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02_A Vénusz a Bika jegyében   
 

 

H. A domicilium (uralmi) jegyében akadálytalanul érvényesülhetnek a legjellegzetesebb vonásai: 

szeretet, nyugalom, kiegyensúlyozottság, kényelem, biztonság, gyakorlatiasság, 

bonyolultságmentesség és mindezekhez egészséges ízlés, kitartó tevékenység is járul. Amilyen 

szívesen fogad el ajándékot, épp oly szívesen ad is. A nőket bájossá, kecsessé, természetességükben 

vonzóvá teszi, a férfiak vonásaikban, megnyilatkozásaikban, stílusukban lesznek lekerekítettebbek. 

A meleg és jó ízléssel berendezett otthon, tágabb értelemben: környezet - számára elengedhetetlen. 

Ezért oly fontos - nem egyszer a kelleténél is túlbiztosítottabban lényeges - az anyagiak, melyek ezt 

garantálják, és ezzel függ össze az is, hogy sohasem ül öltetett kézzel. A társaságot kedveli, de csak 

abban érzi jól magát, amelyikben a szociális helyzet biztosított. Művelt és polgári erkölcsű. 

Határozott a szépség és az élvezetek iránti vágya, de ezért nem törne mindenen keresztül. Saját 

fizikai adottságainak előnyösségével tisztában van. Természetes is a számára és tisztességes határok 

között, hajszálnyi dicsekvés nélkül, rezzenetlenül beszél hangjának, alkotásának, vagy testi 

szépségének jellegzetességeiről. Számára a jólét nemcsak a birtoklás fölötti jóleső érzést, hanem azt 

is jelenti, hogy másokkal örömét megoszthatja, kellemes élményre bárkit meg is hívhat. Érzelmileg 

csak ott adakozó, ahol magát biztonságban érzi, emiatt tud kivárni, főleg pedig kerüli a komplikált 

szituációkat. 

DH. A legfőbb veszély a mértéktelenség, hiúságban, önzésben, szórakozás- és élvezetkergetésben, 

az üres csillogás és a félvilági „előkelőségek” is kielégítik. Tehetetlen az élet komolyabb 

problémáival szemben. 

 

 

I. házban 
H. Az előbbieket már külsejében, hangjában, gesztikulációiban, megnyerő kedves modorában 

elárulja. Legtöbbször jó művészi (zene, tánc, képzőművészet) érzékkel rendelkezik és 

kiegyensúlyozott vidámság, könnyedség tükröződik fellépésén. A luxust szereti, ezt szellemes 

humorral érzékelteti is. Higgadt nyugalom, kitűnő gyakorlatiasság szolgál a szociális 

biztonságteremtésének zálogául. 

DH. A megnyerő külső így is adott szokott lenni, sőt, éppen innen erednek a bajok, mert az üres 

külsőség bőven kielégíti hiúságát, határtalan, de legtöbbször eléggé egysíkú vágyéletét, amihez 

gátlástalanság is szokott járulni. 

 

2. házban 
H. Könnyen megtalálja a megfelelő anyagi forrást, amely gyakran valamilyen művészeti ághoz is 

kapcsolódik. A partnerség anyagiakkal is erősen alátámasztott, ámbár ez a legtöbbször nem 

célzatos, előre megfontolt. 

DH. Könnyelműség, nehezen összegyűjtött anyagiakat olcsó célokért, bóvlikért elkótyavetyéli. 

 

3. házban 
H. Kedvesség, udvariasság, jótékonykodás a közvetlen környezetében. A könnyű irodalmat helyezi 

előtérbe. Sok, kisebb utazás. 

DH. Könnyelmű ismerkedés utazáson. Olcsó barátság. A gazdag fantáziáját vulgáris témák töltik 

ki. Trágárkodás, bohóckodás. Hozomány-, örökségvadászat. 

 

IV. házban 
H. Esztétikusan, de korszerűen felszerelt, kulturáltságot sugárzó, vidám, kellemes otthon. Idősebb 

korában is szellemileg friss tevékenység. 

DH. A fiatalkori elkényeztetettség idős korban nyújtja be a számlát. Tiltott érzelmi kapcsolatok, 

látszati, felületes kulturáltsággal. 
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5. házban 
H. A ritkább, ha nincsen valamilyen művészeti kapcsolata, vagy ihletettsége ilyen tevékenységhez, 

legalább is ez a vonatkozás jelentősebben emelkedik ki életkörülményei közül. Kiváló értelmi 

felfogás, de nem a matematika elvontságai irányában. Pedagógiai hívatás tudat. Az ügyességi 

sportok érdeklik. Az ösztönösen megalapozott, saját vállalkozás sikeres. Erotikai világa sokkal 

mélyebb, mint amit a külső elárul. 

DH. Flört, szexuális önzés, könnyelmű erkölccsel. korai szerelmi élmények késői 

következményekkel. Beteges játékszenvedély, de a játéknak nem az egyszerű, vak véletlen, hanem 

valamilyen kombinációs lehetőség az alapja. 

 

6. házban 
H. Luxus, kozmetika, vagy az élet szórakoztatóbb területével függ össze tevékenykedése. Sikert ér 

el beosztotti munkakörben. Egészség, gyógyászat és természetgyógyászat érdeklődési körén belül. 

DH. A testi élvezetek mértéktelensége és a túlkapások egészségi reakciói, de a hipochondersége is 

több pénzbe kerül. 

 

VII. házban 
H. Jó fellépésével kikerüli az élet nehezebb buktatóit, szakaszait. Előnyös társulás vonalán, 

körültekintő, de gyöngéd is. Könnyed bohémség lengi körül a házasságát, amelyről meglehetősen 

egyedi színezetű a nézete. 

DH. Nyílt konfrontáció másokkal erőszakossága, vagy feltűnési viszketegsége és rejteni akart 

érzelmi kapcsolata miatt. 

 

8. házban 
H. Váratlan anyagi előnyök. Hajlam az érzék fölötti világ jelenségeinek vizsgálatához. cselekedeteit 

az erotikus kapcsolatok erősen befolyásolják. 

DH. Bűnös perverzitás, élvhajhászat, szexuális bűnök. Beteges hiúság. Kísérletek okkult 

indíttatással.  

 

9. házban 
H. Készség az anyagvilág spiritualizálására. A tudományos tevékenység, mint anyagi forrás. 

Kellemes és gyakorlati kapcsolat külfölddel. Komolyabb résztanulmányokat igénylő, magasabb jogi 

problémák tanulmányozása. 

DH. Teljes érzéketlenség, vagy csak felületesség a magasabb hitéleti kérdések iránt, érdeklődésének 

mélyégét az anyagi érdekeltség határozza meg. 

 

X. házban 
H. Hívatás területén nagy segítséget jelent a nyugodt, kiegyensúlyozott, vidám és magabiztos 

föllépése. Előmenetelében az érzelmi momentumok erős szerepet játszanak, mégpedig a szépség és 

a harmónia igényével, így a művészetek, vagy azokkal rokon területek vonzzák. Közvetlen 

környezete segíti előrehaladásában. 

DH. Megalapozatlan nagyvonalúság, a látszat, vagy az érzelmi elfogódottság csábításainak nem áll 

ellent. Könnyelműsége sok gondot von maga után, esetleg meggondolatlan kötelezettségvállalás, 

aláírás formájában. 

 

11. házban 
H. Széles, gyakorlati érzékű, kellemes baráti kör, amely az élet folyamán sok segítséget és 

támogatást nyújt. A családon belül kellemes, vidám, szórakoztató hangulat honol, a művészetek 

valamelyik ágának hangsúlyozottsága mellett. 

DH. Az élet egy-két elkényeztetőbb megnyilvánulása miatt szerencselovag magatartás. Csak a 

szórakozás érdekli, emiatt meghasonlás az ismeretségi körben. 

 

12. házban: 
H. Érzelmei mélyebbek, mint amennyit kinyilvánít, mert kerüli a személyes megnyilatkozások 

túlhangsúlyozását. Külföldön tartósan végzett és művészetekkel, vagy tanulással, bentlakással 
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(tanulmányút) kapcsolatos tevékenység. Nagyobb vállalkozás, de a kapcsolatokat nem fedi fel. 

Vállalt küldetés ellátása. 

DH. Zárt körű feltételek kísérte munkaterület. Kényszer miatt elhallgatott kapcsolatok. Kicsapongó 

életmód, ennek következtében gyógykezelések. 

 


