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09_A Szaturnusz a Nyilas jegyében   
 

 

H. A jegynek a szívesebben szavakhoz, tanításokhoz, vitákhoz húzó készségét a Szaturnusz 

gyakorlativá, konkréttá változtatja. Kisebb, nagyobb lehetőséggel és intenzitással és a fecsegést 

kerülve, a magasabb ideáktól ihletetten akarja a társadalmat javítani. Sok kitartással legyőzi a 

folyamatosan fellépő akadályokat és mindegyikből tanul is. Kedélyét, hitét nem veszti el. Ismeri és 

bízik is a saját intuitív adottságaiban. Egyenes a közösségi életben is. Tekintélyére féltékeny és 

megvet minden inkorrekt zsiványkodást és ugyanígy a butaságot. Nagyon érzékeny, érzéseiben 

könnyen megbántható, különösen, ha önzetlen jó szándékát elfogult, kicsinyes kritika éri. Ilyenkor a 

becsületbeli tisztasága védelmében, harcosan, visszautasít minden megjegyzést, amely az ő 

magasabb ideáktól vezetettségét kétségbe vonni merészeli. Sőt nem elég, hogy nyílt, de ráadásul ezt 

sohasem tudja megbocsátani, nem felejti el és előfordul, hogy emiatt, esetleg évekkel később, sok 

kellemetlenség éri. Több a politikai és kevesebb a diplomáciai hajlama, de akármilyen pozícióba 

kerül is, ezek a vonások végigkísérik életét. Ha meg tanul uralkodni érzelemkitörésein, fékezni 

azokat, különösen pedig a kitartóerejét erősíteni, türelmetlenségét mérsékelni, akkor sikeres az 

életútja. 

DH. Leggyakrabban az erkölcsi alappal van a baj, ezért ha kulturált is, de akkor szélhámoskodó, a 

vizet prédikáló és a bort ivó. ha nagy moralista, akkor képtelen az idők szavát megérteni. Ha 

önállóan vállalkozik is, kerüli a felelősséget, a kockázatot és esetleg téves megítélése a bajok 

forrása. 

 

 

I. házban 
H. Az előbb felsoroltakhoz sok szuggesztivitás, határozott, de nem provokatív föllépés és hitelesség 

éreztetése járul. Nagy a kitartóereje, ami célba segíti. 

DH. Főleg az előbbiek eltúlzottsága, de az örökös nevelgetés, a „ na, ugye előre megmondtam”, 

fontoskodás és kitartáshiány nehezíti meg életét. A jó egészség idős korában szívósságban 

mutatkozik meg. 

 

2. házban 
H. Az anyagi forrásírással, sajtóval kerül kapcsolatba. Az otthonának fönntartása érdekében 

áldozatokat hoz. 

DH. Nehéz és szűkös anyagiak sok veszekedést okoznak az otthonban, különösen az üres 

formaságokra fordítottak, sok energiát. 

 

3. házban 
H. Szellemi beállítottságát a művészetek (zene) iránti készsége emeli ki. Túlzottan merev az otthon 

hangulata, ezért szívesebben tartózkodik másutt, ahol adottságait megértő, annak megfelelőekkel 

lehet együtt. 

DH. Közvetlen környezetében szellemi zavartság. A szellemi, művészi adottságainak 

kiteljesedésében környezete akadályozza. 

 

IV. házban 
H. Tartós érzelmi kapcsolat, hagyománytisztelet húzódik végig, generációkon keresztül a 

családban, de az erős érzelmi kötődés inkább a tárgyaknak szól. 

DH. Mérsékelt érzelmekkel kísért szerelmi viszony alkalmazottal, beosztott személlyel. 

 

5. házban 
H. Érzelmi alapon nyugvó házasság. Gyakori a házastársak között a társadalmi különbség, esetleg 

kollegiális kapcsolatból kikerekedő házasság. 

DH. Kényszerű korlátozás az erotikai életében, egészségi konzekvenciákkal. Sok nehézség a 

gyermekek nevelése körül. 
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6. házban 
H. Egyes tevékenységi területe nehezebb körülményeket teremt, mert nemcsak hogy el kell látnia - 

a társas viszonyból eredően - de nincs hozzá segítsége.  

DH. Hűlésre, idegzsábára hajlamos, tartós gyógykezelés igényével. A házastárs egészségi 

adottságai sok alkalmazkodást, külön feladatok ellátását jelentenek. 

 

VII. házban 
H. Sikeres közszereplés, magasabb szintű oktatás, esetleg szórakoztató köntösben. Tanulmányok, 

vagy az érdeklődés területének azonosságából eredő házasság. 

DH. A társas viszonyt megnehezítik a partner karakter, vagy egészségi adottságai. 

 

8. házban 
H. Foglalkozás speciális, politikai, vagy halállal összefüggő jogesetekkel, az ilyenek 

tanulmányozása. 

DH. Hívatás területén ért kritika, vagy alaptalan vádaskodás súlyos lelki levertséggel járnak. 

 

9. házban 
H. Jogi, kereskedelmi, vagy külfölddel érintkező kapcsolattal találkozik az életútján. karrierje 

érdekében magasabb iskolázottságot szerez. 

DH. Nyílt viták kényszerű felvállalása a társadalom javítása érdekében. Politikai színezetű 

próbálkozások társadalmi pozíciójának veszélyeztetésével. 

 

X. házban 
H. Élethívatását magasabb szellemi ideák hatják át. Papi tevékenység. A visszavonultság 

boldogsága. Titkos, vagy diplomáciai küldetések, feladatok. 

DH. Már a létrejöttekor aláaknázott életterületen tevékenykedik, a kezdeti siker után súlyos és 

kényszerű visszavonulás. 

 

11. házban 
H. Bár nem a szerencsére építi életét, de ha az mutatkozik, ügyesen, gyakorlatiasan megragadja. 

Tartós és azonos szellemi elkötelezettségű ismeretségkör, vagy politikai tartalmú egyesülés. 

DH. Üres eszmeiség, vagy csalóka politikai nézetek, hiú várakozások okozta, nagy kiábrándulások. 

 

12. házban 
H. Hívatásának élő, de inkább a visszavonultságot kedvelő egyén, a „szürke eminenciás”, a 

megbízható tanácsadó. 

DH. Áldozatvállalás, nehéz sors, sok félreértettség, sőt alaptalan megvádoltság jóindulatú 

megnyilatkozás ellenére, jelentős anyagi konzekvenciákkal. 

 

 


