
 

O
ld

al
1

1
9

 

 

04_A Vénusz a Rák jegyében   
 

H. Szeretni, szeretettnek lenni, mindezt a szűkebb családi körön belül megélni, egyike a jellemzőbb 

vonásainak és ez lehet akkor is valóban mély, ha valamilyen vezetői hajlamokkal megáldott 

személyhez kell igazodnia. Barátságos kedvességgel közeledik a másikhoz és gyakran sokkal 

mélyebben ragaszkodik, vagy vonzódik ilyen személyhez, mint ahogyan azt kimutatja. Bántja, ha 

emiatt kihasználják, átlát a szitán és ez az a vonása, ami miatt élete ritkán zajlik le zavartalanul. Ha 

szeretetigényét nem tudja a családjában kiélni, akkor nagy alázattal képes az „emberiséget 

szolgálni”, olyan területre vágyik, ahol erre lehetősége nyílik. Nagyon tartózkodó, szemérmes, 

azonban roppant hamar meglátja, megérzi a nyilvános siker és elismertség lehetőségét. Minden 

művészeti ág iránt csakis emócióin keresztül tud érdeklődést tanúsítani. A múlt szépsége számára, 

az idők múlásával egyre csillogóbbá válik. 

DH. Érzelmi hullámzásai a kiváltója számtalan kellemetlenségének. Nyughatatlan, kielégíthetetlen, 

amellett nem is válogatós.  Olyan, aki nem tud nemet mondani és a legátlátszóbb hízelgéssel is 

befolyásolható, eltéríthető. Hisztérikus hajlam, ezzel teszi tönkre saját és családja életkörülményeit. 

Képes olyan jeleneteket produkálni, hogy saját magát nem ismeri föl bennük. Totális érzéketlenség 

minden társadalmi rétegeződés, vagy kultúrnivó iránt. 

 

 

I. házban 
H. Az előbbiekhez nagy művészetpártolás, esetleg gyakorlás járul, ha nem is mindig tartós sikerrel, 

de legalább passzív, hallgatói, vagy nézői szinten. Mély szerelmi ragaszkodás választottjához és 

ugyanezt képes magatartásával a másikból is kiváltani. Monogám hajlam, de előfordul, hogy ezt 

úgy kell értelmeznünk, hogy „akkor” és „amíg ez tart”, de annyi biztos, nem az örökké 

változtatgatók közé tartozik. Nem viseli el a kényszert, ügyesen kikerüli, de az egészen más a 

számára, ha a családjáért ő vállal kötelezettséget, de jellemző, hogy ezt kifelé egyáltalán nem 

kényszerként mutatja. 

DH. Az élet materiális örömei örök csábítói, de kedvessége így is megmutatkozik, legfeljebb üres 

szavakban, negédesen. Vonzódás a nála alacsonyabb szinten állóhoz, különösen, ha vágyait 

fenntartások nélkül kielégíti. 

 

2. házban 
H. Kellemességre törekvés, erős birtoklási vággyal és fokozott anyagiasság. Eltökéltség valaminek 

a megszerzésére és ilyennel összefüggésben ügyesen megtalálja a rejtettebb kapcsolatokat is. 

Felkarolja a család elesettebb tagjait. 

DH. Saját magatartására visszavezethetően számos érzelmi, esetleg egészségi probléma. 

Mindenkori anyagi helyzetétől függő hangulatvilág. 

 

3. házban 
H. Kedves, segítői megnyilvánulásai miatt közvetlen környezete szereti, munkatársaihoz, 

rokonaihoz barátságos nyíltsággal közeledik, mindenkihez van egy jó szava. 

DH. Üres érzelgősség és a mögött önző szándék, számítás, környezetének ügyes kihasználása, ha 

nem is saját személye, akkor a családja érdekében. Szívesen veteti körül magát a nála - 

társadalmilag, vagy iskolázottságban - alacsonyabban állóakkal. 

 

IV. házban 
H. A házi, az otthoni, a családi - néha, tágabban a hazai - miliő szerető ápolása, gondoskodás arról, 

lemondás, áldozatvállalás érte számára nem jelent terhet, sem kötelezettséget, ez neki természetes. 

Ilyenkor zokszót nem ismer, akkor sem, ha a család gondja, hangulata elcsitításáról van szó. 

DH. Kényeztetettség, az anyagiak határozzák meg az otthonhoz, vagy a házastárshoz fűződő 

kapcsolatokat. 
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5. házban 
H. A gyermekek neveltetése, taníttatása, egyáltalán a szerető gondoskodás róluk számára centrális 

kérdés. Megérzések, vonzódások személyek és tárgyak iránt, gyakorló művészi tevékenységének 

irányítói. Pedagógia hajlamok. Igen bonyolult érzelmi mechanizmus, kiszámíthatatlan hangulati 

kilengésekkel. 

DH. Rövid életű, felületes - leginkább az elvártnál mérsékeltebben viszonzott - érzelmi 

kapcsolatok, flörtök. Játékszenvedély, mint öröklött vonás. 

 

6. házban 
H. Az otthonért az otthonban végzett munka. Kellemes viszony a kollégákhoz, beosztottakhoz. 

Érdeklődését a lélektan erősen fogalakoztatja. 

DH. Rendszertelen, ötletszerű az étkezése, életvitele, ami az évek folyamán egyre több 

egészségügyi gondot okoz. Az alacsonyabban állókkal szociális elvek, de nem érzelmi kapcsolat 

köti össze. 

 

VII. házban 
H. Tudatosan keres olyan partnert, akinek a számára a család fogalma nemcsak érzelmi, de 

gyakorlati kategória is. Hajlam a nyilvános szereplésre, abban sikeres. Művészetkedvelő partner 

segítséget jelent hívatása területén is, jövőjének alakításában. 

DH. A saját, vagy a házastárs érzelmi és kedélyhullámzásai megnehezítik a társas viszonyt, mert - 

éppen hangulatától függően - a természetes házastársi közeledést hol émelygőnek, hol meg 

kimértnek nevezi. Hiú szereplésvágy, amit sokszor megtorpant karrier sarkall. 

 

8. házban 
H. Képesség a dolgok transzcendentális kapcsolatainak meglátására. Nem várt anyagi segítség. 

Áldozatos betegápolás a családon belül, komoly lelki vigaszt hozóan. 

DH. Érzékiség, perverzitás, prostitúció. Túlzott romantika érzelmi csalódásokkal. Üres 

handabandázás okkult témákkal. 

 

9. házban 
H. Kitűnő intuícióval, a költőiség jegyeivel gazdagítva, széles fantáziával, hatalmas lelki 

egyensúllyal megáldva foglalkozik az emberek - az „Ember” - jólétének érzelmi, fizikai és szellemi 

vetületeivel. Számos külföldi, azok között több érzelmi kapcsolat. Magas szellemi szinten szónokol 

az otthon, a család megtartó erejéről. 

DH. Bonyolult, tisztázatlan sógorsági, házassági kapcsolatok részben külfölddel, részben 

rendezetlen jogi viszonyok következtében, pereskedéssel. 

 

X. házban 
H. Jövőjének útját ügyes, alkalmazkodó képességgel, de a saját elképzeléseinek a mentén alakítja. 

Kedves, másokat megérteni és meghallgatni tudó magatartása, amely együttérzést mutat, nagy 

segítség számára a hívatása területén. Miliőjének kialakításában szerény, de jó ízlés is ihleti. 

DH. Hajszolja a jólétet, de lassan már a külsőségekkel is megelégszik. A sors végleges 

elszakadással szól bele élete alakulásába, a nagyzolásból kijózanítja. 

 

11. házban 
H. Egymás segítésére épülő, jó, megértő, jó szolgálatra mindig kész, családias ismeretségkör, amely 

komolyabb kutatásokban is támogatja. Szívesebben cselekszenek egymásért, mintsem anyagiakat 

juttatnának egymásnak. 

DH. Szerencsevadász hajlamok, könnyelmű ismeretségi kör, amelyet nagyon komplikált, de inkább 

machinált érzelmi kötődések, kicsinyes, önző, de kölcsönös számítgatások kötnek össze. 

 

12. házban 
H. Jótékonysági intézmények kötik le figyelmét, ahol mások ápolása, gondoskodás másokról, de 

akár exkluzivebb vendéglátás is lehet a cél. 

DH. Csalódással, félremagyarázott levelezéssel véget érő érzelmi kapcsolat, elhidegülés önérzeti 

okok miatt. 


