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03_A Vénusz az Ikrek jegyében   
 

 

H. A szeretet fogalma nem a testi vonzalmat, fizikai jólesőséget, hanem a szellem páratlan, 

melengető lelkesedését jelenti, a ráhatások idealizálását azáltal, hogy az ezekre ébredt vágyakozás 

nem emocionális, hanem szellemi önátadással, fantáziában megélt szellemi élménnyé 

szublimálódik. könnyed, az egyik élményből a másikba lendülő, rövid, örökkön újabb és újabb 

élménysor-füzérré alakulnak gondolatai és az azokra épülő, érzelmi reakciói. Szereti, ha csodálják 

és képes költői adottságával a legválogatottabb közönséget, bármilyen témában elszórakoztatni - 

közvetlen, de nem bizalmaskodó stílussal olyan csábképet felvillantani, felrajzolni, amelyet a 

másik, ha azt megfogni akarja, csak a levegőt tapintja. Széles és olyan ismeretségi kört kíván, amely 

bármikor a rendelkezésére áll. Minden kötöttséggel, vagy fizikai nehézséggel járó munka nagyon 

kényelmetlen a számára és pillanatokon belül megtalálja az abból kivezető utat. Hallatlanul ügyesen 

képes a másikat rávenni a megajándékoztatására, amihez a nők még csábmosolyukat is bedobják. 

Nem ismerik az élet árnyékos oldalát. 

DH. A művészet, vagy azzal rokon területen szívesen mozog, azonban a sikerben az akadályozza, 

hogy a fiatalkori tanulatlanságának a nyomait kell előbb eltüntetnie. A legelemibb lekötöttséget sem 

szereti, de ez a házasságán belül is érvényes. Potyaleső, élvhajhász, korhely, aki a szórakozó helyek 

vándorlovagja. Jó föllépését, beszédkészségét csalásra, kijátszásra használja. 

 

 

I. házban 
H. Az előbb írtakból jobban kiemelkedik a művészetek iránti hajlam, gyakorlatiasság, amely a 

szellemiek felé irányítja. Nagyon megértik a szerelmet, de annak mélysége inkább téma, semmint, 

hogy csodáit valóban átélhetnék. Intellektuális érdeklődését nem korlátozza, így egyszerre akár több 

érzelmi kapcsolatot is futtat. 

DH. Könnyed, megnyerő modorát így sem veszti el, de nagy könnyelműség, meggondolatlanság 

járul hozzá, így még azt, amit más szemfényvesztésnek, vagy csalárdságnak tartana, az a számára 

csak huncutkodás. Igazi szenvedés számára a magány. Üzletelés a szerelemmel. 

 

2. házban 
H. Kifejezetten anyagi beállítottságú. ha művészi készségekre utaló jel is tapasztalható, akkor 

sikerre gondolhatunk. Szerencsés kéz. 

DH. Kiadásai sorozatosan meghaladják a bevételeit, ezért kétes értékű ügyeskedésekhez 

folyamodik, ezekre még a hiúsága és extravagáns hajlami is serkentik. 

 

3. házban 
H. Hajlékony, könnyed szellemesség, plasztikus fogalmazás, életteli, művészi stílus, irodalmi, vagy 

egyéb sajtókapcsolat. Képességeit szélesebb körben érvényesíti, az anyagiakról nem szokott 

megfeledkezni. 

DH. Olcsó, üres külsőségek csillogtatása. Meggondolatlanul kötött, írásba fogalt, társas-, vagy 

rokoni viszonnyal összefüggő kötelezettségek, illetve szabadulni akarás ilyen alól. Könnyelmű 

rokonság. 

 

IV. házban 
H. Otthona esztétikus miliőt jelent. Öröklött hajlama az olyan művészetek szeretete, ahol a valóság 

mellett a szellem, vagy a megfoghatóságok múlandósága is kifejezést kap. Idősebb kori szellemi 

frissesség. 

DH. Felületes ismeretségek, félre- és akár még természetfölöttinek értelmezett jelenségek okoznak 

lelki zavarokat az othonban. 
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5. házban 
H. Nagy társasági élet, komoly kulturigénnyel és szellemességgel elért sikerekkel. Könnyed, de 

szellemi igényességgel is aláfestett erotikai kapcsolatok. Társadalompolitikai elkötelezettségű 

vállalkozás. 

DH. Az élet adottságainak túlzott élvezete, de így is ritkán hiányzik a szellemiség valamilyen 

ismérve. Távlatok, fejlődési irányvonalak türelmetlen átlátási igénye. 

 

6. házban 
H. Hivatásszerű foglalkozás az élvezeti cikkekkel, divattal, berendezéssel, vagy saját vállalkozás 

ezekkel. 

DH. Beosztotti viszonyból eredő érzelmi kapcsolat, amely a hívatásterületet is érinti. Érzékeny 

szervezet, veseműködési zavarokkal.  

 

VII. házban 
H. Sikeres fellépés, előadói képességek, szereplésvágy. A házasság külső formái sokkal 

lényegesebbek, mint annak bensősége. Nyilvános sikereiben szerepet játszik a szélesebb, baráti 

ismeretségkör. 

DH. Csekély megbízhatóság a társas kapcsolatokban, amely kétoldalú. A külső csillogás biztosítása 

miatt anyagi megfontoltságok vezérelte házas (társas) viszony. 

 

8. házban 
H. A szellemi tevékenység a szexuális kérdésekkel foglalkozó - kutatói, vagy gyógyítói - területen 

hathatósan érvényesül. Erős az érzékek fölötti világ iránti érdeklődése. Végrendeletekhez fűződő, 

anyagi érdekeltség.. 

DH. Kicsapongó életforma, esetleg a partner folytat ilyent, ami igen káros egészségi 

következményekkel jár. Házasságkötés anyagi megfontoltságból, de nem feltétlenül saját, önző 

érdekből, hanem lelki vígaszként. 

 

9. házban 
H. Kiváló, hajlékony szellemi képességek, amiket minmdíg könnyed szellemesség, humor tesz 

sikeressé. Jó szónok, tanár, előadó. magasabb iskolázottságú, családjogi területet érintő 

tanulmányok. Álomvilág gazdagítja kifejezőképességét. 

DH. A tudományok iránti érdeklődés csak szóban érvényesül, felületes, noha bizonyos mélységeket 

igy is elárul. Elpocsékolt művészi képesség. 

 

X. házban 
H. A társadalmi felemelkedéshez szükséges anyagiakat nagy gyakorlatiassággal megszerzi. Jó, de 

nem kihívó, okos fellépése, szellemessége - és nem kis mértékben a másik nemnél elért sikere - 

sokban segití jövőjének kialakításában. 

DH. Nagyvonalú, de „könnyű kezű”, felületes elképzelések már a kezdetben mutatják a 

kellemetlenségeket, mégpedig anyagiakban. 

 

11. házban 
H. Fiatal korba visszanyúlóan, széles ismeretségkör, amelyben a fiatalság dominál. Közkedvelt, 

szellemes, támogató szellemű, de igy szerez magának is protektorokat, akik szellemi (irodalmi) 

tevékenységében sok segítséget jelentenek. 

DH. Üresen csillogó szellemességgel ügyesen köti le mások figyelmét ami mögött tudatos 

magatartás lapul hívatásterülete érdekében. Vitatható, értékű irásos tevékenységet folytat, amelynek 

keretében felületessége, esetleg leplezetlensége visszás helyzetbe hozza. 

 

12. házban 
H. Jótékonykodási szándék, de nincs rá mindíg megfelelő fedezet. inkább szavakkal, semmint 

tettekkel nyújtott, baráti segitség. Nem nyílvánított - esetleg külföldi személyhez fűződő - érzelmi 

kapcsolat és az az otthon kialakításában jelentős szerepet visz. 

DH. Titkolt, vagy titkolni kényszerült kapcsolatok, amelyek a törvényesség határát súrolják és ezek 

veszélyeztetik az otthon nyugalmát. 


