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11_A Hold a Vízöntő jegyében   
 

 

H. Ebben a „legemberibb” jegyben azok a Hold- jelezte hajlamok kerülnek előtérbe, amelyek a szó: 

„humánum” fogalomköréhez tartoznak és cselekvésre késztetik. A jósággal, bizalommal közeledés 

a másik embertárshoz. Együttérzés, emiatt szívesen tevékenykedik olyan körökben, ahol a 

családokon, a társadalmon lehet segíteni. Elkötelezettségérzete nem személyhez, hanem eszméhez 

kötődik, bátran lefejtve arról azokat a sallangokat, amelyek nem időszerűek. kitűnő előérzettel, 

fantáziával megáldottan talál rá a modern útra, de nem pusztítja el a régit, ha az elősegíti 

elképzeléseit, vagy harmonizál azzal. fogékony a művészetek, az okkultizmus és a 

társadalompolitikai kérdések iránt, ezekben megtalálja, fejleszti, kutatja az előrevivő elemeket. 

Szuverenitását mindvégig megőrzi és a belső kontroverziák éppen abból adódnak, ha az eszmék, 

tettek ezt a függetlenséget, autoritást veszélyeztetik. Az eszmei azonosság számára már a barátság 

elmélyülésének egyben az alapja is. Független, idealista, kreatív alkat. A társadalom megújításának 

hatékonysága érdekében szívesebben dolgozik munkatársakkal, mint egyedül. érzése szerint, az 

ehhez szükséges energiával rendelkezik és mindig kész váratlan, meglepő cselekedetre, amit enyhe 

titokzatosság, nem mindenki számára érthető vonás is kísér. alkotóerejének teljesítőképességét nem 

szellőzteti, ezzel is hozzájárul mások meglepéséhez, vagy az alkalmas pillanat kivárásához, hogy 

sikerét növelhesse mindent, így az okkultizmust is intellektuálisan közelíti meg. 

DH. Nyughatatlansága, türelmetlensége, kiszámíthatatlansága miatt gyakrabban változtat 

munkahelyet. Szélsőségesség esetén vagy az eszmék megszállottjaként, vagy függetlenségének 

beteges féltése miatt örökös vita és ellenkezés másokkal. mindent tagad, irt, ami a múlthoz 

kapcsolódik, csak az ultramodern érdekli, de extravagancia hajlama átcsaphat az ellenkezőbe, mert 

csak abban hisz, amit az élet, az idő kipróbált. Szélsőségességével sorra elrontja kedvező 

kapcsolatait. Ideggyengeség, felfokozott idegállapotok, divatbolondéria. 

 

I. házban 
H. Az előbbiek közül különösen az intellektualitás kiválósága, az ösztönös szétválasztása az 

ismereteknek, helyzeteknek és azok reális értékelni tudása, a filozofáló hajlam, a jelenségek 

közösség szempontjai szerinti megítélésének képessége emelkedik ki. nagy kitartóerő, 

gondoskodási készségesség, mindezek intenzitása erősen függ érzelem- és hangulatvilágától. 

DH. Első sorban az említettek túlméretezett formában mutatkozása, a túlzott szélsőségesség és 

különösen az, hogy mindez számára meglehetősen természetes, ami elegendő, hogy csodabogárnak 

tűnjék mások szemében, vagy, hogy lehetetlenné tegye a közösségi életet. kényszeredetten vállalt 

munka, ami lelki beteggé teszi, szellemi robotmunka. női képletben funkcionális zavarok. 

 

2. házban 
H. Az elégé ingadozó anyagi helyzet a házassággal megszilárdul. idősebb üzleti partnersegítő 

közreműködése. családi összefogás a szerzett vagyon megőrzése érdekében.  

DH. Az üzleti élet iránti érzéketlenség, ügyetlenség, kapkodás a kiváltója anyagi helyzete 

ziláltságának. sokba kerülő sznobság, művészképletben a túlzott bohémség ássa alá az anyagiakat. 

 

3. házban 
H. Dús fantáziavilágát a természetfölöttiek kötik le, publikáció esetén világosan fogalmaz. 

Pszichológiai érdeklődés, pszichiátriai módszerek kutatása. Túlzottan szokatlan nézetei miatt 

környezete és közte nem tud kialakulni mélyebb kapcsolat és általában ő ragaszkodik másokhoz, 

nem a környezete őhozzá. 

DH. Magába zárkózás, szinte kihalt benne a mások iránti érdeklődés, de a gondoskodás a családról 

is. barátsága még ismeretségnek is alig tekinthető. 

 

IV. házban 
H. Annak ellenére, hogy ki-kitartja a függetlenségét a családon belül, ott mégis baráti hangulat, 

kulturáltság honol, ami a melegség-jelleggel összetartó erő is. az anyaszívesebben zenél, nevel, 

szaval, mint főz. A szellemi erejét megtartja idősebb korában is. 
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DH. Ismeretlen fogalom az otthon melegsége, kényelme és magát az otthont veszélyezteti a 

családtagok függetlensége, amely sokszor szabadosságba torkollik és ezt az otthonszellemet egy 

életen át sínyli, vagy továbbörökíti. Bizarr nézetek, bizarr berendezések az otthonban. Fiatalkori 

zavarok a családban. 

 

5. házban 
H. A kiemelkedőbb egyéneknél is a szellemszórakoztató jelleg uralkodik, az átlag, vagy 

alacsonyabb típus csak a szórakozásnak él. szellemes, eredeti, egyéni, aki ötletgazdagságával, a 

helyzet fonákjának azonnali felismerésével a hívatás területén is sikert arat. A tudományok legújabb 

hajtásai (elektronika, atomkutatás, biológia, szociálpolitika stb.) mozgatják fantáziáját. okkultizmus. 

DH. A szórakozás határok nélkül, perverzitástól a prostitúcióig. Szellemében destruktív, nincs 

tekintettel nemre, korra, hitre, hagyományra, mindenen köszörüli a nyelvét és nem is mindig 

hatástalanul, vagy szellemtelenül. 

 

6. házban 
H. A nem különösebb szakképzettséget igénylő munkaterületen rögtön kiismeri magát, meglátja az 

azonnali megoldási lehetőséget és fokozottan érvényesül az a képessége, hogy felismerje azt a 

pontot, ahol a tevékenysége találkozik a szórakoztatással, vagy az újabb technikával. munkatársai 

kedvelik. Gondoskodás a barátokról. 

DH. Balesetveszély. az értelemvilág aberráltság. a munkakör beosztott jellegéből eredő, kellemetlen 

következmények. Hatod rendű szerepkör a szórakoztatóiparban. Bél-, gyomor- és idegrendszeri 

betegségek veszélye. 

 

VII. házban 
H. Már az alapadottságban kettősség húzódik meg, mert a hangulataiban, ösztönösségében és 

fantáziavilágában inkább a befelé fordulás, lelki zártság a meghatározóbb, ugyanakkor e vonásokkal 

kíván a külvilágra, a nyilvánosságra hatni, ezzel magyarázható, hogy bizonyos modorossággal, 

jópofasággal, bohóckodással operál, ezzel takarva el önmagát, ugyanakkor mégiscsak szerepel. A 

partnerkapcsolatok inkább baráti színűek, a partnerség tagjai (mindkét házastárs) megtartja, igényli 

és tiszteletben tartja a függetlenséget. Támogató jellegű a nyilvános üzlet, vállalkozás, vagy ilyen 

munkák esetében. 

DH. Leggyakoribb, hogy baráti, társas kapcsolatokat csak a saját érdekében tart fönn, emiatt 

ügyeskedik, alakoskodik, vagy fitogtatja a hatalmát. nyílt ütközés a külvilággal, sokszor jogi 

konzekvenciákkal. tudatosan palástolt, letagadott szándékokkal, félrevezetően létrehozott kapcsolat, 

leginkább erotikai indíttatással. 

 

8. házban 
H. Szívesen jelenik meg ott, ahol a gondoskodó emberszeretetet gyakorolhatja, mint a hétköznapok 

elesettjeinek segítője, vigasztalója, ápolója, gyógyítója és mindezt ellenszolgáltatás nélkül. 

lemondáskészség, visszafogottan vezetett életút. 

DH. Öröklött betegséghajlam, önérdek veszélyeztetettség, titkolt betegségek, utóbbiak mögött igen 

gyakran erotikai kérdések, aberrációk húzódnak meg. 

 

9. házban 
H. A szerteágazó érdeklődési kör ösztönös fókuszosítása az ismeretanyag mélységeire és ezért 

jelentős anyagi áldozatokra is képes. Függetlenségszeretete abban nyilvánul meg, hogy a tudás 

elsajátítása érdekében kialakult elképzeléseibe, sem anyagi következményeibe nem enged 

beleszólni. nagyobb utak, szélesebb kapcsolatok a gyakorlati életben, nem pedig a teóriák területén. 

DH. Gyökértelen, nagyszájú tudományoskodás, rengeteg és fölösleges pénzkidobással. tudományos 

tevékenység anyagi okokra visszanyúló megszakítás kényszerével. Csalóka „modernség” szellemi 

áldozata. 

 

X. házban 
H. Siker a szabad üzleti tevékenység kialakításában. Az újabb eszmeáramlatok mentén 

elhelyezkedő hívatás terület, amihez a szülők, a közvetlen környezet támogatóan járulnak hozzá. 

DH. Az anyasorssal kapcsolódó életút. felületesség, túlfantáziáltság és álmodozás miatt üzleti, 

hívatás lehetőség téves megítélése gondjainak forrása. 
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11. házban 
H. Otthonról hozott baráti kör ösztönös továbbápolása. Idősebb nők pártfogói szerepe. 

Hagyományőrző egyesületekben tagság. Hangulatvilága szabadabb ismeretségkörre vágyik. 

DH. Felületesen kötött ismeretségek, amelyek úgy múlnak el, ahogyan köttettek. Barátságok 

hasznossági elven, súlyos csalódással a végén. 

 

12. házban 
H. Lelki magányban önmagára találó ember, aki tapintatos, szerény magatartással ügyesen 

kilavírozza az üres társadalmi kötelezettségeket és így valós függetlenséget és szabadságot élvezhet. 

függetlenségét megtartja érzelemvilágában, a szerelmi kapcsolataiban pedig elkötelezettségét teljes 

diszkréció fedi. Felfokozott idegfeszültség mellett, látszatra kiegyensúlyozott nyugalommal követi a 

világ dolgait. Művészi adottságok. 

DH. Csalódott keserűség a világ dolgaival szemben, meg nem értettség, a vágyélet ösztönös 

visszafogása a belső feszültség fokozott kiváltója. diszkréciója nem önként vállalt, hanem nagyon is 

indokolt és szükséges, mégpedig a legtöbbször erotikai okokra visszavezethetően. 

 

 


