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01_Az Uránusz a Kos jegyében   
 

 
A függetlenség és szabadság megszállottja, mindent azonnal és teljes lendülettel kezd, ezért gyakran 

célt téveszt. Ismeretlen előtte a Nap-i, egyáltalán bármilyen munkabeosztás, hiszen mindent rögtön 

kell csinálni. Szereti és tudja is magára felhívni a figyelmet. Gazdag elképzelései, de különösen az 

egyszerűbb, jobb megoldás megtalálása révén - és gyakran éppen ezen adottsága az amely, az általa 

is vágyott nyilvánosság előtti szerepléshez juttatja. Hallatlan szabadságvágya, függetlenségigénye, 

türelmetlensége, nyersesége nem teszik sikerét osztatlanná. Csak akkor érzi jól magát, ha a dolgok 

„mozgásban vannak” és ezzel függ össze az is, amiért őket a „nem jött még el az ő idejük” jelzővel 

illetik. Pillanatokon belül lelkesednek, de ugyanígy, azonnal elvesztik az érdeklődésüket azon 

dolgok, eszmék iránt, amelyekről kisül, hogy szellemét, fantáziáját, vagy szabadságát korlátozzák. 

A megszokottság nyílt ellenfele, ezért érzelmi, szerelmi élete is tele van ütközésekkel, 

szakításokkal, miután legfeljebb olyan valakivel tud csak együtt élni, aki az életstílusát zokszó 

nélkül tűri. Szokatlanul nagy vitalitása, testi, szellemi mozgékonysága azonnal fölkelti a másik nem 

érdeklődését, majd már a kezdeti időkben a viták megjelenését is. Az új megismerésének örökös 

vágya utazásokra serkenti és szinte félelemérzet nélkül kedveli a veszélyes sportágakat, a modern 

technika pedig rabul ejti. Ha tartósan korlátozzák, illetve ő érzi így magát, a váratlan dühkitörései 

sem ritkák. 

 

 

I. házban 
A fölsoroltakból az intellektuális nyugtalanság jobban kiemelkedik, mindent azonnal akar 

megvalósítani, kezdeni, akadályokat nem ismer, azokat egyszerűen elsöpri és emiatt a szokásokkal, 

de akár a törvényekkel is hamar szembekerül. fejsérülés, idegfeszültség. 

 

2. házban 
Keresetforrása nem mindennapi, gyakran a modern technikával, ritkábban a művészettel 

kapcsolódik. spekulációjával nagyobb összeghez juthat, de nem egy esetben éppen a 

„túlspekuláltság” visz el tőle sokat. Inkább szerencsésnek mondható az anyagiakban és tény, hogy 

különösebben nem töri magát az anyagiakért, ezért is hullámázó a helyzete. 

 

3. házban 
Kitűnő, eredeti, gyors értelmi tevékenység, csalhatatlan biztonsággal alkot ítéletet emberekről, 

helyzetekről, dolgokról. a régiben megtalálja az újat, az előremutatót, azt, amit érdemes meghagyni 

és saját véleményét fenntartja mindenkivel szemben. Feszült viszony a közvetlen környezetében, 

amiben esetleg a testvér tehetsége is szerepet játszik. 

 

IV. házban 
Váratlan, rendkívüli események az otthonban, gyakori lakhelyváltoztatással, de a belső hangulat, a 

sok függetlenedés, az átrendezgetések maradnak. Generációs problémák. hirtelen és korai 

elszakadás az otthontól. 

 

5. házban 
Szokatlan romantikával induló szerelmi kapcsolat, ahol a féltékenység és a csapodárság egyaránt 

megtalálható. gyors változások, jellegzetes nézetek, önző szexuális vágy, kétes erkölccsel. A 

modern technikával kapcsolódó, hirtelen vállalkozás.  

 

6. házban 
Munkája területén a folyamatos újítások, modernizálások végrehajtója, kezdeményezője. 

elgondolásainak elutasítása esetén konfliktusokba keveredik mind a fölötteseivel, mind a 

munkatársaival, beosztottjaival. Periodikusán visszatérő ideges meg nyilatkozások. 

Természetgyógyászat. 
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VII. házban 
Határozott, céltudatos törekvés olyan kapcsolatra, helyzetalakulásra, ahol módja nyílik másokra 

hatni, sorsukba beleszólni, szellemi vezetéshez jutni. jó, szuggesztív szónoki, előadói adottságok. 

Váratlanul kötött ismeretségek. Elvált emberek. Magatartásával önmagát elárulja, a legkisebb 

akcióra azonnal, de élesebben reagál, visszavág. viták, perek, amelyek a modern technikához 

fűződnek. 

 

8. házban 
Fokozott idegrendszeri érzékenység. a gyógyászat terén reformtörekvések, új eszközök, 

eljárásmódok bevezetése kísérletek ilyenekkel. Hirtelen kedélyváltozás az anyagi, vagy 

szakterületen ért kritika miatt. Életveszély új technika miatt. 

 

9. házban 
Kiváló intuícióval, jó megérzéssel, kiváló szervezéssel létrehozott, saját vállalkozás. örökösen 

ugrásra kész szellemi állapot, amelyet fizikai értelemben a messzeségek, szellemi értelemben pedig 

a transzcendens távlatok, ezoterikus ismeretek vonzanak. Nehéz szembefordulások a világgal, 

ütközés fanatizmus miatt. 

 

X. házban 
Nagy kilengések az életútján, egyszer magas pozíció betöltése, másszor elölről, alulról kezdés, mert 

hirtelen támadt fölismerései új és még újabb irányba terelik. Híresség, esetleg hírhedtség. Gyűlöli a 

szisztematikus, részmunkát, de képes az ilyenek egyszerűsítése révén is hirtelen megváltoztatni 

életét, viszont az is igaz, hogyha megunta azt a területet, amin éppen él, bármely eszköz alkalmas 

számára, hogy változtasson, másra térjen át. 

 

11. házban 
Jó adottság ahhoz, hogy elképzeléseinek megvalósítására másokat sikerrel rávegyen. Tudományos 

területen gyakori a gondolatcsere, azok között sok az extravagáns és ezek vitalapot jelentenek. 

Váratlan kapcsolatok, amelyek ideges alkata miatt veszélyesekké lesznek. Elővigyázatlanság. 

 

12. házban 
Már ifjú korában szerez figyelmeztető tapasztalatokat, hogy a világ durva, erőszakos módon reagál 

az örökös nyugtalanságára. Kísérletek folytatása, amelyek a technikai újdonságokkal - és fejsérülés 

veszélyével - kapcsolatosak.  

 

 

 


