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07_A Jupiter a Mérleg jegyében   
 

 

H. Magas intellektus, békére, kiegyensúlyozottságra törekvő, teremtő, kívánó hajlamokkal. Egyén, 

aki nagyon tud vigyázni arra, hogy mások köreit ne zavarja, de az övéit se zavarják. Mindig 

becsületességet és békét sugározva maga körül. Sokkal szívesebben áll mások segítségére, semhogy 

ő másokét igénybe vegye, függetlensége megóvása miatt is. Roppant érzékenyen reagál minden 

diszharmóniára, nyerseségre és különösen az igazságtalanságra, kerüli az ilyen helyzeteket, 

embereket. Egyenes, nyílt és szinte születésénél fogva alkalmas elfogulatlan ítéletek hozatalára.  

Nagyon kedveltté teszi a számára oly fontos társasági életben. A művészetekkel rokon területeken 

otthonosan mozog, de ugyancsak így a humanitárius egyesületekben is. Másokat könnyen ellát jó 

tanáccsal, amivel ügyeiket rendezhetik, de saját helyzetét, főleg annak anyagi vonatkozásait illetően 

nem ilyen csalhatatlan, mert ilyenkor a szépség, a művészeti vonatkozás, a kényelem, vagy a 

nyugalom utáni hajlamai befolyásolják. A divat, az ékszer, az öltözködés sok pénzébe kerül, de 

könnyedén ki is adja ilyenekre. Udvariasság, vendégszeretet azok az eszközei, amellyel eléri a 

számára legfontosabbat, azt, hogy másokban mindig kellemes benyomást keltsen. Befolyásos 

emberek veszik körül. Házassága több szempontból is harmonikus. 

DH. Az előbbiek túlzott formája teszi DH.-sá a hatásokat, mint a divatőrület, az örökös 

társaságkeresés, a tündöklési, feltűnési viszketegség, mindezek mellett a sértődékenység, hiú, 

haragtartó, alakoskodó magatartása, de főleg a másik véleményének (különösen a nők!) nem tűrése 

sok ütközést okoz életében. 

 

I. házban 
H. Az előbbiek, de határozottabb az igazságosság, törvényesség iránti érzék, azok érvényesítésének 

a szándéka. Jólét, kiegyensúlyozottság, megnyerő modor, kedves könnyedség, szellemesség teszi 

kellemessé kapcsolatait a másikhoz. Megbízható, igaz, egyenesen gondolkodó és megnyilatkozó 

vonásai határozottabban domborodnak ki. 

DH. Előnyös vonásait így sem veszíti el, legföljebb hangosabban nyilvánítja és csalhatatlannak 

tünteti föl magát. Kényelemszeretete és az elkényeztetettség, nyugalomkeresése a felelőtlenségig ér. 

 

2. házban 
H. Kényesen ügyel a saját és házastársa pénzügyi dolgaira, különösen azok korrekt eredetére és 

kezelésére. Jelentős mennyiségű, idegen pénzek mennek át kezén, partneri, jogi viszonylat alapján. 

DH. Takarékos, de csak másokkal szemben. Ha nehezebb helyzetbe kerül, az anyagiakat illetően 

elveszti biztonságát, kapkod, és meggondolatlan lépéseket tesz. 

 

3. házban 
H. Megnyerő, határozott föllépése, modora, világos stílusa ismertté teszik. Szerencsés szerződések 

a saját vállalkozásban. 

DH. Hatalmi tébolyával kezeli közvetlen környezetét. Érzelemvilágától befolyásoltan kötött 

megállapodások, aláírások sok gondot okoznak. 

 

IV. házban 
H. Erős kötődés az otthonához, a hazájához. Kultúra-, vagy művészettörténeti érdeklődés, ilyen 

témájú tanulmányok folytatása. 

DH. Családjogi viták, amelyeket életviteli, stílusbéli különbözőségek és aránytalanságok váltanak 

ki. 

 

5. házban 
H. Fiatalkori jólneveltség, könnyed, sikeres tanulás. kitűnő kifejezőkészség, szellemes 

megnyilatkozások sikert hoznak érzelemi életében. Házassága érzelmi alapon nyugszik. Szerencsés 

vállalkozás, amely a kultúrélethez fűződik. Szellemi sport. 

DH. Pazarló életmódhoz szokott házastárs. Érzelmi csalódás. Hívatás területét is érintő, jogi 

következményű ütközés a külvilággal. 
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6. házban 
H. Jó érzékkel megválasztott munkatársak, beosztottak, illetve ilyenekhez elhatárolt, de igen 

kellemes kapcsolat fűzi. Választékos érkezési szokások. 

DH. A testi jólét fontossága, túlzott ápolása, vagy a vágyainak és szükségleteinek mindenek elé 

helyezése betegségforrás. 

 

VII. házban 
H. Határozott vágy a külvilágra hatást gyakorolni, környezetét befolyásolni, ezért keresi az utat a 

külvilághoz. Házassága, nyilvános föllépése társadalmi emelkedést jelent. Magasabb szintű jogászi 

tevékenység. 

DH. Erőszakos, vitatkozó, okoskodó magatartása sok ellenérzést tud kiváltani,  

különösen érvényes ez, amikor szent, fanatikus hittel, jobbító szándékkal ágál.  

 

8. házban 
H. Sok áldozatot képes vállalni a humanitárius, vagy kultúra-kapcsolatú életpályáján, hívatásának 

teljesítése érdekében. 

DH. Indokolatlan túlvállalások. Az élet és az egészség kérdéseinek kényszerűségen nyugvó 

kutatása. 

 

9. házban 
H. Jellegzetes hit- és eszmevilágát a kölcsönös megértés, a tolerancia szükségessége uralja. A 

társadalom mozgatóerőit magasabb aspektusból látja. Kiváló irodalmi tájékozottság. Politikai nézet 

azonosságú társaság, egylet, kör. 

DH. Világnézeti konfrontáció, témák ilyen irányba terelése, ezekért anyagiak vállalása. 

 

X. házban 
H. Életútján az elfogulatlan igazságérzete, a kissé zárkózottabb, de határozott magatartása záloga az 

érvényesülésének, emiatt alkalmas bizalmas szakmai, vagy államigazgatási feladatok ellátására. 

DH. Túlméretezett tervek, amelyek előre nem látott nehézségek miatt sokat ártanak karrierjének. 

 

11. házban 
H. A szülői házból hozta magával a nagy társadalmi élet iránti igényét, szeretetét, a „nagy ház 

vitel”-ét. Jó ízléssel berendezett, patinás otthon. 

DH. Az előnyös vonásait így sem veszíti el teljesen, de a csillogás mögött sok a kongás. 

Barátkozását felelőtlenség jellemzi. 

 

12. házban 
H. Erős vonzódás az élet transzcendentális kiegészüléseinek megértése, vizsgálata iránt. Komoly 

átéléssel keresett, magasabb okkult kapcsolatok, vallástörténeti, -filozófiai témákon keresztül. Nagy 

önuralmat igénylő erotikum. 

DH. Plátóinak indult szerelmi kapcsolat hirtelen átcsap féltékenységgel terhelt, izzó érzésekbe és ez 

házassági akadály. 

 


