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09_A Vénusz a Nyilas jegyében   
 

 

H. Talán az a legjellegzetesebb vonása, hogy bár élvezi, kiéli az érzéki örömöket, a társasági 

csillogásokat - mint nő - a nőiesség csábos életvidámságát, illetve képes - mint férfi - a férfiasság 

vonzó markánsságát éreztetni, de egyiknek sem rabja. Örömeit, szenvedélyeit, amelyek valamilyen 

idealisztikus nyíltságot és természetességet sugallnak, mindig nagyobb készséggel osztja meg 

többekkel, mint csak egy személlyel. Szívesen veszi, ha van partnere, még jobban, ha az segít is 

neki, de a legjobban a nagy, szabad életteret, ahol függetlenségét zavartalanul kiélheti. Szélesre tárt 

érdeklődéssel keresi az újat, a még újabb ismeretséget, szereti fölfedezni a világban az emberi 

„érdekességeket”. Barátnak jobb, megbízhatóbb, mint szerelmi partnernek és mindkét nem béli 

vágyakat ébreszt, de az nem elégíti ki, és bár a szenvedélyes pillanatokhoz hozzátartozik a csillogás, 

a játékosság, de az igazi a játékosság könnyedsége, ami számára elengedhetetlen. Nem kevésbé 

karakterisztikus, hogy mennyire szereti a gyerekeket. Ugyanakkor, mint szülő, keresi a felelősség 

alóli mentesülést, amit szülői szótárában önállóságra nevelésnek mond. Természetéhez a flört, nem 

pedig az észvesztő szerelem áll közelebb. Gyöngeségeiből - noha „tud róluk” - nehezen, vagy 

semmit sem tanul, mert a belső érzelmi tűz és a felületes magatartása között mély szakadék 

húzódik. Utazni, annak alkalmával ismerkedni, kedvelt passziója. 

DH. Egyszerre több kapcsolatot fenntartani, de úgy, hogy mindegyikkel elhitetni, hogy „az” 

kizárólagos, az az igazi - és ezt akkor el is hinni - a felelőtlenség érzetétől boldognak lenni, 

egyugyanazon hibát többször elkövetni, a legjellegzetesebb vonása. Gyakran elveszti mások 

bizalmát, de ilyenkor a saját önbizalmát is. Közömbös a hit, sőt az erkölcs kérdéseivel szemben. 

Csak a karrier, az anyagi jólét érdekli, ha házasságot köt az is ezekre épül. 

 

 

I. házban 
H. Az előbbieket kedves, vonzóan nyílt, természetesen megnyerő föllépés egészíti ki. Széles 

ismeretségi kör, nők esetében sugárzó, de huncutul játékos barátságosság, férfiaknál kihívóan 

aláhúzott és célzatos bókolás is járul. Tevékenységi körében nagy közkedveltségnek örvend, aki a 

legzordabb munka közepette is tud hangulatot teremteni. Arányos alkat. Zeneszeretet. 

DH. A vonzó sárm így sem hiányzik, csak szinte átsüt rajta az üresség és ez az előbb említetteket 

csak súlyosbítja, felületessége, nemtörődömsége, üres élvezethajhászása gyakran hozza nehéz 

helyzetbe, amelyekkel kezdetben nem sokat törődik. 

 

2. házban 
H. Hangsúlyozott érzékiség, szerelmének tárgyát féltékenyen „birtokolja”, de sajátmagának többet 

enged meg. Az anyagi jólét megteremtése nem csekély szerepet játszik partnerkapcsolatainak 

kialakításában. A pénzszeretete nem magának a pénznek szól, hanem a függetlenségérzetnek, hogy 

ne legyen gátolt hajlamai kiélésében és ennek tudható be, hogy a pénzforrás eredete nem mindig 

ismert. 

DH. Nagyobb anyagi igény, az anyagiak felhasználása csak őrá tartozik. Anyagi gondokat okozó 

partner, vagy (és) túlköltekezések, esetleg kényszerkiadások, kölcsönök feleslegessé váló dolgokra. 

 

3. házban 
H. Fejlett művészi érzék, különösen zene, ritmus iránti érdeklődéssel. Világos kifejezésmód. 

harmonikus kapcsolat a rokoni és a közvetlen környezetben. 

DH. Felületesség. Meggyőzni akarás, de nagy hanggal. Jó intellektus, de csak banális, vagy 

közönséges bohóckodásra használja. 

 

IV. házban 
H. A saját otthon megteremtéséhez szükséges anyagiak biztosítása, csakhogy a függetlenné válást 

mielőbb elérhesse. Magasabb szintű, esetleg művészi vonatkozású tanulmányok, mint 

jövedelemforrás. 
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DH. Az otthoni gondokat a könnyelmű, a külsőségeket szolgáló, felesleges kiadások - visszatérő 

jelleggel - okozzák. 

 

5. házban 
H. Magától értetődő, közvetlen, vonzó kedvességgel tudják élni az élet örömeit, sőt, ezzel másnak 

is örömöt okoznak. Sikeres vállalkozás, művészeti, vagy azzal rokon területen. A született mecénás, 

aki tud áldozni azért a művészetért, amit ő is elismer. 

DH. Fölösleges, felületes flörtölések, kellemetlen konzekvenciákkal. Sikeres vállalkozás, amit 

érzelmi okok miatt erősen kockáztat. Túlzott sportszeretet. 

 

6. házban 
H. Szívesen vállalt kisebb feladatok, amelyek otthonának céljait szolgálják. általában inkább várja, 

látja a vendégeket, minthogy ő menjen vendégségbe. 

DH. Túlzásba vitt társasági élet, zabolátlan „eszem-iszom”-al, súlyosabb konzekvenciákkal. A 

baráti kör tudatos kihasználása. 

 

VII. házban 
H. Szívélyes, kedves, kellemes megjelenésű, szórakoztató házastárs. Mindketten élvezettel 

sütkéreznek a nyílt siker örömeiben. gyakori a korábban nem nyílt élettársi kapcsolat házassággá 

legalizálása, ha nem is egy életre szólóan. 

DH. Számos, meg nem engedett szerelmi kapcsolat, nem egyszer parallel futóan. Szertelen nézetek 

a társas, házassági viszonyról. örül, ha róla, vagy kapcsolatairól mások tudnak, beszélnek. 

 

8. házban 
H. Erősen anyagias beállítottságú egyén, akinél a második házasság - ha ez egyáltalán 

bekövetkezhet - kizárólag anyagi érdekektől vezérelt. Nehezen fékezhető vágyélet. 

DH. Az anyagiak meggondolatlan, felületes kezelése, amivel nemcsak magának, de közvetlen 

munkatársainak is bajokat okoz.  

 

9. házban 
H. Az életét kellemessé tévő, szellemi függetlenség anyagi bázisát a partner, a házastárs biztosítja. 

Egészséges intuíciók, meggyőző előadó képesség, sikerrel állja meg a helyét különböző 

tudományok terén kifejtett tevékenységében. 

DH. Túlhajszoltsággal elért sportsiker. Szellemi tevékenységével kapcsolódó anyagi 

ellenszolgáltatások anyagi vonatkozású vitákat, pereskedésekkel járnak. Viták a hozomány miatt. 

 

X. házban 
H. Kiváló érzék az élet rejtettebb dolgainak megértéséhez, vizsgálódások ilyen területen. 

Gyógyítás, kutatás hivatásszerűen önzetlen célokkal. 

DH. Ösztönei, valamint tevékenységi körének jellegénél fogva szívesebben él visszavonultabban. 

Az érzéki örömök meggondolatlan kalandokba rántják. 

 

11. házban 
H. Széles, ismertebb társadalmi körökben forogni nemcsak egyszerűen olthatatlan vágya, de 

realizálja is, különösen a szociális kérdésekkel foglalkozó egyesületek, mozgalmak tudják lekötni. 

A csábos, „ragyogó” nő, a sármos férfi. 

DH. Sikere, szellemessége csak külső máz, önző céljait szolgáló magatartás és szórakozásimádata 

az otthonát is veszélyezteti. 

 

12. házban 
H. Jellemzőbb a nehéz, földi szerelem, az érzelemvilág bezártsága, amelyet nem hallgatással, 

hanem „másról beszélés”-el palástol, de ugyanígy nem tartja témának a hívatás területét sem. 

DH. Félreértettség, meg nem értettség és belemagyarázások számos nehézséget okoznak a 

hivatásterületén. 

 

 


