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10_A Hold a Bak jegyében   
 

 

H. Miután ez a jegy a Hold exil (száműzött) jegye, ezért H. Hold-hatásról nem szólhatunk, a Hold-

hatások igen erősen módosulnak, így lesz a szerteágazó, a külső körülményekre azonnal reagáló 

képességből hideg, józan céltudatosság, a romantikából merev realitás, a változékonyságából és 

szenzibilitásából rendíthetetlen visszafogottság lesz. Hangulatainak változékonysága abban 

nyilvánul meg, hogy borongós jellege ezek mellett elutasítóvá tud válni és képes olyan magatartást 

felvenni, hogy perceken belül belefojtódik a szó a másikba. A szerteágazóságának az egy témára, 

célra koncentráltsága olyan mélységre teszi képessé, hogy körüljárja a témát, teljességében, a 

felületesség kizárva, a kisebb, jelentéktelenebb dolog sem kerüli el a figyelmét, ha ez akadály lehet. 

Nyílt, egyenes, őszinte, nem színészkedik. A szeretet fogalma a számára nem annak kimutatásában 

nyilvánul meg, hanem a néma kötelességteljesítésben, köszönetet, dicséretet, ünneplést nem el nem 

várva, sőt ezek zavarnák. Rendteremtés, következetesség, inkább szigor a családon belül is. A női 

képletekben általában nehezebb sorsot, több lemondást jelez, mint egy férfi képletben, mert ezek 

maszkulin vonások. Az ilyen nőket - bár nem kedvelik a nőtársak - szívesebben követik, mint a 

„nőies” nőket. a nőiesség sármját csak tudatos magatartással tudják megtartani, vagy visszaszerezni. 

Nincs tekintettel mások gyengeségére és keménysége - nem egyszer félreértettség miatt - tartós 

ellenségességet tud kiváltani megbízható, szívós, vállalt feladatai ellátásában rendíthetetlen és 

éppen ezek azok a vonásai, amelyek biztosítják a sikerét, ugyanakkor pontosan ezek miatt ütközik 

másokkal. felelőssége alól nem bújik ki. információit a cél érdekében hasznosítja. férfi képletben 

őszinte, nyílt, egyenes, megbízható feleséget jelez, női képletben nem féltékeny férjet. 

DH. Gondot gond után halmoz magának. becsvágyó, de ha bármiben is hatalomhoz jut, kicsinyes, 

fontoskodó. nem ismeri, nem adja, de nem is várja a dicséretet, mindég különbnek tartja magát a 

másiknál. a keménység kegyetlenséggé válhat, de nemcsak mással, magamagával szemben is. nem 

tesz különbséget kicsi és nagy között, szemrebbenés nélkül keresztülgázol mindenen, faarccal képes 

átlépni bárkinek a hulláját, csakhogy célját elérhesse. Kemény, testi fenyítést is alkalmazó, 

szigorúan konzekvens nevelő. lelki betegségek, búskomorság, embergyűlölet. célja érdekében 

félrevezető magatartást vesz fel, gyűlölködését elrejti, majd a legalkalmasabb pillanatban tölti ki 

bosszúját. 

 

I. házban 
H. A föntebb írtakhoz a túlzott büszkeség, a személyét megillető tiszteletadás megkövetelése járul, 

a világ dolgai érdeklik és keresi a lehetőséget, hogy a nyilvánossággal kapcsolatba kerüljön. vezető 

szerepre vágyik. A világ dolgai érdeklik és keresi a lehetőséget, hogy a nyilvánossággal kapcsolatba 

kerüljön. vezető szerepre vágyik, de ha úgy érzi, hogy nem tud hasznos lenni, akkor félreáll. 

személyes kapcsolataiban zárkózott, de ha valakit megkedvel, amellett mindenben kiáll. kapcsolatai 

tartósak, korrektek és kisszámúak. sápadt arcvonásai nem árulják el, hogy milyen villámgyorsak a 

belső reagálásai. Szívós, inkább karcsú alkat 

DH. Előbbiekhez járul még, hogy számos csalódás éri a helyzetek téves megítélése miatt. 

ösztönein, hangulatain nehezen uralkodik, leszóló kritikáját azonnal kinyilvánítja. feltűnő 

agresszivitás, hiúság és féltékenység. 

 

2. házban 
H. A nagyon nagy pénzszeretet öröklött vonása. A gondoskodáshoz szükséges anyagiak birtoklása 

nem az anyagiakért, hanem, mert a gondoskodás az hívatás a számára, azok gyarapítását is 

föladatának érzi. pénzkezelése korrekt, precíz, ha nem is mindig nyitott. ilyen adottság mellett is 

gyakori az anyagiak ingadozó jellege. 

DH. Örökös anyagi gondjain zsugorisággal akar segíteni. nagy aránytalanság a kereset és a 

költekezés között, így előfordul, hogy dúsgazdag létére piszkos módon garasos. halálesettel 

keletkező anyagi veszteség. 
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3. házban 
H. Gyakorlatias észjárás, mindig fején találja a szöget, csak a lényegre koncentráló, figyelem, 

gondolkodás, emiatt stílusa is megfontolt, csak akkor szól, ha kell. Közvetlen környezetében 

megbecsült, tartózkodó, és ha nem is rajonganak érte, de ha baj van, a megoldásért hozzá fordulnak. 

Könnyen tanul nyelvet, mert kiváló a grammatikai érzéke. 

DH. Nyers, rideg magatartása miatt kerüli a közvetlen környezete. Végletesség jellemzi, mert vagy 

megszállottan, de a legvégső pontig kutatva, ráérzetten, tudományos szinten végzi szellemi 

tevékenységét, vagy pedig közömbös. érzéketlen a dolgok igazi tartalmát illetően, csak a saját 

érdeke, hiúsága vezérli, a többit nem is érti. fukar és betegesen aprólékos az élet jelentéktelen 

dolgaiban is. 

 

IV. házban 
H. Szorgalma, tevékenysége családcentrikus. biztonságérzetét nagyban növeli, ha ingatlannal is 

rendelkezik. A családon belül ismeretlen az érzelgősség, a bensőséges magatartás, mert a lényeg 

nem szavakban jut kifejezésre, hanem az egymás iránti felelősség- és kötelességtudat hangtalan 

teljesítésében érvényesül. rend, szigor, pontosság, megbízhatóság jellemzi az otthont, biztosított a 

pihenés magánya 

DH. Már a gyermekkori otthont gondok és bajok látogatják. valamilyen kényszer, vélt hagyomány, 

kiüresedett szavak tartják egybe az otthont, ahol szóváltás, alakoskodás, nyílt gyűlölködés, 

indokolatlan szigor, hideg önzés uralkodik, a legszívesebben mindenki menekülne belőle 

 

5. házban 
H. Vállalkozásai sikeresek, mert teljes odaadással kötik le érdeklődését és amúgy is körültekintő. 

érzelemvilágának hűvössége ellenére partnerét megbecsülve ragaszkodik hozzá. Jó pedagógia 

adottságok, mert tud a diákja - gyermeke - nyelvén beszélni, ismeretanyagát kiváló, gyakorlati 

példákkal illusztrálva továbbadni. nem a szerelem mélysége, inkább az összetartozás, az 

egymásrautaltság tudata az erősebben összekötő erő. nevelésben következetes és akár a saját 

gyermekével szemben is alkalmazza a keményebb eszközöket, mert ebben is a siker az utód sikere - 

a fontosabb. 

DH. Érzelmi kapcsolatait az érdek irányítja. beárnyékolja szerelmeskedését az aggodalom a 

következményekért. hiúságból, vagy alakoskodásból tévesen megítélt vállalkozásában súlyos 

veszteség éri. kétes hírű szórakozóhelyek, ahol súlyos veszekedések zajlanak le. Beteg gyermekek, 

az utódok szembefordulnak az elvárásokkal, a pedagógia módszerekkel. 

 

6. házban 
H. Szívós, egészséges fizikumadottságok. komoly szervezői munka, alapos, körültekintő, 

beosztottjait jól megválogatni képes. Nagyobb vállalkozásban a kisebb dolgokat is észrevevő, 

fontosabb pozíciót betöltő beosztás. állatnevelés. gyógyítói munkálatok. hatalmas önuralom a test 

és a funkciói fölött. 

DH. Reuma, ízületi és szívbetegségek iránti hajlam. sok gond a beosztottakkal, vagy a saját, 

beosztotti munkakörével. 

 

VII. házban 
H. Jelentős igény a nyilvánosság előtti szereplésre. Fontos utalás a házasságra, amely annak 

ellenére lehet sikeres, hogy a partnerek megtartják egyéni függetlenségüket. Kölcsönösen kerülik az 

érzelemnyilvánítások külső formáit, ezért kívülről sokkal hűvösebbnek tűnik a házasság, mint 

valójában. Különösen azért, mert mentes minden fölösleges „szövegelés’-től. Kölcsönös 

gondoskodás és tapintat, gyakran inkább bizonyos sutaság észlelhető, ha ez a beszédtéma és így, 

már a kezdeti években is sok-sok félszeg megnyilatkozás tapasztalható, hiszen nem a „körítés”, a 

hangulat, a fantázia, hanem maga az otthonteremtés a fontos. 

DH. A partnerség előfeltétele az anyagi adottság és ez a házasságára is vonatkozik. Gyakran vagyon 

köt házasságot vagyonnal. jól induló kapcsolat házassági, vagy váratlanul fellépő anyagi veszteség, 

betegség, esetleg a partner külső sors alakulásának akadályával. számos néma, belső küzdelem, a 

kiüresedett forma merev tartása a látszat kedvéért. nyílt ellenségeskedés, pervesztések. 
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8. házban 
H. Hozomány, nyereség a társas viszonyból, gyakran az „éppen jókor jött” jeligével, esetleg nem is 

gazdagodás, csak az anyagi összeomlás szerencsés megúszása. 

DH. Beteges levertség, lelki megpróbáltatások. üzletelés az okkultizmus területén. Az anyagiakat 

drága gyógykezelés szükségessége felemészti. Kiraboltság életveszéllyel, csalárd üzlettárs. 

 

9. házban 
H. Magasabb nívójú ismeretanyag szerzésre, hívatás jellegű tanulmányokra az inspirációt az otthon 

szolgáltatja. építészet, kéz-, iparművészet, de a gyakorlatiassága a meghatározóbb. külföldi 

kapcsolattal rendelkező üzlet megteremtése. Jelentős külföldi utazások tanulmány, de inkább 

szórakozás céljából. 

DH. Lelki türelmetlenség, elkedvetlenedés viszi életét kényszerpályára, tanulmányait abbahagyja. 

Zavaros álmok, tisztázatlan okkult élmények, 

 

X. házban 
H. Határozott, kezdeményező és kitartó magatartása vezetői pozícióba segíti. Gyakori a szülőtől 

örökölt szakma továbbvitele. Női képletben a család határozottabban nyúl bele az életébe, ez lehet 

kényszerből vállalt hívatás terület is. nagy vállalkozás vezetése, elől járók bizalmát, segítését élvezi. 

DH. Állás és vagyon veszélyeztetettsége. Félreértés, tudatos belemagyarázás, nőügy gátolja az 

előrehaladását. a legkisebb alkalmazkodásra képtelen, ezért állások, vállalkozások félresikerednek. 

Az anya szerepe az életben sok nehézség forrása. Tömegirányítás, amiben nincs köszönet. 

 

11. házban 
H. Szívesen veszik körül idősebb és magasabb pozíciókban lévők, akik még támogatják is. szerény, 

tehetséges magatartását méltányolják. gátlásokkal indult ismeretségi kapcsolat, amely szerelemmé 

alakul. a szerelmi partner protektor is. 

DH. Tudatosan megválogatott az ismeretségkör, ott roppant megnyerő, magába bolondító 

viselkedés célja érdekében. hosszú barátságok, amelyeknek félreértés, vagy nem leplezett 

magatartás vet véget.  

 

12. házban 
H. Gátak, életakadályok, amelyeken okulva, edzve sikeres lesz a tevékenysége egy szakmailag 

zártabb fogalomkör területén. Kitartó türelemmel tud embereket kezelni, kísérletet folytatni, vagy 

nem a nyilvánosságra tartozó, de akár a tömegeket érintő szervezői munkát folytatni. gyakran külső 

körülmények alakulásának köszönhetően kerül ilyen pozícióba. 

DH. Leggyakrabban egészségi vonatkozásban érvényesül negatív hatása, mint kórházi ápolás 

szükségessége, súlyos munkakörülmények, ütközés a hatóságokkal. megátalkodott, alattomos 

ellenségeskedés, különösen munkatársnők között munkaterületi félreértések és áskálódások miatt. 

balesetveszély. 

 


