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08_A Jupiter a Skorpió jegyében   
 

 

H. Éles ész, becsvágy, hatalomra törekvés, lelkesedni tudás mellett az érzelmek leplezési készsége, 

az eltökéltség azok az adottságok, amelyekkel azok rendelkeznek, akik mindig tudják, hogy mit 

akarnak. Céltudatossága hallatlan önuralomra tudja késztetni, nehéz helyzetekben rendíthetetlen 

nyugalmával találja meg az afölötti úrrá levés módját és a legkellemetlenebb helyzetben is képes 

vasakarattal kivárni a pillanatot, amikor elhatározását megvalósíthatja. Ha egyszer valamit 

megfogott, azt nem engedi el, és ha kell alapjaiban is megváltoztatja a helyzetet, csakhogy célját - 

gyakran a hatalmat - elérje. Amikor hitbéli, vagy meggyőződésével kapcsolódó kérdés merül föl, 

akkor akár a közvetlen környezetével is szembefordul, szinte fanatikus elszántsággal, csakhogy 

célba érjen. Terveit nem köti senkinek sem az orrára, és ha valamibe belefog, nem biztos, hogy az 

egyszerűbb, de biztos, hogy a célravezetőbb utat-módot fogja választani. Egyáltalán nem jellemző 

rá a direkt vonalvezetés, mert mindig a pillanatnyi helyzet - amelyet világosan tud átlátni - dönti el, 

nemcsak a módot, de akár azt is, hogy egyáltalán érdemes-e az egésszel foglalkoznia. Büszke, de 

nem provokatív, nem is önző, de azt nem viseli el, hogy gyengéiről bárki is tudhasson. roppant 

mély emocionális világ, de ha kell, annak rejtése jellemzi. 

DH. Hatalomvágya nem ismer határokat, akadályokat, és ha hatalomhoz jut, azzal visszaél, 

zsarnokoskodik. az előbb írtak szélsőséges formákban mutatkoznak és gondja abból lesz, hogy vagy 

túlspekulálja a dolgokat, vagy pedig totálisan érzéketlen minden határral szemben. Féltékenység, 

beteges hiúság, örökös ellenségeskedés, a magasabban állókkal indokolatlan furkálódások és a 

legtöbb irritációt a szexuális kapcsolatai jelentenek. 

 

 

I. házban 
H. Az előbb írtakhoz kitűnő összpontosító képesség járul, a dolgok mozgatóinak gyors átlátása és 

ebből fakad sikeres következtetői, nyomozói hajlama. Erősen visszafogott szenvedélyesség, de 

érezhető a hirtelen kitörés veszélye is. Az anyagi ügyeire nagyon kényes. Amennyire szívesen és 

éppen nem bántó éllel szeret rámutatni mások gyöngéire, annyira nem viseli el azt magára nézve a 

másiktól. Amikor cselekszik, hallatlanul magabiztos, mint akinek kötélből vannak az idegei. 

Nagyon erős erotikai élet. 

DH. Így sem veszíti el teljesen a jó tulajdonságait, de hajlamosít a túlzott hiúságon és becsvágyon 

alapuló zsarnokoskodásra. ösztönélete űzi a kielégülésig és bár nem rosszak az anyagi adottságai, 

de ez sokba kerül neki. 

 

2. házban 
H. Előnyös az anyagi szituációja. annak érdekében, hogy a számára fontos és szórakoztató 

kapcsolatait fönntarthassa, az anyagiakat ahhoz biztosíthassa, hajlandó kevésbé jelentős szellemi 

munkát is elvállalni. Szellemi munkatársait jól megfizeti. 

DH. Az anyagi gondokat nem a források, hanem az azokhoz rosszul méretezett életstílus okozza. 

 

3. házban 
H. A kiváló disztingváló képességgel megírt munkák, cikkek nyilvános elismertséget, 

népszerűséget, elismertséget hoznak, akár, ha csak szakkörön belül is. 

DH. Erőszakos és fontoskodó magatartása nagyon megnehezíti a rokonsághoz, egyáltalán a 

másokhoz fűződő kapcsolatait. 

 

IV. házban 
H. Bár jellemző rá, hogy a dolgok boldogabbik felét ragadja meg és azt kiaknázza, de valamilyen 

öröklött, méltóságtudattól vezérelt visszafogottsággal a jó ízlés határán belül marad, mások 

érdeksérelmét is kerülve. Szellemi dolgokkal, kapcsolatokkal telített otthon. 

DH. Határtalan önzés, ösztönös uralgási hajlam veszélyezteti az otthonának nyugalmát. Időnként 

indokolatlan pazarlási hajlam szállja meg. 
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5. házban 
H. Vállalt munkáját, feladatát odaadóan és örömmel ellátja, amögött valamilyen magasabb 

szellemiség, esetleg önzetlenséget követelő, de önkéntességi elemeket tartalmazó eszme is 

meghúzódik. Erős erotikai élet.  

DH. Ösztönéletének zabolázatlansága éppen az érzelmi életében okozza a legtöbb gondot a 

munkatársi, vagy a sógorsági kapcsolatot terhelve. 

 

6. házban 
H. Szorosabb kapcsolat az egészségüggyel, ilyen jellegű felvilágosítói tevékenységgel. Az 

életesemények fantáziadús rekonstruálási képessége révén jó nyomozói adottság. 

DH. Hívatásának megszállottja és emiatt, vagy akár csak a sikernek a látszata miatt is képes a 

legális határokat átlépni. Ideggyengeség. Gond a házasságban. 

 

VII. házban 
H. Jó kapcsolat a külvilággal. Szerencsés házasság, gyakran azonos érdeklődési körű társaságból. 

nyilvános siker, amit jól megválasztott pillanatban tett föllépésének köszönhet. 

DH. Elhallgatott, titkolt partneri kapcsolat, amely mögött áldozatos gondoskodás, vagy odaadó 

érzelmi viszony húzódik meg. 

 

8. házban 
H. Mélyebb szellemiség, amely az élet határeseteit, a bűn és a tisztesség kérdéseit nagy odaadással 

vizsgálgatja. a misztikum megmagyarázása, átélése. 

DH. Az élvezetek, életörömök hajszolása, testi, szellemi válságok kiváltója, gyakran sikeres 

tanulmányok dicstelen abbahagyása. 

 

9. házban 
H. Kitűnő, magas szintű szellemi adottságok, sikeres tanulmányok, biztos sikert jelentenek 

életútján. Mély etikum, emelkedett szellemi elkötelezettséggel, a „taláros” hívatás. 

DH. Nem a szellem mélységével, elkötelezettségével, hanem az elvakultsággal, az erőszakos 

üdvözíteni- akarással van a baj, esetleg a szellem hitnélküli, vagy a hit szellemi tartalma kétséges. 

 

X. házban 
H. Társadalmilag és anyagilag egyaránt sikeres életút. szélesebb ismertség és mögötte gyakran 

megtalálható a társadalmi problémák iránti, fokozott érdeklődés. Az életkörülmények spontán 

alakulása szerencsével jár. 

DH. A veszélyeztetettséget az elképzelések a vállalások túldimenzionáltsága nem annyira a 

szándékok önössége jelenti, noha a tündöklési vágy nem kizárt. 

 

11 házban 
H. Inkább zárkózott, de kitűnő szellemiséggel rendelkező, aki szívesebben forog olyan körökben, 

ahol gyakorlati ismereteit adottságait bővítheti. 

DH. Eszközeiben nem válogatós szerencsevadász. önző, megbízhatatlan kapcsolatok, esetleg mások 

tudatos lejáratása súlyos következményekkel. Erős pesszimizmus lelki (gyógyászati) 

visszavonultsággal. 

 

12. házban 
H. A csöndesebb visszavonultságban is megtalálja az élet igazi tartalmát, azt, amely számára 

küldetést is jelent, megtalálja a „mögé látást” a dolgoknak. Otthona emberbaráti törekvések 

színhelye, a misztika művészetihlető. 

DH. Meggondolatlanul jótékonykodó, vagy ilyen színben szeret tetszelegni. Ütközés a törvénnyel, 

amit nem is feltétlenül a saját cselekvősége okoz. 

 

 


