg az 

idősebb - leánytestvérével, unokatestvérekkel. 

DH. Valószínűsíti azoknak a kellemetlenségeknek a bekövetkezését, amelyek okmányokkal, vagy 

azok meggondolatlan aláírásával függenek össze. megtévesztő magatartással átmeneti sikert ér el, 

hírnevének kockáztatása mellett. Intellektuális bűncselekmények. 
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IV. házban 
H. Kiegyensúlyozott, jó, meleg hangulatú otthon, amely a későbbi, saját maga alakította otthonának 

is példaképül szolgál, ahol az anya, a feleség szerepe a meghatározóbb. szíves vendéglátás, de 

amellett szellemi igényesség is. az otthon fogalmát valamilyen kis kert, vagy gazdálkodási 

lehetőség jobban mélyíti. 

DH. A nívótlan örömök, szórakozások számára alkalmas barátok találkahelyévé degradálódó 

otthon. üres kicsinyességek, sznobság, a „valaha volt”-on rágódás. médiumi érzékenység, öröklött 

vonásként. 

 

5. házban 

H. A hangulati, ösztönvilági elemek gyakorlati fantáziával sokszor művészi alkotásokra sarkallják. 

erősen aktív érzelemvilág, kezdeményező hajlammal, de erotikai vonalon mindez tapintatos 

diszkrécióval. nem a hűsége a jellemző, de ha a szerelem gyümölcse az utód - akár váratlanul is - 

megjelenik akkor ragaszkodóbb lesz partneréhez. Gyakori, hogy a gyermeke jobban ragaszkodik 

hozzá, mint ő a gyermekéhez. Nyílt, nem egyszer merész vállalkozása esetén kapcsolataiban 

szívesebben követi a legális utat, ezzel is kerülve a nem kívánatos következményeket. 

DH. Önző élvhajhászat, menekülés a kötelezettségek, a felelősség elől, vállalkozása 

szélhámosságba csap át, de belső tartását ilyenkor is megtartja, ez lelki konfliktussal, nem egyszer 

igen súlyos következményeket von maga után. 

 

6. házban 

H. Kellemes munkatársi kapcsolat, feladatait könnyed nagyvonalúsággal látja el. Egészséges érzés 

saját tevékenységének megítélésében, ügyesen tudja „hozni magát”, a megfelelő pillanatban említi 

meg munkáját. jó érzék az ünnepélyes és fontosabb alkalmakkor esedékes, illő viselkedés, 

cselekedet ellátásához. érzék a természetgyógyászathoz. 

DH. Egészsége egyensúlya érdekében gyakorta szükségessé válnak bizonyos kezelések. Ügyeskedő 

típus, aki azonnal meglátja a munka könnyebbik felét. 

 

VII. házban 
H. A partneri, de különösen a házastársi kapcsolat legalitása elengedhetetlen a számára, még akkor 

is, ha ez többet sejttet, mint ami a valóság. felfogásában az anyagi biztonság a család biztonságát is 

jelenti. Nem ritka az „én a nevemet, ő a pénzt adja” helyzet a társas viszonyban. utat talál a 

nyilvánossághoz. 

DH. A házasság kérdését a „rang” dönti el, még akkor is, ha az anyagiak meglehetősen 

mérsékeltek. Félreértések, hűtlenkedések végül is váláshoz vezetnek. 

 

8. házban 
H. Öröklött vonás az okkult kérdések iránti érdeklődés, jelentős olvasottságot árul el a témát 

illetően, ilyen tanulmányokat is folytat. Az elmúlás, mint művészetihlető téma. (leány) testvér 

életveszélye. 

DH. A család nevét ért meghurcoltatás, ezt követő lelki válság, öngyilkosság a környezetében. 

 

9. házban 
H. Egészséges, optimisztikus világnézet, amely konkrét formát ölt szereplés, tanulmánykészítés 

formájában. Magasabb „taláros” minősítés elérése. Sportszeretet, természetrajongás. mélyen 

vallásos, etikus beállítottság. 

DH. Szélsőséges hevességgel védett, gyakran meglehetősen naiv nézetek. Nem annyira az 

iskolázottsággal, inkább a vélt, vagy érdekkel védett igazság érvényesítésének erőszakosságáról van 

szó. nézeteit érdeke szerint változtatgatja, az újabbat úgy hirdeti, mintha az előbb még általa 

vallottról nem is hallott volna. külső körülmények, vagy a család kényszere miatt vállalt feladatok, 

mögöttük nincs fedezet, a szégyent szélhámoskodással akarja elkerülni. 

 

X. házban 
H. Nemes nagylelkűsége révén sikeres támogatást élvez az életben, ennek segítségével 

fölemelkedés. érvényesülésében kevésbé az intellektus, inkább az érzelmek, ráérzések, valamint 

kedvessége, alkalmazkodó készsége és függetlenségének nem bántó érvényesítési képessége, 

különösen jóindulatú segítői szándéka viszik a szerepet. Szívesen szórakozik, de szórakoztat is. a 
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pedagógia, mint hívatás a saját gyermekeinek felnevelésében is érvényesül és ilyenkor a meleg 

szeretetet kevésbé érzik a családban. 

DH. A zabolátlan „carpe diem”(szakítsd le a Napot, minden órájának virágát) jelmondata 

érvényesül életvitelében és ez a pazarló magatartás káros az egészségére szenvedélybetegségek 

veszélyeztetik életútját. 

 

11. házban 
H. Igen széleskörű, magasabb szellemiségre épülő, nézetazonosságot tükröző ismeretségkör, 

amelyet baráti szálak is erősítenek. A hangsúly a szellemi, nem az érzelmi vonalon nyugszik. az 

ismeretségkör kialakulásában a házastársjelentős szerepet visz. Társaságok, klubok, mozgalmak, 

egyesületek, amelyekben megbecsülten aktív szerepet visz. 

DH. Kétes értékű szerepet játszó nők az ismeretségkörben. A kapcsolatok csak a hasznosság, az 

érdekek aktualitásáig tartanak, megszüntükkel esetleg pletykák, hazug megjegyzések, vagy 

súlyosabb következmények is járnak 

 

12. házban 
H. Már fiatalabb korában kevesebb élettel szembeni igénnyel lép fel, szívesebben él visszafogottan, 

lelki mélysége a magány felé irányítja. nem ismeri a kitárulkozásokat, de mások baja iránt erősen 

megértő és segítőszándékú. magány igénye nem életuntságra, csalódottságra vezethető vissza, 

hanem az alkotói tevékenységhez szükséges zavartalanság biztosítására. 

DH. Nehéz életút, csalódásokkal övezve, a jó szándékára is ellenségeskedéssel válaszol a 

környezete. Beteges érzékenység, a „mimóza lélek”. Magány, amely kényszeren nyugszik, 

egyedüllét, lelki levertség. beteg feleség. 


