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12_A Vénusz a Halak jegyében   
 

 

H. Ebben a jegyben exaltált állású (emelt helyzetű), ezért inkább az érzelmek romantikus gyökereit 

erősíti. Szeretet, együttérzés, érzékeny jóindulatúság, esetleg önfeláldozással, olyanokkal, akik - 

legalább is az ő szemében - elesettek. Ott, ahol a gyöngéd érzelmek megszólalnak, képtelen 

ellenállni és az azonnali vigasztalás eszközéhez nyúl, de ha az általa megszeretett(ek)-ről van szó, 

képes elmenni az el személytelenesedésig segítésében. Hangulatai erősen befolyásolják 

és ha valakit bálványoz, de csalódni kényszerülne, akkor a hibát magában keresi, vagy a másik 

hibáit kezdi magyarázgatni. Sok mindent megtesz, csakhogy az ellenségeskedést már a csírájában 

elfojtsa. Nagyon ragaszkodik a kellemes, kényelmes miliőhöz és legszívesebben az egész világot 

ilyenné varázsolná. Minden emberbaráti területen szívesen, hasznosan és gyakorlatiassággal 

működik.  A legfontosabb számára az, hogy sajátmagát hasznosnak érezhesse, ennek híján 

álomvilágba kényszerül. Fejlett (zenei, irodalmi) művészi érzék. 

DH. Hazug álomvilág rabságában él, és ha egyszer téves, vagy rossz útra kerül, nincs ereje, de 

becsvágya sem a változtatásra. Ragyogóan tud arról beszélni, hogy mit kellene tenni - meg, hogy 

majd ő mi mindent fog tenni. Nagyon befolyásolható, sőt hiszterizálni is képes. Irtózik a hibák 

elkövetésétől, de bevallásától és a kritikától ugyanígy, ezért sokan cselekvésképtelennek gondolják. 

Számos és titkolni kényszerült szerelmi probléma. Drogveszély. 

 

 

I. házban 
H. A föntiekhez nem egyszer csinos arc, megnyerő, mosolygós külső társul. A lágyabb, 

harmonikusabb arcvonás még férfiak képletében is megtalálható. A művészetek iránti érzék 

valamelyiknek a gyakorlásában is megnyilatkozik, igen erősen, szinte minden tettén, nyomon 

követhető az érzelemvilágának befolyása. 

DH. Az előbbiekben írtakhoz inkább a szórakozásvágy mértéktelenségét kell vennünk, azzal, hogy 

a megnyerő külső így is megtalálható és éppen az a csábítás és a könnyen csábíthatóság igazi 

letéteményese. Felületesség, könnyelműség, felelőtlenség, gyatra ízlés, hűtlenség, házasságtörés, 

önuralom teljes hiánya. 

 

2. házban 
H. Ideák, emberbaráti nézetek könnyen rabul ejtik, ilyenekért képes áldozatokat hozni, sőt, 

nagyobbat, mint azt a családi adottságok indokolnák. 

DH. Extravagáns hajlamok, súlyos anyagi konzekvenciákkal. Kiadásait hangulati elemek teszik 

bizonytalanná, kiszámíthatatlanná, anyagi ügyekben nem lehet rá építeni. 

 

3. házban 
H. Aktív segítés és szimpátia a közvetlen környezetében, amely - túl az érzelmi vonatkozásokon - 

hívatás területére is előnyösen kihat. 

DH. Könnyelmű környezet, otromba stílus, alacsony morális érzék. Másokat ügyesen kihasznál, 

illetve kihasználtság áldozata. 

 

IV. házban 
H. Önfeláldozó szeretet az otthonért, tágabban: a hazáért. Az érzelmi kérdések idősebb korában is 

fontos szerepet játszanak. Kerülve a magányt, egy kisebb ismeretségkört tud maga körül kialakítani, 

főleg munkatársakból. 

DH. Örökké csak az élet napos oldalát keresi és ezzel otthona nyugalmát teszi ki veszélyeknek. 

 

5. házban 
H. Erősen álcázott, érzéki vágyélet. Szerelmi házasság. Sikeres és a művészetek terét is érintő 

vállalkozás, nagyobb, üzleti cég vezetése. 

DH. Meggondolatlan és érzékiségre alapozott kapcsolatok, sok csalódással és kényszerű ütközés 

jogi következményekkel. 
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6. házban 
H. Olyan foglalkozási terület, amely a testi jólét, a szépítés és a szórakozás területén kapcsolódik az 

emberekhez. erotika függőségben álló személlyel. 

DH. Komolyabb egészségi következményekkel járó, gyakoribb (érzelmi) kicsapongás, függőségi 

veszély. 

 

VII. házban 
H. Megnyerő, intelligens házastárs, aki megértően támogatja tevékenységében. A partnerválasztást 

az anyagi és a megbízhatóság igénye egyaránt befolyásolja. 

DH. A házas és egyéb társas viszony kialakításának szinte kizárólag az anyagi szempontok a 

meghatározói, és ha korábban volt is érzelmi indíttatás, az elhal. 

 

8. házban 
H. Hívatás terület, amely az élet múlandóságának kérdéseivel foglalkozik, lelki, szellemi, fizikai 

gyógymódok. 

DH. Anyagi előnyöket erőszakos, meg nem engedett módon kicsikar. Élvhajhászat, szerelmi 

kalandok, amelyek a karrierjét veszélyeztetik. 

 

9. házban 
H. Magasabb szintű, - esetleg - külföldön abszolvált tanulmányok, amelyekhez az otthon adja az 

igazi indítékot. kedves, meleg otthon, amely a széles baráti, ismeretségkörnek is vonzó. 

DH. A mindenkori hangulatától függő érzelmi állapotok. A kényeztetettség a szülői házban 

szoktatja a könnyelmű életmódhoz. 

 

X. házban 
H. Szívesen dolgoznak olyan pedagógusi pályán, ahol az internátusi élet is a nevelést szolgálja. 

Önkéntes foglalkozás a nagyvilágra nem tartozó ügyekkel. 

DH. Külsőségekkel álcázott, titkolt, csábított életút, ahol más a látszat, mint a valóság. Önként 

vállalt szolgálat. 

 

11. házban 
H. Igen megnyerő külső, mosolygós, kellemes magatartás és hanghordozás. Siker a másik nemnél, 

amit a sallangtalan, szerény, de kitűnően gyakorlatias megnyilatkozások még biztosabbá tesznek. 

DH. Meggondolatlanul könnyelmű, gyakran segítői szándékkal indult kapcsolat, amely 

kihasználtsággal, sőt, betegség-következményekkel is végződhet. 

 

12. házban 
H. A jótékonysági intézmény létrejötte és működtetése érdekében nemcsak agitatívan 

tevékenykedik, de a jó szolgálatot önkéntes adakozással is segíti. 

DH. Féltékenykedés, vagy arra okot adó magatartás, esetleg meggondolatlan anyagi tehervállalás 

nehezíti a házaséletet, hozományvadászat.  

 


