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01_A Vénusz a Kos jegyében   
 

 
H. Miután ez az egyik exil (száműzött) jegye, így töretlen H. hatás nem érvényesülhet és az igazi 

nehézséget - az előnyös, érdekes, sőt az esetleges tehetséget eláruló vonások mellett - az örökös és 

szenvedélyes sikerkeresés jelenti. A művészi ihletettségi vágyaknak sokszor ellentétes irányú, de 

gyakoribb változásokkal járó mozgás, tevékenykedési terület a megfelelőbb. Gyorsak és felületi 

síkon mozognak a reakciói és emiatt sokan hangulat-embernek tartják, de ha valami megragadta, 

akkor tengermély érzelem és céltudatosság mutatkozik. Jellegzetes az is, hogy tüzes hajlamai és 

agresszív megnyilatkozásai mellett, milyen nagy, hűvös önmérsékletre képes, mihelyt elsőbbsége 

forog kockán. Korai és többször elsietett házasság. Szerelme követelődző, indulatos, de egyben 

odaadó is, ugyanakkor ilyen kapcsolat híján elveszettnek érzi magát. Együtt érző, segítőkész, 

nagyvonalú, a bajbajutottra önzetlenül bármennyit képes áldozni. az egyik jellegzetes vonása, hogy 

embereket és helyzeteket a későbbiekben is ugyanúgy ítéli meg mint legelőször, amikor látta. 

DH. Érzelmeit képes érdekeinek megfelelően teljesen elnyomni, ha kell kegyetlen csábító, nívótlan 

kalandoktól nem tud szabadulni, ösztöneinek a rabja. kegyetlenség,. Meggondolatlanság, 

indulatosság a tetteiben és ezekkel teszi kínossá a saját és szerettei életét. Nyughatatlanság, 

önkínzás. 

 

 

I. házban 
H. Az előbbieket, már az alkatában is láthatóan, hangsúlyozottabb vonások egészítik ki, így az 

átlagnál magasabb, vagy tömzsibb alkat, markáns, szenvedélyes, élénk, de megnyerő tekintettel és 

könnyedséglátszattal. a vonás látszatságát hamar elárulja reagálásainak hirtelensége. Szenvedélyes 

birtoklásvágy, túlhangsúlyozott színek, illatok, de ezek illenek a karakteréhez. Túlzottan nyílt, 

különösen a társalgási témákat illetően, egészségesen barátságos, közvetlen nem nagyon 

visszafogott stílusával környezetét felvidítja. művészetszeretet. 

DH. Az említettekhez nagy adag és meglehetősen nyers szereplésvágy járul. Meggondolatlan, de az 

anyagiakra érzékenyen, sőt féltékenyen reagál, ami sok nehézséget jelent a partneri kapcsolataiban. 

 

2. házban 
H. Az élet földi örömeit erősen helyezi előtérbe, de ez nemcsak anyagiakra, hanem szépség- és 

harmóniaszeretetben is megnyilatkozik, ennek révén jelentős a műélvezeti képessége. Anyagi 

kérdésekben a kelleténél nagyobb a határozottsága, ámbár a kalkulációi nem mindig reálisak. 

Anyagi ügyeiben néha a szerencse menti meg. Örökség, amely anyagi előnnyel jár. 

DH. Közvetlen környezetét kifejezetten feszélyezteti anyagi ügyek miatt. meggondolatlan, vagy 

valamilyen szenvedélyéhez fűződő nagyobb kiadások. 

 

3. házban 
H. Jóindulatú, de harcos rokoni környezet, erős szociális érzékenységgel, az utóbbinak sokszor és 

szívesen ad sajtóhangot. Idealisztikus beállítottság, jóhiszeműen kedves huncutság. Naiv jövőkép. 

DH. Szenzációhajhászattal egybekötött hiúság, felületesség, emiatt örökös vita a közvetlen 

rokonsággal. Érvényesülni mások kárára sem szégyell. 

 

IV. házban 
H. Az otthonféltő szeretete, de annak a saját elgondolása szerinti irányítása. Saját kert, ingatlan 

utáni vágy. Idős korában is erősek az érzelmi megnyilatkozásai. Hívatás területén az öröklött 

művészetkedvelés érvényesül. 

DH. Sikertelen kezdeményezések, akár érzelmi területen is, ezek anyagi károkkal is járnak. 

Könnyelműség, önzés miatt csekély az erkölcsi érzékenysége, mind az otthonának, mind pedig 

hivatásterülete nyugalmának veszélyeztetésével. 
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5. házban 
H. Sport-, játék-, szórakozáskedvelés, de a féltékenység és a hiúság sokszor beárnyékolja társasági 

életét, sikervágyát. Jelentős zenei adottságok, jó pedagógiai készség. 

DH. A mértéktelen birtoklásvágy, siker hajhászat, mindez körítve a kizárólagosság igényével, 

roppantul megnehezítik a máshoz fűzőfő kapcsolatát, ugyanakkor ő maga nem hűséges. 

 

6. házban 
H. Nagyon érzékeny a szélsőségekre hajló lelkivilága és ezt a sérülékenységet a munkatársi 

kapcsolataiban palástolja. A munkahelyi kapcsolatok befolyásolják a házasság körülményeit. Az 

érzelmi területen gyakori a rangon aluli kapcsolat. 

DH. Lelki depressziót kiváltó csalódások. Egészségtelen munkakörülmények. Érzelmi kapcsolatait 

a testiség kizárólagossága uralja. 

 

VII. házban 
H. Érzelmi húrokat pengető stílussal és szuggesztíven tud hatni a külvilágra. A házastárssal 

szemben a szellemiekre vonatkozóan mérsékeltebb az igénye, de annál több a láthatóak és a 

foghatóak iránt. Inkább ragaszkodó, mint kedves. Bátor vitatkozó, aki nyílt sisakkal áll ki a 

porondra. a házasság modern szemlélete az ő joga, nem pedig a házastársé. 

DH. Annak ellenére, hogy érzelmileg megbízhatatlan, sőt, hogy ez a másikra is vonatkozik, a válás 

nem természetes. Súlyosabb pervesztések. Agresszivitásáért magánnyal fizet. 

 

8. házban 
H. Érzékisége és anyagiassága nagyobb tervek kovácsolására inspirálja. Okkult témákat 

gyakorlatiasan közelít meg. A halál, elámulás, végleges elválások, mint művészeti motívumok 

foglalkoztatják. 

DH. Érzelmi, vagyoni elképzeléseinek kudarca számos és fájó emlékkel jár, legtöbbször nem is az 

alapok az irreálisak, inkább az időzítéssel van a baj, ismétlődések életuntságot váltanak ki. 

 

9. házban 
H. Az érzelemvilág fölötti, szellemi uralomra törekvés az emóciók spiritualizálási képességének a 

következménye. Kiváló művészi intuíciók. megkapó kifejezőkészség, humor, de minden él nélkül, 

illetve a legkisebb élre reagál. 

DH. A hívatás területéhez kapcsolódó tanulmányok kényszerhelyzetet teremtenek a közvetlen 

környezetében, amely kerülni akarja erőszakos irányítását. 

 

X. házban 
H. Érzelmi tényezők által erősen befolyásolt hívatás terület. Mind abban, mind az otthonában a 

saját elgondolásait, ízlését érvényesíti. Ráérzései szerencsésen járulnak életútjának alakításához. 

DH. Az otthonát és a hívatás területét erősen szét kell választania és ez számos nehézséget vált ki 

életében, nem tud harmóniát kiépíteni a kettő között. Ebben gyakori a hiúsági szempont és emiatt 

alakul ki nézeteltérés közte és a fölöttesei között. 

 

11. házban 
H. Gyakori a jószolgálati tevékenység által összekötött baráti kör burkolt segítsége, szándékai nem 

önzőek, leplezettek. Siker a nőknél, nők esetében inkább eltitkolt vonzalom.  

DH. Nem a legválogatottabb egyének baráti köre, féltékenység, vagy titkolni kényszerült érzelmek. 

Palástolt művészi megnyilvánulások. 

 

12. házban 
H. Gyógyító, nevelő, segítői szándék, amelyet erősen visszafogott érzelmi megnyilvánulások 

kísérnek. Vonzalom külföldi, vagy beosztott személyhez. Okkult kapcsolatok föltárása. Nem 

nyilvános küldetések. 

DH. Sok gondot jelent szexuális életének felelőtlensége. Kapcsolatai nemcsak illegálisak, hanem 

nagyon kétes értékűek és ezek vagy betegség veszélyt jelentenek, avagy félni kell kipattanásuktól. 

 


