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12_A Hold a Halak jegyében   
 

 

H. A jellegzetes vizes hatás előnyösen érvényesül, azaz a teljes segítő- és áldozatkész együttérzése 

mellett megtartja saját, belső függetlenségét, még akkor is, amikor másokért áldozatot vállal. Az 

élet minden, akár szubtilisabb jelenségeire is reagál, sokszor észrevétlenül, sőt, észrevétlenül a 

másoknak észrevehetetlenre is, amit cselekvésreakciói árulnak el. Ezen adottság sokban gazdagítja 

művészi érzékenységét: színészek, költők, zenészek, akik mély és átélt realitásképpel tudják 

tükrözni a valóságot. sohasem azt nézi, ki az, akin segít, hanem, hogy a segítség kell, és azt 

önzetlenül tudja nyújtani. jó esztétikai kifejezőerő, nyíltszívűség, barátságosság, nagyvonalúság 

jellemzik érintkezési formáit, bár - és ez nagyon jellemző - a naivitás enyhe beütése mindig 

kiérezhető magatartásában, tetteiben. Mély, magának szóló lelki élmények. meglepő és megkapó 

egyéniség, csak éppen nehéz vele együttlakni, mert álomvilágban él, ahol ismeretlen a kényszer. női 

képletben fontosabb, hogy legyen valakije, akihez nyílt, őszinte, kitárulkozhat gyöngéiről is, 

férfiéban határtalan ragaszkodás - általában az életében „előforduló” több nő ellenére - egyetlen 

nőhöz, aki nehéz időszakokban a vigaszt jelenti. 

DH. Lustaság jellemzi, mindent a véletlenre bíz. zárt intézmények, kórház, rabság valahogyan 

kapcsolatot talál életútjához. szenzibilitása sérülékennyé teszi, lelki egyensúlya fölborul, ilyenkor 

tettei kiszámíthatatlanok és épp úgy tud a remeteségbe, mint az alkoholmámorba menekülni. a jegy 

labilitása miatt könnyen talajt veszít. szélsőségességekre - pozitív, vagy negatív értelemben -. szinte 

mindenkor képes és ezt nehezen viseli a környezete. A tapasztalat szerint ezek a női képletekben 

markánsabbak. Érzékenység a hidegre, félénkség, álmodozás, médiumi adottságok, csalódások. 

 

I. házban 
H. Az előbbiekhez családiasság, gyermekszeretet és kiváló erkölcsi érzékenység, bölcs higgadtság 

is járul. örömmel tartozik valahová, de épp így örül, ha hozzá is tartozik valaki, nem törekszik 

elválasztó határokat húzni a dolgok között, mert nem a határok, hanem a dolgokhoz való 

viszonyulás a lényeges. Az egyik legszellemibbé tévőállás, amely hozzásegít a megtanulhatatlan 

jóság és megélt szeretet szemüvegén látni a világot. 

DH. Jelentéktelen banalitások „megénekelője”, szépítgetője, ilyenek között elvész. Megtévesztő 

tanok rabja. nagy ember- és világszeretete belső gyöngeségét, erkölcsi bizonytalankodásait takarja. 

Mazochizmus. 

 

2. házban 
H. A valóban fontos dolgok beszerzéséhez szükséges anyagiakkal mindig rendelkezik, különösebb 

ragaszkodást az anyagiak iránt nem árul el, az „enyém” fogalom számára nem jelent totális 

birtoklásigényt. Hangulatainak alakulását nem mindig befolyásolja az anyagi helyzete. 

Jótékonykodás kapcsolódik munkájával. 

DH. Az anyagi dolgaiban gyámkodásra szorul, nincs senki, aki helyette a reális gazdálkodást 

ellátná. gyatrán fizetett munka, garasos gondokkal. 

 

3. házban 
H. Megértő, együtt érző magatartása miatt közvetlen környezetének az a személye, akire mindig 

számíthatnak, különösen, ha betegség, vagy súlyosabb helyzet adódik. kapcsolattalálás a 

nyilvánossághoz, esetleg a sajtó révén. Természetgyógyászi készség. 

DH. Társas viszonnyal kapcsolatos utazások és okmányok kezelése sok kellemetlenséget 

jelentenek. Be nem fejezett írásművek, gátoltság irodalmi tevékenységben. Félreérti a közvetlen 

környezete. 

 

IV. házban 
H. Nem a tárgyi elemek, hanem a hangulati elemek teremtik meg az otthon melegét, mert nem a 

berendezésen, hanem az együttléten van a hangsúly. az otthont érő, nehezebb megpróbáltatásokat 

csöndes segítéssel, megértéssel enyhíti, feledtetni próbálja, és azon fáradozik, hogy szolgálatával 
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mielőbb helyreálljon a régi rend. sikeres lakásváltoztatás. ragaszkodás a családi, esetleg öröklőt 

tárgyakhoz. 

DH. Lelki egyenetlenségek az otthonban. A kikövetelt, vagy az önkéntes segítés lebecsülése, 

visszautasítása. az öröklött lelki érzékenység egyre fokozódó következményei előrevetik 

árnyékukat. kábítószer, fokozatos leépülés esetleg elzüllés és mindezekkel szembeni közömbösség. 

 

5. házban 
H. Erős és az életutat is befolyásoló erotikai hajlandóságok, a teljes kiélés vágyával, de mindezek 

mögött bizonyos erkölcsi vonal is észlelhető. központi elkötelezettsége a gyermeknevelés, (több 

utód) és ezért sok áldozatra képes, ha valamelyik gyermeke beteg hajlandó orvosi szakkönyveket 

bújni gyógyításuk érdekében. művészi ihletettségét a lét kérdései befolyásolják, döntéseit inkább a 

szív, mint az értelem határozza meg 

DH. Szélsőséges határok tapasztalhatóak a totális erkölcsi nemtörődömségtől az élvhajhászaton át a 

remetei aszkézisig, sőt esetleg egyugyanazon személynél. megfontoltságának hiányában 

vállalkozásai váltakozó sikerűek. pedagógiai adottságait rosszul gyümölcsözteti. Elhanyagoltság 

mind a külsőben, mind a „belsőben”. 

 

6. házban 
H. Odaadódóan készséges munkatárs és otthonosan látja el azokat a föladatokat, amelyek - 

szellemi, vagy testi - gondoskodással függenek össze. belefeledkezik a munkájába. fogékonyság a 

különböző lelki gyógymódok, egyáltalán az orvosi hívatás iránt. 

DH. Gyengébb alkati adottságok, fiatalkori érzékenységgel. sok változás a munkakörülményiben. 

Gyakran tartós gyógykezelések szükségesek. 

 

VII. házban 
H. A társas viszonyt, különösen a házasságát a kölcsönös megbecsülés, ragaszkodás jellemzi, 

házastársáért, akit előtte alaposabban szeret megismerni, sok áldozatra képes, mert ezt, akkor a 

családért hozza. Ismeretségből barátság, barátságból szerelem, majd házasság sorrend majd mindig 

fellelhető, akkor is, ha eközben külső személy jóindulatúan segített. 

DH. Alapvetően változatosságot kedvelő hajlammal keresgél a partnerek között és bizonytalan, 

hogy az igazit megtalálta-e. Csalódások, félreértések, a családja az, amelynek a vele szembeni 

magatartása nem kívánt kapcsolatteremtésbe kergeti. Titkolt viszonyok, több házasság, 

szertelenség, nyílt üldöztetés, pereskedések. 

 

8. házban 
H. Jelentős okkult érdeklődés. érzéki csalódás, az „én itt már jártam” benyomás egyes helyeknél, 

eredményes természetgyógyászat, orvosi hívatás érzet, jó diagnosztikai képesség. Veszélyérzet. 

DH. Súlyos, esetleg elhanyagolt betegség, huzamos kórházi ápolással. túlérzékeny lelki 

mechanizmus, amelynek megnyilatkozásai ellen tartósan kell küzdenie.  

 

9. házban 
H. Gazdag élményvilágát kitűnő fantáziával színezi, gondolatait, észrevételeit a magasabb 

erkölcsiség, a jelenségek mélyebb összefüggéseinek keresése jellemzi. a mélyebb szántó 

tanulmányai életszagúak, természetes valóságérzetet tükröznek, példázatainak gyakorlatiassága, 

hétköznapi egyszerűsége sikerének, hatásának fő záloga. Nagyobb, interkontinentális utazások, 

amelyeket hívatásához tud kapcsolni. 

DH. Vallási balhiedelmek, át- és kitérések a hitéletben. Hétköznapi banalitások tudományos 

köntösbe öltöztetése. fanatikus elfogódottság valamilyen szellemi irányzat, vagy áramlat iránt, ahol 

visszaélnek jóindulatú, hiszékenységével, szellemi odaadásával. 

 

X. házban 
H. Emberszerető beállítottsága miatt a hívatás területe kapcsolatos a gondoskodással, közpolitikai 

jó szolgálattal, mások segítésével. Jó érzék a közösségi vagyon növelésére az említett célok 

érdekében, több munkaterületet is képes ezért elvállalni, akár parallel is, esetleg ezek egyike az 

anyától örökölt üzleti hajlammal sikeres, hasznot hozó. széles ismertség, elismertség, noha tetteit 

nem ez vezérli. 
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DH. Gyakori elbizonytalanodása és érzelmi befolyásolhatósága miatt sok, esetleg kényszerű 

változtatás hívatás területén. legönzetlenebb tetteit is félreértés, határozott segítői tetteit 

tolakodásnak veszik, ami, gyakran nem is nélkülöz minden alapot, mert sokan álszentek, megszállt 

pénzimádók, csakhogy saját élvezetüknek élhessenek. 

 

11. házban 
H. Megbízható, hű barát, akinek magatartását szélesebb ismeretségkör méltányolja és ez nemcsak 

szellemi, de anyagi vonatkozásaiban is sok előnnyel jár. segíti a barát barátját és viszont. nyilvános 

elismertséggel rendelkező személyek a közvetlen környezetében. Kapcsolatai önzetlenségre 

épülnek. 

DH. Tettei mögül kiérezhető az önös, hiú céltudatosság, amit alakoskodása még kellemetlenebbé 

tesz. erőszakos ismerkedések, amit kegyvesztés, sőt rossz hírnév követ. 

 

12. házban 
H. Számos és nehezen kivédhető, de végül is sikerrel legyőzött nehézség az életében, a nehézségek 

részben már fiatal korban és otthonról indultan mutatkoznak. A lélek magára találó, nagy 

magányossága és élete során többször is igényel visszavonultságot. sikeres kapcsolatvallási és 

gyógykezelési feladatokat ellátó szervezetekkel. kitűnő intuíciók, inspirációk segítői feladatokhoz. 

DH. Alkalmatlanság a létküzdelemre, a nehézségek megjelenése szélsőségekre ragadtatja, nem 

találja a célravezető kiutat. egzisztenciáját fenyegető körülmények, titkos ellenségek. 

 

 


