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Életút

az Ascendens pozíciója: a Halak
HIVATÁS - ÉLETÚT: Belső harmónia
Ön egy érzékeny és befolyásolható személy, aki tisztában van 
azzal, hogy mennyi boldogtalanság és szenvedés van a 
Földön, ezért gyakran úgy gondolja, hogy ez egy nagyon 
kemény és kegyetlen világ. Többféle szakmai területtel is 
próbálkozik, és ha igazán törekszik álmai megvalósítására, 
akkor szerencsés és elégedett lehet a kreatív területeken. 
Rendkívüli képzelőtehetsége van, és környezete apró 
részleteihez is nagyon jól tud igazodni. Ezért jó adottságai 
vannak ahhoz, hogy zenével, művészettel, filmezéssel vagy a 
reklámmal foglalkozzon. Mivel Ön nagy érdeklődést mutat más 
emberek iránt, lehet, hogy egyszer olyan állást választ 
magának, amelyben másokról kell gondoskodnia. Jobban 
szereti azt, ha kissé visszavonulhat a világtól, ezért alkalmas 
arra, hogy egy privát intézetben dolgozzon, vagy esetleg valami
olyan területen, ahol békés körülmények között, elkülönülten 
tud tevékenykedni. Ön tulajdonképpen nem túl gyakorlatias 
ember, mert nem igazán érti azt, hogy miért kellene elfogadnia 
azokat a bizonyos realitásokat az életben. Emiatt viszont 
gyakran magányosnak érzi magát, és úgy gondolja, hogy 
félreértik az emberek.

SZEMÉLYISÉG - ÉLETÚT: Belső harmónia
Ön sokat álmodozik, és néhány szerencsétlen és boldogtalan 
gyerekkori élménye miatt ma hajlamos arra, hogy meneküljön a
valóságtól. Ugyanakkor nagyon gazdag fantáziája van, és 
általában megértéssel fordul azokhoz az emberekhez is, akik 
közel állnak Önhöz és azokhoz is, akik teljesen ismeretlenek. 
Érzékeny és sebezhető személyiséget sugároz megjelenése, 
de emellett azt is érezteti, hogy megértéssel és türelemmel 
fogad mindent, amit az emberek nagyon bíztatónak találnak. 
Ha képes túltenni magán azon a rossz érzésen, hogy 
magányos és ha nem játssza a mártírt, akkor igazán sokat 
segíthet az embereken. Sosem törekszik arra, hogy befolyása 
legyen mások fölött, viszont rendkívüli módon képes beleélni 
magát más emberek érzéseibe. De kapcsolataiban gyakran 
elvárja partnerétől azt, hogy ő törődjön a fontosabb 
részletekkel, és óvatosnak kell lennie, mert konfliktusai 
adódhatnak abból, ha bizonyos tényezőket figyelmen kívül hagy
ezért kicsit meg kellene erőltetnie magát és jobban kellene 
megszerveznie bizonyos dolgokat a konfliktusok elkerülése 
érdekében.

az Ascendens -Oppozíció-> a Neptunusz
Ez a fényszög nagy hatással van horoszkópjára; minden tettét 
áthatja ez az energia.
Mivel ez a két bolygó horoszkópjának két szembenálló pontján 
helyezkedik el, ez arra utal, hogy Ön két egészen eltérő 
késztetés között vívódik. Emiatt hajlamos arra, hogy az említett 
negatív minőségben gondolkodjon az emberekről.

HIVATÁS - ÉLETÚT: A lelki ösvény
Önt kevésbé ösztönzik az általában jellemző ambíciók, mert 
sokkal szívesebben végez olyan tevékenységet, amelyben 
eszményképeit és álmait valósíthatja meg. Nem a szokványos 
célok elérésével alapozhatja meg elégedettségét, hiszen jóval 
fontosabbnak tartja érzéseit és érzékeit, vagy a zenét és a 
kreativitást. És általában jobban figyel azokra a dolgokra, 
amelyek nem csak saját személyére vonatkoznak

SZEMÉLYISÉG - ÉLETÚT: A lelki ösvény
Fontos, hogy le tudja küzdeni életében azt az enyhe 
elégedetlenségét vagy szomorúságát, amit saját életével, illetve
partnereivel kapcsolatban szokott érezni. Meg kell találnia élete
értelmét. A kreatív tevékenységek és a lelki tényezők, illetve az 

a törekvése, hogy megőrizze belső tisztaságát, megteremtheti 
annak a belső harmóniának az alapját, amit már régóta 
szeretett volna elérni. Nagyon könnyen befolyásolható és nagy 
hatással lehet Önre más emberek lendülete, ezért szüksége 
van arra, hogy időnként viszahúzódhasson.

a Jupiter pozíciója: a Nyilas
HIVATÁS - BÖLCSESSÉG: Valósítsa meg elképzeléseit
Ön egy olyan munkahelyen érzi igazán jól magát, ahol meg 
vannak a feltételei a dinamikus növekedésnek és a nemzetközi 
kapcsolatok kialakításának. Nagyon jó ítélőképessége van, 
képzelőtehetsége pedig segíti abban, hogy reálisan 
tervezhesse jövőjét. Szeretne utazni és megismerni egzotikus 
világokat. A materiális céloknál jobban hajtják elvei. Szüksége 
van arra, hogy befolyása legyen és érezze azt, hogy nőnek 
lehetőségei. A személyes előrehaladása sokkal inkább érdekli 
Önt, mint egy stabil állás lehetősége. Képes arra, hogy 
előirányozzon egy célt és gondoskodjon arról, hogy annak 
elérése érdekében a dolgok a megfelelő irányba haladjanak.

SZEMÉLYISÉG - BÖLCSESSÉG: Valósítsa meg elképzeléseit
Születése idején a világban nagy hangsúlyt fektettek a szellemi 
képességekre, illetve a látókör bővítésének lehetőségeire. Ez 
az Ön életében is érezteti hatását, mert nagy késztetést érez 
arra, hogy kiszélesítse lehetőségei határát. Ez megnyilvánulhat 
abban, hogy érdeklődik a külföldi kapcsolatok iránt, és 
intellektuálisan is nagyon nyitott. Bízzon megérzéseiben, mert 
azok által sok olyan meglátásra tehet szert, amelyek több 
esetben is megkönnyítik életét. Égő vágyat érez arra, hogy 
tudást szerezzen, illetve hogy a tudáson keresztül megérthesse
a dolgok lényegét. Ön meglehetősen gátlástalanul megmondja 
véleményét, de ügyelnie kell arra, hogy ne legyen túlságosan 
nagyképű. Mert fontoskodó viselkedése miatt mások 
kellemetlenül érezhetik magukat - még ha nincsenek is rossz 
szándékai.

a Jupiter pozíciója: a 9. ház
HIVATÁS - BÖLCSESSÉG: Az értelem kiterjesztése
Önnek jó intellektuális képességei vannak és képes egészében
látni a dolgokat, ezért alkalmas az olyan munkára, ahol fontos, 
hogy jó ítélőképessége legyen, és hogy ki tudja használni 
befolyását. Nagyon sikeres lehet ha az igazságszolgáltatás 
területén tud elhelyezkedni, vagy például ha kulturális értékeket
kell elterjesztenie, illetve bármely olyan szituációban, amikor a 
nagyközönséggel kell elfogadtatnia bizonyos elveket. A 
felsőoktatás fontos lehet életében, és szakmai pályafutásában 
is értékeli ha lehetősége van arra, hogy továbbképzések 
alkalmával bővítse ismereteit. Ön egy toleráns ember, aki 
meglehetősen kozmopolita, ezért olyan munkára van szüksége,
ami által szélesítheti intellektuális és kulturális látókörét, vagy 
esetleg ami távoli utazásokra kínál lehetőséget.

SZEMÉLYISÉG - BÖLCSESSÉG: Az értelem kiterjesztése
Természetéből fakadóan Ön alapvetően egy bölcs ember, és 
képes megérteni saját élete értelmét is. Gyerekkorában nagy 
hatással voltak életére szülei meggyőződései, ami ösztönözte 
Önt arra, hogy igyekezzen megszilárdítani saját nézeteit és 
hogy kialakítsa saját képét a világról. Fontos tényezőt 
jelentenek életében határozott vallási, politikai és filozófiai 
meggyőződései. Igazán meggyőzően beszél elképzeléseiről, de
vigyázzon, mert az emberek emiatt túlságosan erőszakosnak 
találhatják. Ügyeljen arra, hogy mindig meghallgassa mások 
nézeteit is, mert különben nagyon beszűkülhet gondolkodása. 
Nagy hatással lehet Önre egy tanácsadó személy, vagy egy 
idegen országból jövő guru típusú ember.

a Neptunusz pozíciója: a Szűz
NEMZEDÉKI HATÁS - TRANSZCENDENCIA: Szolgálat
A Neptunusz 165 év alatt kerüli meg a Napot, és körülbelül 14 
év alatt vonul át egy jegyen. Hatása egy egész generáción 
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érezhető, és egy új érzéki és lelki tudatossággal van 
kapcsolatban, illetve könyörületességre utal, azzal a jeggyel 
kapcsolatban, amelyikben elhelyezkedik. A legtöbb ember ezt a
hatást kollektív szinten érzékelheti, de azok, akikre a Halak 
Ascendens a jellemző, életük folyamán ezt egyéni életútjukban 
is érzékelik majd.
A Neptunusz a Szűzben volt 1929 és 1942 között, és ismét 
ebben a jegyben lesz 2092 és 2106 között. Ezekben az 
időszakokban a társadalomban nagy hangsúlyt fektetnek a 
foglalkoztatásra és a munkahelyi kapcsolatokra, mert a 
hagyományos hivatali normák felbomlásával a régi munkahelyi 
szerepek is átértelmeződnek. A szociális törvényhozás sokat 
dolgozik azon, hogy javítsa a munkahelyi feltételeket és a 
közegészségügy helyzetét, és sok idealista elképzelést 
mutatnak ekkor be a társadalomban annak érdekében, hogy 
felvillanyozzák a nemzetek dolgozói lelkületét.
Ha ez a hatás erősebben érezhető az Ön horoszkópjában, 
akkor bizonyára sokban hajtja Önt az a gondolat, hogy akár 
személyes, akár politikai, vagy épp lelki szinten valamilyen 
szolgálatot tehessen. Valószínűleg sokszor  elégedetlenséget 
érez munkájával kapcsolatban, aminek az lehet az oka, hogy 
saját szükségleteit túlságosan visszaszorítja. Ugyanakkor 
képes lehet arra, hogy valami olyan dolgot hajtson végre, ami 
nagy hatással van környezetére. Mindig figyel a Természet 
dolgaira, különösen a tisztaság, illetve a környezetszennyezés 
kérdésére, és lehetnek különleges képességei arra, hogy az 
egészségügyben dolgozzon és a gyógyítással foglalkozzon.

a Neptunusz pozíciója: a 6. ház
HIVATÁS - TRANSZCENDENCIA: Mindennapi szokások
Vannak olyan képességei, amelyek hasznosak lehetnek 
szakmai életében. Adottságai alapján lehet, hogy jól ért a 
vegyszerekhez, folyadékokhoz, a fényképezéshez, a reklámhoz
és ismeri az óceánt is. Szeret belemerülni munkájába, akár 
úgy, hogy valami kreatív tevékenységet végez, vagy épp úgy, 
hogy különös folyamatokat néz, esetleg azáltal, ha valamilyen 
módon az emberiség segítségére lehet. Lelkesíti az, ha az 
emberek szolgálatában állhat és áldozatot hozhat valakiért. 
Munkája során olyan helyzetekben találhatja magát, amelyek 
meghaladják hatáskörét. A nagy hajtásban rá fog jönni, hogy az
olyan munka, amelyikben nem találhatja meg lelki támpontjait 
és kreativitást igénylő lehetőségeit, idővel céltalanná teszi 
életét. A munkanélküliség olykor jót tehet lelkivilágának, mert 
még ha kétségbeesetten érzi is magát, alkalmat ad Önnek arra,
hogy eldöntse, hogy mi az amit igazán fontosnak tart, és hogy 
hogyan élhetné a leghasznosabban életét. Szüksége van arra, 
hogy egyedül dolgozhasson, de legalábbis tiszta, nyugodt 
körülményei lehessenek.

SZEMÉLYISÉG - TRANSZCENDENCIA: Mindennapi szokások
Önt az odaadás szelleme vezérli, azonban ez jelentheti azt is, 
hogy nem tudja megfelelően megszervezni a munkamegosztást
kapcsolataiban. Ha nem szab határt annak, amit csinál, akkor a
végén túlterhelheti magát a sok munkával. Előfordulhat, hogy 
munkamódszerét nem szervezi meg, pedig sokat nyerne abból,
ha alaposabban tervezne. Lassú munkatempója 
tulajdonképpen egy tudatalatti taktika annak elérésére, hogy 
mások ne követeljenek túlságosan sokat Öntől. 
Segítőkészségével nem segít másokon, ha saját szükségleteit 
nem veszi figyelembe. Az egészségével kapcsolatos problémái 
gyakran rejtélyesek és nehezen meghatározhatóak lesznek - a 
teste nyilvánvalóan tudja hol van az a határ, amit Ön elfelejt 
betartani. Intuitív képessége révén, mellyel ráhangolódik mások
fizikai, szellemi és lelki szükségleteire, képes lehet arra, hogy 
gyógyítson másokat.

Karakter

a Nap pozíciója: a Nyilas
HIVATÁS - KARAKTER: Inspiráló ötletek
A jelentés és a megértés keresése hajtja Önt leginkább. Ez 
megnyilvánulhat filozófiai érdeklődés, utazás vagy tanulás 
útján, és az is fontos, hogy olyan munkája legyen, amely ezek 
közül legalább egy területen teret nyit Önnek. Éreznie kell a 
szabadságát a munkában is, a monoton tevékenységet nem 
szereti. Szenvedélyesen tud harcolni az igazságért és 
korrektségért - de alkalmasint bajba keveredhet amiatt, hogy 
mindig kendőzetlenül közli véleményét. A diplomácia nem erős 
oldala. De jó rábeszélőképessége van, illetve meglátásai és 
megérzései is figyelmet érdemelnek. Ön nem az a típus, aki 
hosszabb ideig dolgozna egy helyen, hacsak nem ígérnek 
Önnek folyamatos előrelépési lehetőségeket. Szeretné, ha 
munkájában méltányolnák jó ítélőképességét, pozitív 
hozzáállását és reális jövőbelátását.

SZEMÉLYISÉG - KARAKTER: Inspiráló elképzelések
Önt rendkívül inspirálja a szellem nemessége, illetve az 
intellektuális célkitűzések. A jövőre vonatkozó meglátásai sokat
jelenthetnek azoknak az embereknek, akikkel kapcsolatba 
kerül. Fordulóponthoz életében az olyan alkalmak vezetik, 
amikor új szellemi határokat fedez fel, amelyek arra késztetik, 
hogy felhagyjon azokkal az elképzeléseivel, amelyekkel 
korábban erősen azonosult. Hajlamos arra, hogy túlzottan 
hangoztassa saját meglátásait. Ugyanakkor a tapasztalat azt 
mutatja, hogy nincsenek igazán szilárd meggyőződései, és 
hogy felfedezéseinek igazsága viszonylagos - mindig az adott 
helyzettől függően. Emberi kapcsolatai harmonikusabbak 
lehetnének, ha nem lenne annyira erőszakos és okoskodó, 
illetve ha nagyobb figyelemmel hallgatná meg társa véleményét
is. Talán úgy érzi, hogy kötelessége másokat tájékoztatni saját 
véleményéről, de a későbbi tapasztalatai meggyőzik arról, hogy
szívesebben figyelnek Önre az emberek, ha előbb meghallgatja
őket és megvárja, míg megkérdezik saját véleményét.

a Nap pozíciója: a 9. ház
HIVATÁS - KARAKTER: Az értelmet keresi
Intellektuális képességeiből fakadóan Ön olyan véleménnyel 
van dolgokról, illetve olyan ítélőképességgel rendelkezik, 
amivel mindig ki tudja vívni mások tiszteletét. Igazán törekszik 
arra, hogy sok ismeretet szerezzen életében, illetve hogy jó 
meglátásai révén hamarabb megértse a világ eseményeit. Ezért
megfelelhet egy olyan befolyásos pozícióban, ahol az emberek 
alá vannak rendelve az Ön ítéleteinek. Ílymódon otthon érezheti
magát a jog, a sajtó, vagy a külügyek területén, illetve a 
marketingben és ha valamilyen eszméket kell elterjeszteni a 
nyilvánosságban. Nem szereti, ha korlátozva látja lehetőségeit, 
és szükségét érezheti annak, hogy befolyását a határokon túl is
kiterjessze. Önnek szigorú elvei vannak, és hisz a felsőoktatás 
és képzés értékében. Olykor még a tanárokat is szereti 
kioktatni.

SZEMÉLYISÉG - KARAKTER: Az értelmet keresi
Ön igyekszik megismerni saját magát, és emiatt sokat 
foglalkozik az intellektuális, filozofikus vagy valamilyen lelki 
kérdést felvető tényezőkkel. Ebben valószínűleg édesapját 
követi, aki szintén az ilyen dolgok iránt mutatott nagyobb 
érdeklődést. Szeretné megismerni mindazokat a dolgokat, 
amelyek az élet fő mozgatórugóit jelentik, és igyekszik 
mindezek között megtalálni saját létének értelmét is. Konkrét 
véleménye van mindazokról a dolgokról, amelyeket 
környezetében tapasztal, és ez alapvetően meghatározza 
személyisége milyenségét is. Bár mások úgy gondolják, hogy 
Ön egy meglehetősen nagyképű ember, aki intellektuális 
kérdésekben nem tűr ellentmondást. Folyton keresi az 
igazságot és képes arra, hogy inspiráljon másokat - de jobban 
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teszi, ha megvárja míg az emberek felkeresik Önt, és nem 
erőszakolja rájuk saját meggyőződéseit. Élete során fontos 
tapasztalatokra tehet szert a vallással kapcsolatban, és sok 
haszna lehet abból, ha követi egy bölcsebb ember útmutatásait a
bár arra sosem lenne hajlandó, hogy szolgaként kövessen 
bárkit is.

a Nap -Konjunkció-> a Merkúr
Ez a fényszög közepes erősségű, és hatását gyakran érezheti, 
bár nem túl erősen.
Ebben a planetáris fényszögben két energia egyesül, és Ön ezt
az energiát egészen sajátos módon fejezi ki, akár jó, akár rossz
célból is, amit egyéb tényezők határoznak meg.

HIVATÁS - KARAKTER: Szubjektivitás
Mivel a Merkúr és a Nap sohasem lehetnek 28°-nál távolabb 
egymástól, csak az együttállás fényszöge lehetséges közöttük -
és minél közelebb vannak egymáshoz, annál erősebb lesz ez a 
fényszög. Ez óriási mentális adottságot, illetve kifogyhatatlan 
tanulási és tapasztalatszerzési vágyat jelent. Ezért Ön az olyan 
munkában érezné igazán jól magát, amelyben nagyon aktívnak 
kell lennie és találkozhat emberekkel, hiszen a kommunikáció 
az egyik legerősebb oldala. Írtózik attól, hogy le kelljen 
ragadnia egy munkánál, ehelyett folyamatos mentális 
stimulálást igényel. Ez természetesen azt is jelentheti, hogy 
túlságosan gyakran változtat munkahelyet. De az ösztönzésre 
való éhségét kielégítheti azáltal is, ha részt vesz különböző 
kurzusokon és oktatási programokon. Jó tanári adottságai 
vannak és megállja a helyét minden olyan szituációban, amikor 
el kell valamilyen gondolatot fogadtatnia az emberekkel. 
Legjobb tulajdonságai a sokoldalúság, kíváncsiság és a fiatalos
lelkesedése. Gyengeségei pedig főleg abban nyilvánulnak meg,
hogy nyugtalan, nem tud koncentrálni és túlságosan szubjektív 
módon ítéli meg a dolgokat. Túl sokat törődik azzal, hogy jó 
benyomást keltsen az emberekben, és szereti megtartani 
magának az utolsó szót. Nagyon nem szeret tévedni és 
nehezen is tudja beismerni magáról azt, hogy nincs igaza.

SZEMÉLYISÉG - KARAKTER: Szubjektivitás
Személyes kapcsolataiban fontosnak tartja az intelligencia és a 
kommunikáció kérdését. Erősen azonosul azzal, amit kimond, 
ami miatt mindig súlyosan sérülhet büszkesége, ha figyelmen 
kívül hagyják vagy félreértik. Emiatt meglehetősen erőteljesen 
akarja érvényesíteni véleményét, és gyakran nem hajlandó 
meghallgatni azt, hogy mit mondanak és mit gondolnak mások. 
Túlságosan szubjektív módon gondolkodik, és sok időt tölt el az
olyan belső dialógusokkal, amikor önmagával beszélget. 
Természetéből fakadóan a fiatalosság, illetve némi naivitás és 
éretlenség jellemzi Önt. Az emberek könnyelműnek, sőt egy 
Peter Pan-nek gondolhatják. Ha horoszkópjában egyéb 
hatások nem cáfolnak rá, akkor valószínűleg nehezen marad 
meg egy helyben és az egyik kapcsolatból ugrik a másikba. 
Szüksége van az utazások és az érdekes emberekkel való 
találkozások izgalmára azért, hogy ne unatkozzon és 
levezethesse energiáját. Apja valószínűleg egy intelligens, 
illetve beszédes, bár kissé ideges vagy nyugtalan természetű 
ember lehetett. Azalapján ítéli meg a vele való kapcsolatát, 
hogy mennyire tudta megérteni őt és milyen szellemi kontaktust
sikerült vele kialakítania. Ebből következően pedig önmagát is 
az alapján ítéli meg, hogy mennyire képes kialakítani a szellemi
kapcsolatot az emberekkel.

a Nap -Konjunkció-> a Jupiter
Ez a fényszög nagy hatással van horoszkópjára - élete több 
vonatkozásában is érezni fogja ezt.
Ez a konjunkció energia-fúzióra utal Önben. És ennek a 
fényszögnek a pozitív és a negatív hatásai is érezhetőek 
lesznek karakterében.

HIVATÁS - KARAKTER: Bepillantás
Hivatásában leginkább azt a tulajdonságát tudja kamatoztatni, 
hogy nagyon derűlátó és mer hinni a jövőben. Alkalmas arra, 
hogy egy olyan pozícióba kerüljön, amelyben személyes 
varázsa és egyénisége jut fontos szerephez. Mivel nagyon 
igyekszik azon, hogy bepillantást nyerhessen a dolgokba és 
meglehetősen filozofikus gondolkodása van, jól tudna dolgozni 
valamilyen tanácsadóként, vagy olyan vezetőként, akihez azért 
fordulnak az emberek, hogy segítsen nekik megtalálni a helyes 
utat. Fontos, hogy munkájában megtalálhassa a növekedés 
lehetőségét. Széles látókört igényel és lehet, hogy munkája 
során sokat fog utazni. Ön egy kozmopolita típus, aki élvezi 
munkája kulturális aspektusait. Nagyon szilárd meggyőződései 
vannak, illetve morálisan rendkívül fennkölt gondolkodása van. 
Emiatt ideológiai vitába keveredhet befolyásos emberekkel. 
Nagyon nehezen tudja beismerni hibáit, és annak ellenére, 
hogy vannak látnoki adottságai, meglehetősen optimistán fordul
a jövő felé, illetve gyakran kerget álmokat. Meglátásai 
segítségére lehetnek abban, hogy megvalósítsa terveit, de 
pozíciója megerősítéséhez jobban kell tudnia tervezni, és 
szüksége van több realizmusra és nagyobb türelemre.

SZEMÉLYISÉG - KARAKTER: Bepillantás
Ön egy rendkívül aktív ember, aki többnyire pozitívan 
gondolkodik és képes mindig az élet napos oldalát látni. 
Mindenben a tudást keresi, ezért valószínűleg sokat fog tanulni 
és utazni, hogy bővíthesse intellektuális látókörét. Élete 
folyamán erősen formálódik véleménye, illetve meggyőződései 
a dolgokról, ami által környezetére is nagy hatással lesz. 
Fontos, hogy megérthesse saját léte értelmét; és erősen 
azonosul mindazokkal a következtetésekkel, amelyeket sikerült 
leszűrnie. Nagy szüksége van egy tanácsadóra vagy egy bölcs 
emberre, akitől megfelelő utasításokat kaphat - bár kevés olyan
ember lesz, aki intellektuálisan vagy spirituálisan különösen 
nagy hatással lehetne Önre. Ha nem szentel nagyobb figyelmet
mások elképzeléseinek, akkor idővel nagyképűvé és gőgössé 
válhat. Az emberek úgy érezhetik, hogy beszélgetéseikben 
szellemileg nagyon fennhéjázó és túlságosan ragaszkodik saját
véleményéhez. Elegánsabb lenne, ha csak akkor közölné 
mondandóját, ha kérdezik, ahelyett, hogy mindig rá akarná 
erőszakolni meggyőződéseit az emberekre. De többnyire mégis
jó benyomást kelt másokban szellemi sokoldalúsága, illetve 
toleráns hozzáállása révén.

KARAKTER - KARAKTER: Bepillantás
Valószínűleg az Ön édesapja egy olyan ember volt, akinek erős
hite, illetve szilárd meggyőződései voltak, akár kulturális, 
politikai vagy vallási dolgokkal kapcsolatban; emiatt pedig 
gyerekkorában valószínűleg csak nagyon nehezen tudott 
megfelelni mindazoknak az intellektuális kihívásoknak, 
amelyeket apja állított Önnel szembe. Ami jelentheti azt is, 
hogy talán nagyképűen viselkedett Önnel és nem hallgatta meg
ellenvetéseit - de a szerencsésebb eset pedig az, hogy apja 
egy kedélyes, humoros és melegszívű figura volt, aki mindig 
arra akarta ösztönözni Önt, hogy fejlessze értelmi képességeit. 
Lehet, hogy apja sokat utazott és olyan történeteket mesélt 
külföldi útjairól, amelyekből Ön is sokat tanulhatott. Fiatalabb 
korában úgy érezhette, hogy háttérbe szorul apja gigantikus 
személyisége mellett, de később épp ez hajtja arra, hogy 
megvalósítsa saját magával kapcsolatos merészebb 
elképzeléseit is.
Gyerekkori berögződései alapján olykor egészen elszántan is 
törekszik arra, hogy nagyobb tudásra tegyen szert, illetve hogy 
megértsen dolgokat. Igyekszik tisztába jönni saját 
személyiségével, illetve annak belső határaival. De gyakran 
támadnak kétségei ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, és 
ilyenkor észleléseiben összefolyik a többi ember, a természet 
és a kozmosz lényege. Érdemes lehet a vallási filozófiával 
foglalkoznia, mert rá fog jönni, hogy csupán saját 
személyiségéből kiindulva nem magyarázhatja meg a lét 
rejtelmeit.
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a Nap -Quadrát-> a Szaturnusz
Ha nem is túl erősen, de azért érezheti ennek a fényszögnek a 
hatását bizonyos szituációkban
Mivel a két planetáris hatás feszültséget teremt 
horoszkópjában, 30 éves kora előtt nagyon nehéz lesz elérnie 
az ígért kedvező eredményeket

HIVATÁS - KARAKTER: Önbecsülés
Ön keményen dolgozik, vannak ambíciói és erős késztetést 
érez arra, hogy bizonyíthasson a társadalomban. De problémái 
adódhatnak a hatóságokkal, annak ellenére, hogy nagyon 
szeretne megfelelni a társadalom elvárásainak. Élete első 30 
évében sok minden akadályozza szerencséjében, de ezáltal 
sok leckét is kap, ami hozzájárul önelégültségének és 
határozottságának kifejlődéséhez - ami későbbi sikereinek 
alapját képezheti. Fontos, hogy legyőzze a jövővel kapcsolatos 
rossz érzéseit és pesszimizmusát. A sikernek nem mindig a 
kemény munka az alapja. Sokszor kudarctól való félelme 
jobban hajtja mint a siker utáni vágya, ez viszont 
megakadályozhatja abban, hogy felismerje igazi képességeit. 
Ha minden jól halad, élete folyamán egyre nagyobb 
felelősséget szerezhet magának, és minden bizonnyal meg is 
érdemli azt, hiszen lelkiismeretes és komolyan veszi 
kötelezettségeit. Ön az az ember, akiben mások megbízhatnak.
Jobban szeret a háttérben maradva tevékenykedni annak 
érdekében, hogy minden a megfelelő módon haladjon. De nem 
kellene annyit hajtania - olykor szakítson időt arra is, hogy 
élvezze fáradozásai gyümölcsét.

SZEMÉLYISÉG - KARAKTER: Önbecsülést nyerni
Ön egy meglehetősen merev ember, aki nagyon komolyan 
veszi az életet. Gyerekkori élményei - és különösen apjával 
való kapcsolata - aláaknázták önbizalmát, és arra nevelték, 
hogy ne nagyon kíváncsiskodjon. Inkább elássa tehetségét, 
ahelyett, hogy próbálkozna az életben. Szüksége van mások 
támogatására, de gyerekkorában azt szokta meg, hogy a 
szeretet és a megkapható támogatás mértéke mindig 
teljesítményeitől függött. Sokkal inkább tetteiért, nem pedig 
önmagáért kapott elismerést. Később is valószínűleg nagyon 
szigorú lesz önmagához, és bűnösnek érzi magát, ha arra 
gondol, hogy élveznie kellene az életet és lazíthatna. Nagyon 
elutasítóan viselkedik, ha valaki szeretettel és gyengédséggel 
akarná megközelíteni, és csak meglehetősen hűvös stílusban 
tudja kifejezni saját érzéseit. Bizonyára nagyon tekintélyelvi és 
rugalmatlan módon gondolkodik a szabályokról. Viszont Ön egy
olyan ember, akiben meg lehet bízni. Szigorú erkölcsi alapelvei 
vannak, és mivel sosem gondol a kiskapukra, keményen kell 
dolgoznia azért, hogy biztonságos alapokat teremtsen az 
életben mindazoknak az embereknek, akiket igazán fontosnak 
tart.

KARAKTER - KARAKTER: Önbecsülés
Valószínű, hogy édesapja fegyelemre nevelte és sokmindent 
megkövetelt Öntől. Erősen kötődött hozzá, bár nagyon 
igyekeznie kellett azért, hogy megfeleljen elvárásainak. Ha jó 
jegyeket vitt haza az iskolából, akkor ő mégjobbakat akart. 
Ebből következően idősebb korára egy komoly értékrendet tud 
kialakítani, ami mindig a teljesítésre készteti; és önmaga válik 
saját magának a legkritikusabb bírájává.
Természetéből fakadóan törekszik arra, hogy kialakíthasson 
saját élete számára egy erős belső szabályrendszert - és szülei
mellett ezt meg is találhatja. Szüksége van arra, hogy 
fegyelmezzék. Nem fogadja viszont a dicsérő szavakat, és 
amikor az emberek elismerően szólnak munkájáról és tetteiről, 
akkor is hajlamos arra, hogy elutasító módon, jelentéktelennek 
tüntesse fel saját erőfeszítéseit. Így mások úgy érzik, nem 
igényli az elismerést, még ha Ön azt is gondolja, hogy igen. 
Hiszen csak az okoz Önnek elégedettséget, ha el tudja fogadni 
és értékelni tudja saját munkáját, de miután nagyon szigorúan 
bírálja el magát, ez ritkán következhet be. Pedig ha már saját 

magának lett a bírája, néha meg is jutalmazhatná önmagát. 
Előnyére válhat az, ha képes megbecsülni saját magát, amihez 
arra lenne szüksége, hogy olykor merjen lazítani és 
lezserebben venni a dolgokat.

Érzelmek

a Hold pozíciója: a Vízöntő
HIVATÁS - ÉRZELMEK: Emberiesség
Önnek erős szociális tudata van, és igyekszik a csoporton belüli
összetartást kialakítani. Saját kapcsolatai tekintetében azonban
nem lát mindig tisztán. Jól érzi magát szokatlan környezetben, 
és szereti tudatosan kiválasztani az olyan alternatív 
kapcsolatokat, amelyben az ellentmondások sokkal 
nyilvánvalóbbak a partnerek között, mint a hasonlóságok. 
Vonzódik az ismeretlen körülményekhez és a felfedező 
életmódhoz. Természetéből fakadó barátságossága, mély 
szociális elkötelezettsége és csoporttudata révén meg van 
minden adottsága ahhoz, hogy a rossz szociális körülmények 
között élő emberekkel dolgozzon. Ön az ötletek embere, aki a 
nem mindennapi munkákban is megállná a helyét.

SZEMÉLYISÉG - ÉRZELMEK: Emberiesség
Gyerekkorában a szokásostól eltérő viszonyban volt szüleivel, 
és meglehetősen sajátos családi kapcsolataik voltak. 
Valószínűleg már nagyon korán megtanulta azt, hogy nem 
szabad túlságosan erősen kötődnie valakihez; és az valóban 
ellent is mond személyiségének, hiszen Ön az olyan baráti 
kapcsolatokat szereti, amelyek az egyenlőségre és a közös 
érdekekre épülnek. Ennek az lehet az alapja, hogy korábbi 
családi kapcsolatai az egyenjogúság és a szabadság 
intellektuális alapjaira épültek, de nem kapta meg viszont 
mindazokat az érzelmi alapokat, amelyeket más gyerekek 
általában megkapnak - bár édesanyjával nagyon barátságos 
kapcsolata volt. Legerősebb szálakkal igaz barátaihoz, vagy 
csoportokhoz kötődik, és nagy megrázkódtatást jelent Önnek 
az, ha ezek a szálak megszakadnak.

a Hold pozíciója: a 12. ház
HIVATÁS - ÉRZELMEK: Belső menedék
Zűrzavaros feltételek között nem teljesít eredményesen, ezzel 
ellentétben viszont egy távoli, félreeső helyszínen nagyon jól 
tudja kamatoztatni szakmai képességeit. Tökéletesen tisztában 
van azzal, hogy mások milyen sokat szenvednek, és lehet hogy
olyan munkát vállal, amely által segíthet a rászorultakon. 
Önnek nagyon könyörületes lelke van és mindig részvétet 
mutat a rászorultak irányába. Alkalmas arra, hogy egy olyan 
intézetben dolgozzon, ahol az emberek valamilyen oknál fogva 
el vannak zárva a társadalomtól. Ugyanakkor erős vágyat érez 
arra, hogy menedéket találjon valami olyan dologban, ami 
felülkerekedik a hétköznapokon. Ez a vágya megnyilvánulhat 
valamilyen kreatív, esetleg a zenével vagy művészettel 
kapcsolatos, munkában, ami hozzásegíti ahhoz, hogy szelleme 
beolvadjon a kollektív szellem nagy tengerébe.

SZEMÉLYISÉG - ÉRZELMEK: Belső menedék
Gyerekkorában valószínűleg gyakran érezte magát 
kirekesztettnek, és ezekben a periódusokban valamilyen 
módon mindig  eltávolodott a hétköznapoktól. De meglehet, 
hogy nagy hatással voltak Önre édesanyja álmai, vágyai, vagy 
épp magánya is. Jellemző Önre, hogy szüksége van arra, hogy 
időről időre visszavonulhasson a világtól, és magára 
maradhasson a természettel vagy érzelmeivel. Nagyon fontos 
az is, hogy legyen egy saját szobája, ahol egyedül lehet. 
Rendkívül érzékenyen reagál környezetére, és nagyon sokszor 
fordul elő az, hogy bezárkózik saját érzelmei világába, ahol 
mások csak nagyon nehezen közelíthetik meg. Legbelül 
nagyon sok álmot és vágyakozást táplál és talán okosan tenné,
ha tudatosabban foglalkozna képzelete világával, ezért 
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végezhetne valami kreatív munkát, vagy meditatív gyakorlatot 
is.

a Hold -Trigon-> a Vénusz
Ha nem is túl erősen, de azért érezheti ennek a fényszögnek a 
hatását bizonyos szituációkban
Ne felejtse el, hogy ezek között a bolygók között harmonikus 
kapcsolat van, ami azt jelenti, hogy nem igazán kell éreznie 
negatív hatásukat. Egy olyan forrást jelentenek, amelyre mindig
támaszkodhat.

HIVATÁS - ÉRZELMEK: Empátia
Általában mindig nyerő attitűddel közelíti meg az embereket és 
könnyen szert tesz a népszerűségre. Hivatásában fontos 
tényező lehet az, hogy valamilyen formában emberekkel, sőt 
esetleg a nyilvánossággal kell foglalkoznia. Hiszen Ön 
egyszerűen szereti az embereket; legalábbis ezt érezteti velük. 
Különösen jól ismeri a nőket, és ösztönösen bele tudja magát 
élni lelkivilágukba. Szakmai előmenetelében is fontos szerepet 
játszhatnak a nők - nagyon sok mindene múlhat az ő 
jóindulatukon. Alapvetően Ön egy törődő és együttérző ember, 
aki ezt ki is mutatja. Ezért egy olyan munkára van szüksége, 
amelyben minden nap találkozhat emberekkel és valamilyen 
módon támaszt és segítséget nyújthat nekik. Kerüli a kemény 
szakmai küzdelmeket és ha elutasítják, hamar megsértődik. Ez 
azt jelenti, hogy Ön túl törékeny ahhoz, hogy elviselje az üzleti 
élet keménységeit. Akkor érzi magát biztonságban, ha biztos 
gazdasági alapokat tud magának teremteni, máskülönben 
aggodalmaskodni kezd. Megvannak az adottságai ahhoz, hogy 
jó befektetéseket hajtson végre, különösen a tulajdonnal 
kapcsolatban.

SZEMÉLYISÉG - ÉRZELMEK: Empátia
Gyengéd természetével képes támaszt és szerelmet adni 
másoknak, illetve elfogadni azt másoktól. Nyilvánvaló, hogy 
emiatt partnerkapcsolatai nagyon fontosak Önnek, és hajlamos 
lehet arra, hogy már ifjú korában tartós köteléket alakítson ki. A 
legerősebb kötődést a családja, legfőképp az édesanyja iránt 
érzi. Az ilyen szemléletű férfi korán házasodik, és tudatalatt a 
kedvest az édesanyával hasonlítja össze. Hajlamos a mama 
főztje miatt időről időre hazalopakodni, és a feleségnek nagy 
problémát okozhat az édesanyával szembeni hatalom 
érvényesítése. Szélsőségesebb esetekben a férfi a partnere 
viselkedésében anyai vonásokat fedez fel, azonban 
szexuálisan a szeretőt akarja látni benne. És mivel nehéz egy 
anya figurához szexuálisan vonzódni, így lehet, hogy hűtlen 
lesz és máshol keresi szexuális vágyai beteljesülését.
Az ilyen beállítottságú nőnek az életben meg kell tanulnia 
összehangolni az anya és a szerető szerepét. Ha ez gondot 
okoz, akkor a szexuális élete megromlik, és a vége az lesz, 
hogy minden idejét a háztartással vagy a gyerekekkel tölti. Egy 
háztartási alkalmazott lehet a megoldás. Mindkét nem hajlamos
a másikhoz túlságosan ragaszkodni és rajta csüngeni, továbbá 
túlságosan kötődni az anyagi biztonsághoz. Tudatalatti és 
meghatározatlan gyerekkori vágyakozása a szeretet és a 
biztonság iránt későbbi kapcsolataiban is megjelenik. Ha 
tárgyilagosabb és közömbösebb hozzáállást alakítana ki, akkor 
hamarabb kivívhatná mások elismerését.

Mentalitás

a Merkúr pozíciója: a Nyilas
HIVATÁS - MENTALITÁS: Inspirálja környezetét
Hivatásában szüksége van arra, hogy kinyilváníthassa 
véleményét. Különösen jól ért ahhoz, hogy a hétköznapi 
történésekből is filozófiai következtetéseket vonjon le. Ez 
megjelenhet abban is, hogy érdeklődik a politika és a világ 
eseményei iránt. Sokat akar utazni azért, hogy bővíthesse 

kulturális látókörét, és valószínűleg jó nyelvérzéke is van. Az 
olyan munkát szereti, ami változatosságot és mozgást biztosít, 
és ahol intellektuális kihívásokkal találkozhat. Lehangolónak 
találja a zárt körülményeket. Nagy tervei vannak, bár az 
eredmények azt mutatják, hogy nem igazán képes 
megvalósítani őket, vagy nem eléggé figyel oda a döntés 
pillanatában.

SZEMÉLYISÉG - MENTALITÁS: Inspirálja környezetét
Önnek rendkívül aktív szellemisége van és fáradhatatlanul 
igyekszik kitágítani mentális látókörét. Valószínűleg büszke 
tanulmányira - amelyek által csakis ismereteit szeretné bővíteni
és általában mindenről van véleménye. A filozófiai vitákban 
nem igazán viselkedik diplomatikusan, általában ugyanis 
egészen letaglózza ellenfelét a vita hevében. Igaz ugyan, hogy 
minden iránt nagy érdeklődést mutat, de ügyeljen arra is, hogy 
megtisztel másokat azzal, hogy végighallgatja az ő 
véleményüket is. Legyen figyelmesebb és akkor elkerülheti az 
olyan eseteket, hogy az egyik nap még hevesen vitatkozik 
valami olyan dologért, ami másnap már nem is érdekli.

a Merkúr pozíciója: a 9. ház
HIVATÁS - MENTALITÁS: Tudás
Szakmájában sikerrel kamatoztathatja intelligenciáját, ösztönös
kíváncsiságát, illetve értelmi képességeit. Rendkívül ügyes 
ötleteket tud felhozni és képes arra, hogy azokat elfogadtassa 
az emberekkel. Sikereket érhetne el a sajtó területén. Mindig 
meg tudja találni a szükséges szellemi színvonalat az 
emberekkel, ezáltal bizonyára jól tudna bánni a külföldiekkel is. 
Képes arra, hogy valamire rábeszélje az embereket, így 
bizonyára jól boldogulna például a média, a marketing, vagy a 
tanítás területén. Szakmai előmeneteléhez alapvető fontosságú
a megfelelő iskola és a továbbképzés. Ahhoz, hogy boldoguljon
munkájában, fel kell tudnia dolgozni a kapott információkat, és 
használnia kell széleskörű ismereteit.

SZEMÉLYISÉG - MENTALITÁS: Tudás
Kíváncsisága és csillapíthatatlan tudásvágya adja meg élete fő 
ösztönzőit. Ön egy kétlábonjáró kérdőjel, aki még a 
legcsekélytelenebb eseménynek is fontos értelmet szeretne 
tulajdonítani. Talán nagy hatással voltak Önre testvérei vagy 
egy tanára abban, hogy használja ki intelligenciáját; hiszen 
mára Ön lett az az örök diák, aki annyira szeretne többet tudni 
és mégtöbbet tanulni. Sokféle témáról képes értelmesen 
elbeszélgetni, és általában mindenről van valami véleménye. 
Viszont nem igazán jó beszélgetőtárs, mert hajlamos arra, hogy
gyakran változtassa véleményét. Bár Ön szerint mindez 
rendben van, hisz lelke mélyén nagyon jól tudja azt, hogy az 
igazság mindig relatív, és csak a tudás és ismeret utáni vágy 
lehet állandó. Csak ne felejtse el feljegyezni ötleteit.

a Merkúr -Konjunkció-> a Nap
Olvassa el ezt az oldalt! 5:
"a Nap -Konjunkció-> a Merkúr"

a Merkúr -Konjunkció-> a Jupiter
Ez a fényszög nagy hatással van horoszkópjára, és 
személyiségének jellegét is alapvetően meghatározza.
Ebben a planetáris fényszögben két energia egyesül, és Ön ezt
az energiát egészen sajátos módon fejezi ki, akár jó, akár rossz
célból is, amit egyéb tényezők határoznak meg.

HIVATÁS - MENTALITÁS: Információterjesztés
Szakmai pályafutásában nagy előnyére válhat intellektuális 
kíváncsisága, és az, hogy érdekli a kommunikáció és az 
információ világa. Ön örökké tanul, és nagy tudást és jó 
meglátásokat halmoz fel, amelyeket majd felhasználhat a 
nehezebb időkben is. Ezek az intellektuális képességek az 
olyan területeken hozhatják meg a sikert, amelyekben szükség 
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van arra, hogy sokat tanuljon, írjon, találkozzon emberekkel, 
utazzon és ötleteket cseréljen. Kiváló tanári adottságai vannak, 
mert képes arra is, hogy ügyeljen a részletekre, de ugyanakkor 
arra is, hogy széles körű következtetéseket vonjon le. Képes 
egészében átlátni a dolgokat akkor is, ha látszólag elveszlik a 
részletekben. Nagyon jó meggyőzőereje van, ezért alkalmas 
lehet az üzleti életre is. Az emberek olykor felkeresik azért, 
hogy tanácsot vagy információt kérjenek Öntől. De alkalmas 
lehet az irodai munkára is, ahol dolgozhat telefonnal, faxszal, 
computerekkel, stb. Meglehetősen nyugtalan, ezért olyan állás 
való Önnek, amelyben egész sereg napi teendője van, vagy 
amelyben sokféle emberrel találkozhat, esetleg úgy, hogy 
utaznia is kell.

SZEMÉLYISÉG - MENTALITÁS: Információterjesztés
Ön nagyon fontosnak tartja azt, hogy élete folyamán 
növelhesse intelligenciáját. Ezért a különböző iskolák, 
kurzusok, a nyelvtanulás, illetve az utazás és az emberekkel 
való találkozás mind fontos dolgot jelentenek életében, mert 
ezek által lehetősége van arra, hogy edzze és fejlessze értelmi 
képességeit. Egy idegen nyelvnek nagy szerepe lehet életében m
és Ön minden bizonnyal képes arra, hogy akár több nyelvet is 
elsajátítson. Nagyon szellemes tud lenni, és általában rengeteg
információ van a birtokában. Ugyanakkor túlságosan igyekszik 
elfogadtatni saját elképzeléseit és véleményét másokkal. 
Gyűlöli, ha lebecsülik mentális képességeit, amit azzal próbál 
kompenzálni, hogy folyton vitába száll másokkal, vagy hogy 
szinte kötelességének érzi azt, hogy felvilágosítsa az 
embereket a teljes igazságról. Ezért érdemes olyan munkát 
keresnie, ahol mindezekért még pénzt is kaphat, így legalább 
nem partnerét fogja azzal fárasztani, hogy mindig meg akar 
valamit magyarázni neki és igyekszik őt felvilágosítani.
Bölcsen teszi, ha csak akkor mondja el véleményét, hogyha 
másoknak valóban szükségük van arra.

ÉRTELEM - MENTALITÁS: Információterjesztés
Szellemi fejlődésére nagy hatással voltak fivérei vagy nővérei. 
Lehet, hogy egy testvéréhez képest alacsonyabb 
intelligenciájúnak képzelte magát - és talán még ma is él 
Önben némi bizonytalanság azzal kapcsolatban, hogy egy fiú- 
vagy lánytestvérével összehasonlítva mennyivel kapott 
kevesebb vagy több figyelmet. Az iskolában a tanáraival és a 
többi gyerekkel való kapcsolata is sokat jelentett életében, és 
mindig igyekezett a versenyben szellemileg a legjobbat kihozni 
magából.
Akármilyen körülmények között van is, nem szereti azt érezni, 
hogy elfeledkeztek Önről. Nagyon fontosnak érzi azt, hogy 
elmondhassa véleményét, és ezért hajlamos arra is, hogy sokat
beszéljen. De vigyáznia kell, mert ha nagyon erősen 
hangoztatja véleményét, lehet, hogy épp a várttal ellentétes 
hatást vált ki az emberekből. De mindig szüksége van arra, 
hogy beszélhessen és hogy mások megértsék Önt, és azt is 
fontosnak tartja, hogy elmondhassa saját észrevételeit a 
korrektséggel és az igazsággal kapcsolatosan. De ha el akarja 
fogadtatni az emberekkel saját véleményét, akkor fontos az is, 
hogy megértse a mentális kommunikáció lényegét. Figyeljen 
arra, hogy vajon eléri e a várt hatást kommunikációs stílusa 
eredményeként. Mert lehet, hogy az, amit Ön fontosnak tart, 
nem olyan fontos más emberek szemében. Mindig gondosan 
válassza ki közönségét és figyeljen annak reakcióira.

a Merkúr -Quadrát-> a Szaturnusz
Ez a fényszög nagy hatással van horoszkópjára - élete több 
vonatkozásában is érezni fogja ezt.
Ez a kétféle bolygóhatás feszültséget teremt horoszkópjában, 
és emiatt sokat kell vívódnia saját magával is és a külvilággal 
is.

HIVATÁS - MENTALITÁS: Mentális fegyelem
Logikusan gondolkodó, fegyelmezett észjárása van, és 

különösen alkalmas arra, hogy kidolgozzon bizonyos 
módszereket, illetve végrehajtson olyan feladatokat, amelyek 
sok-sok türelmet igényelnek. Igyekszik mindig a szabályokat és
a meglévő módszereket követni, bár ha szükség van rá, 
bármilyen feladatra képes lelkiismeretesen összpontosítani a 
figyelmét. Nem igazán hagyja magát befolyásolni a képzeletek 
által - Ön az a típus, aki mindig figyelmesen elolvassa az 
utasításokat és követi is azokat. Emiatt olykor kicsit 
rugalmatlanul áll hozzá az új módszerekhez. Túl nagy 
jelentőséget tulajdonít a részleteknek, ez viszont meggátolhatja
abban, hogy egészében átlássa a dolgokat. Szakmai 
pályafutása első szakaszában visszaveti Önt mentális 
kisebbségi érzése, ezért fontos, hogy különböző képzéseken 
vegyen részt és hogy folyamatosan újabb jó képességekre 
tegyen szert.

SZEMÉLYISÉG - MENTALITÁS: Mentális fegyelem
Önt nagyon érzékenyen érintik az intelligenciájára vonatkozó 
kérdések, ezért képes lehet kétszer olyan keményen is 
dolgozni azért, hogy önmaga és mások számára is bizonyítsa, 
hogy meg tud felelni az intellektuális követelményeknek. Sok 
erőfeszítést tesz annak érdekében, hogy javítsa szellemi 
képességeit, ezért az adott területen minden bizonnyal jó 
szakember válhat Önből. Viszont személyes kapcsolataiban 
rögtön védekezőállásba vonul, ha nem értik meg; és az olyan 
szituációkban, amikor igyekszik egy másik embert megérteni, 
szellemileg leblokkol, mert túl sok erőfeszítéssel törekszik célja 
felé. Ezért ha képes lenne lazítani, akkor sokkal 
harmonikusabbak lehetnének kapcsolatai. Nem hajlandó 
elismerni azt, hogyha valamit nem ért, ami sok kellemetlen 
félreértést okozhat életében. Túlságosan sokat foglalkozik a 
részletekkel, és túlzásba viszi a pedantériát; hiszen erőltetett 
törekvése a formaságok betartására blokkolja spontán ötleteit. 
30 éves kora után sok kommunikációs problémája megoldódik, 
mert ekkora megtanulja azt, hogy a kommunikáció nem egy 
verseny, hanem egy olyan kétoldalú folyamat, amelyben a 
kölcsönös megértés mindkét félnek hasznára válik.

ÉRTELEM - MENTALITÁS: Mentális fegyelem
Gyerekkorában valószínűleg sok olyan élménye volt, amelyek 
aláaknázták szellemi önbizalmát. Ez lehetett amiatt, hogy úgy 
érezte, nem ért el olyan jó eredményeket az iskolában, mint 
testvére - vagy testvérei - , de lehetett olyan iskolai élmények 
miatt is, amikor tanárai és osztálytársai között azt érezte, hogy 
szellemileg kiszolgáltatott, illetve, hogy valamilyen módon 
kigúnyolják Önt. Bármi legyen is az ok, mindig fél attól, hogy 
valamit nem ért meg, és ez állandóan gátolja a 
kommunikációban. És ha túlságosan koncentrál arra, hogy 
megértse a dolgokat, akkor nem lesz képes tanulni.
Ezzel a fényszöggel vannak, akik pánikba esnek, ha valamilyen
szellemi teljesítményt várnak el tőlük, mások pedig óriási 
önfegyelemről és határozottságról tesznek tanúbizonyságot 
iskolai eredményeikben. Viszont vannak,  akik félbeszakítják 
felsőbb iskoláikat, mert nem bíznak a jó eredményekben - ha 
Ön is így tett, akkor valószínűleg később, a harmincas éveiben,
újrakezdi tanulmányait. De vigyázzon, ne csak a száraz 
tényeket és adatokat magolja be. Ha túl sokat törődik a 
részletekkel, a végén majd nem látja a fától az erdőt. Eljön egy 
olyan pont is, amikor félre kell tennie az elméletet, és a 
gyakorlattal kell törődnie. Ha le tudja győzni mentális 
kisebbségi érzését, akkor képes lesz arra, hogy tisztán lássa a 
dolgokat és szellemileg eredményes munkát végezzen.

Értékek

a Vénusz pozíciója: a Mérleg
HIVATÁS - ÉRTÉKEK: Ízlés és diplomácia
Jó érzéke van arra, hogy megteremtse az egyensúlyt maga 
körül, és ügyesen bánik a projektekkel. Tehetsége van az 
emberekkel való bánásmódra, mindenkivel meg tudja találni a 
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kellő hangot. Alkalmas lenne olyan munkára, ahol diplomáciai 
érzékre van szükség - így például az alkalmazottak 
irányítására. Olyan szociális körülmények között dolgozik 
szívesen, ahol érvényesülhet kiváló ítélőképessége. Rendkívüli 
esztétikai érzékkel van megáldva, ami kifejezésre juthat a 
kultúra, a művészet, a zene, stb., iránti szeretetében. Az olyan 
pozíció való Önnek, amelyben kimutathatja jó ízlését, és 
gazdagíthatja emberi kapcsolatait, nem való viszont Önnek az 
olyan állás, amelyben keménynek kell lennie. De bármennyire 
is ambiciózus vagy dinamikus, nem szereti kockáztatni baráti 
kapcsolatait.

SZEMÉLYISÉG - ÉRTÉKEK: Ízlés és diplomácia
Önnek nagyon fontosak szerelmi kapcsolatai, és általában 
mindig van valakije. Rendkívül ügyesen tud gondoskodni 
partnere igényeiről, és általában belemegy a 
kompromisszumos megoldásokba - egyedül az öltözködésben 
és a lakás berendezésében nem hajlandó engedni. Haragszik a
rossz ízlésű, faragatlan emberekre, hiszen azokat szereti, akik 
ápoltak és kifinomult kulturális érdeklődést tanúsítanak. Ezzel a
bolygópozícióval a férfiak az elegáns, ízléses és nagyon nőies 
hölgyek felé vonzódnak. A hölgyeknek pedig általában 
kifinomult és stílusos megjelenésük van, és olyan férfira van 
szükségük, aki egyenjogú partnerként kezeli őket, miközben 
megtartja férfias jellegét is. A férfiak is és a nők is úgy vélik, 
hogy kapcsolatuk egy olyan sérthetetlen kötelék, ami 
alapvetően szükséges ahhoz, hogy élvezni tudják az életet. 
Önnek szüksége van arra, hogy egy kapcsolatban megtalálja a 
romantikát. És az is fontos, hogy partnere hasonló ízlésű valaki 
legyen, akivel mindig megvitathatják egyéni meglátásaikat.

a Vénusz pozíciója: a 7. ház
HIVATÁS - ÉRTÉKEK: Kapcsolatok
Jó élményt szerezhet azoknak, akiknek Önnel akad dolguk. 
Előzékenysége és figyelmessége révén képes az embereket 
megnyugtatni, illetve érdeklődéssel és figyelemmel végig tudja 
őket hallgatni. Ezek a diplomatikus adottságok az olyan 
munkában hozhatnak Önnek szerencsét, amelyben minden 
nap emberekkel kell találkoznia, főleg ha azoknak szükségük 
van az Ön szeretetére és támogatására. Mivel képes másokban
szimpatikus benyomást kelteni, és becsületes és kellemes 
megjelenése van, ezért alkalmas lehet olyan üzleti 
vállalkozásokra, amelyekben el kell adnia valamit, vagy ha a 
külvilág felé kell reprezentálnia egy üzletet. Miután szereti az 
embereket és szívesen létesít velük kapcsolatokat, alkalmas 
arra a munkára, hogy a személyzetet vezesse. Életképes üzleti 
kapcsolatokat tudna kialakítani, részben azért, mert képes adni,
részben pedig azért, mert vonzza az olyan embereket, akik 
szeretnének együttműködni Önnel.

SZEMÉLYISÉG - ÉRTÉKEK: Kapcsolatok
Ön a szerelmet és a kapcsolatokat tartja a legfontosabb 
dolognak az életben. Romantikus szálakkal kötődik 
partneréhez, és nagy elvárásokat támaszt vele szemben. A 
férfiak ezzel a bolygópozícióval a csinos nőkhöz vonzódnak, 
akiktől erős érzelmekre számítanak. A nők pedig azt várják a 
férfiaktól, hogy azok valóra váltsák a szerelemmel kapcsolatos 
álmaikat. Ön általában jó szerencsére és boldogságra 
számíthat a szerelemben, de vigyáznia kell, mert hajlamos arra,
hogy elhiggye azt, hogy létezik konfliktusmentes, tökéletes 
kapcsolat is. Azt szeretné, ha partnere mindig aranyos és 
kedves lenne, pedig tudnia kell, hogy senki sem hibátlan. Ha 
nem akarja észrevenni párja rossz tulajdonságait, illetve ha 
csak belül igyekszik mindazokkal megalkudni, akkor fennáll a 
veszélye annak, hogy csalódnia kell majd. És ha azt látja, hogy 
a szerelem kezd elmúlni kapcsolatában, nem szabad rögtön 
egy ideálisabb új partnert keresnie. Kapcsolataiban sokat 
számít Önnek a pénzügyi biztonság és a materiális értékek, de 
egyszer bekövetkezhet egy olyan változás, ami ráébreszti arra, 
hogy fontosabb dolgok is vannak az életben.

a Vénusz -Trigon-> a Hold
Olvassa el ezt az oldalt! 7:
"a Hold -Trigon-> a Vénusz"

a Vénusz -Quadrát-> a Mars
Ha nem is túl erősen, de azért érezheti ennek a fényszögnek a 
hatását bizonyos szituációkban
Mivel a két planetáris hatás feszültséget teremt 
horoszkópjában, 30 éves kora előtt nagyon nehéz lesz elérnie 
az ígért kedvező eredményeket

HIVATÁS - ÉRTÉKEK: Élvezet
Dinamikus kreativitással rendelkezik, viszont a fényszög 
természetétől függ az, hogy hogyan tudja ezt kihasználni. Így 
ha a Vénusz és a Mars között harmonikus fényszög van, az sok
izgalmat és nyerő hozzáállást jelent, és azt is, hogy bármilyen 
területen tevékenykedjen is, a férfiakkal is és a nőkkel is 
hatásosan tud együtt dolgozni. A diszharmonikus fényszög 
szintén kreatív erőt jelent, de ebben az esetben konfliktusba 
kerülhet a nemi szerepek miatt, ami akadályozhatja 
sikerességében. Karakterében dominál az erotika, ami miatt 
olyan szexuális bonyodalmakba keveredhet, amelyek elvonják 
figyelmét a munkájáról. Ebben a fényszögben a férfiakat az 
erős szexuális aktivitás jellemzi, a nők viszont inkább a passzív 
oldalon érezhetik magukat. Minden attól függ, hogy milyen tudat
alatti jeleket küld, hiszen van egy természetes erotikus 
kisugárzása. Általában képes melegséget és családias 
hangulatot kialakítani, így meg tudja magát kedveltetni 
munkahelyén is. Ezáltal többféle munkában is képes sikereket 
elérni, főleg az olyanokban, ahol a fizikai erő mellett személyes 
varázsa is hangsúlyt kaphat. Alkalmas lenne arra is, hogy PR 
területen dolgozzon, de arra is, hogy gyerekekkel foglalkozzon. 
A szórakozás és a kellemes időtöltés nagyon fontos lehet 
munkájával kapcsolatban is.

SZEMÉLYISÉG - ÉRTÉKEK: Élvezet
A Mars és a Vénusz a férfi, illetve a női alaptípust képviselik, 
így ez a fényszög arra a dilemmára utal, ami a nemek közötti 
egyensúly megteremtésére vonatkozik. A harmonikus fényszög 
itt azt jelenti, hogy ez a probléma könnyebben megoldható, de 
a diszharmonikus fényszög és a konjunkció viszont nagyon 
nehéz megpróbáltatásokat jelez. A nemi szerepekkel 
kapcsolatos bonyodalmak oka az egyén szülei szerelmi 
kapcsolatának milyenségére vezethető vissza, különösen 
akkor, ha valamelyik fél hűtlen volt társához. Ezzel a 
fényszöggel a nők gyakran ellentétet éreznek a női szerep és a 
szexualitás követelményei között, és extrém esetekben az is 
előfordulhat, hogy úgy látják, hogy a férfiakat csak a szexuális 
kielégülés érdekli. A nő tulajdonképpen konkrét szexuális 
jeleket éreztet a férfival, viszont zavarba ejtik azok a jelek, 
amelyeket ő észlelhet, mert nem tudja, hogy vállalhatja e a 
kezdeményezést (- hiszen nők nem tehetnek olyat), vagy 
maradjon inkább passzív. A kérdést az is nehezíti, hogy ezzel a
fényszöggel a nőknek erőteljes maszkulin vonásaik vannak és 
zokon vehetik azt, ha a férfi kezdeményez. Ezzel szemben 
pedig a férfiakra inkább a feminin vonások jellemzőek, ezért 
nehezebben tudnak kezdeményezni.
Bármilyen körülmények is vannak, az erotika fontos szerepet 
játszik itt az egyén életében, és hajlamos lehet arra, hogy olyan
kalandokba bocsátkozzon, amelyek veszélyeztetik stabil 
kapcsolatát. Mindkét nemre jellemző az, hogy nehezen tudják 
összeegyeztetni a szerelmet a szenvedéllyel és a vágyakkal: 
nem tudják, hogy mikor legyenek szerető és gyengéd partnerek
és mikor kövessék vágyaikat, meddig maradjanak együtt 
párjukkal és mikor váljanak el, illetve mennyire legyenek 
szemérmesek és mikor engedjenek a test csábításának. Ha 
képesek megtalálni az egyensúlyt, akkor módjuk lehet arra, 
hogy olyan kapcsolatot alakíthassanak ki, amelyet testileg és 
lelkileg is élvezni tudnak.
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a Vénusz -Quadrát-> a Plútó
Ez a fényszög közepes erősségű, és hatását gyakran érezheti, 
bár nem túl erősen.
Nagyon nehéznek fogja találni azt, hogy ezt a két bolygóhatást 
összeegyeztesse, és a várt harmonikus eredményekre is csak 
akkor számíthat, ha több időt és energiát áldoz fel.

HIVATÁS - ÉRTÉKEK: Új értékek
Képes mély együttérzést felkelteni az emberek szívében, és 
valószínűleg nagyon sok mindent megtesz annak érdekében, 
hogy elnyerje mások elismerését. Környezete felé tanúsított 
figyelmessége révén nagyon pozitív hangulatot és jó érzéseket 
tud teremteni, ha nem feledkezik meg apróbb hibáiról. 
Túlságosan sokat erőlködik azon, hogy mások kedvében járjon,
és jó benyomást keltsen. Így hajlamos arra, hogy bizonyos 
embereket kisajátítson magának, illetve elhidegüljön azoktól, 
akikre nem tud hatással lenni. Az üzleti életben képes a 
legtöbbet kihozni a lehetőségekből. Értékesnek tudja találni az 
olyan dolgokat is, amelyeket mások eldobnak, és képes arra, 
hogy a kiselejtezett dolgokból is valami hasznosat hozzon ki. 
Pénzügyi téren vigyáznia kell, nehogy csapdába essen a 
presztízsért való küzdelemben. Ne cserélje a jó pénzt rosszra. 
És mindenekelőtt arra ügyeljen, hogy ne váljon másoktól 
anyagilag függővé, mert abból nehezen tudna kilábalni.

SZEMÉLYISÉG - ÉRTÉKEK: Új értékek
Mindig nagyon heves szerelmi kapcsolatokat alakít ki, hiszen 
Ön egyszerűen elképzelhetetlennek tartja a felületes, illetve az 
alkalmi kapcsolatokat. Nagy energiával igyekszik elnyerni a 
másik figyelmét és szerelmét, ami azért lehet így, mert 
gyerekkorában azt tapasztalta, hogy a túlélés egyetlen eszköze
a szeretet lehet. Gyakran érzi azt, hogy a sors keze irányította 
úgy, hogy összetalálkozzon partnerével, illetve hogy semmi 
sem szakíthatja el azt a köteléket, amely kialakult kettejük 
között. De tudatalatti félelme szerelme elvesztésétől sok 
kimerítő érzelmi csatározáshoz vezetheti, ami miatt kapcsolatait
tönkretehetik az állandó válságos helyzetek. Ha le tudja 
küzdeni ezeket az akadályokat, akkor képes lehet egy olyan 
kapcsolat kialakítására, amelyben a szerető odaadás jellemzi 
minkét felet.

SZERELEM - ÉRTÉKEK: Új értékek
Eleinte a szeretet jelentette Önnek a túlélés legfőbb eszközét. 
Meglehetősen bonyolult kapcsolata volt édesanyjával, illetve 
talán egy nővérével. Sokat aggódott amiatt, hogy elveszti szülei
szeretetét - és így az élethez szükséges támogatásukat is, -  
így ma egészen negédes viselkedéssel is képes elnyerni 
mások szeretetét. Teljes mértékben beveti személyes báját az 
érzelmi kötelékek érdekében - és többnyire el is éri, amit akar.
Később azonban gondjai lehetnek emiatt, mert hosszú ideig 
egyik fél sem bírja majd ezt a kimerítő érzelmi csatározást. És 
Ön sincs mindig egészen tisztában azzal, hogy mit is csinál. Fél
attól, hogy elveszítheti mások szeretetét, és emiatt 
kapcsolataiban mindig állandó tényező lesz a féltékenység - 
ami talán azért is van, mert azt gondolja, hogy mindenkivel 
egészen bizalmas viszonyt kell kialakítania. Sokszor előfordul 
az is, hogy alárendeli magát szerelmének és hagyja, hogy 
kihasználja Önt; bár paradox módon később mégis átveszi 
majd a vezető szerepet.
Nagy megkönnyebbülést hoz majd életében az a felismerés, ha
rájön, hogy sokkal kiegyensúlyozottabbak lehetnek kapcsolatai,
ha képes lazítani. Az emberek jobban kedvelik Önt akkor, ha 
nem igyekszik folyton a kedvükben járni. Annyi szeretetet képes
adni másoknak, ne aggódjon amiatt, hogy mit kap cserébe 
tőlük! És ha van is pár ember, aki nem kedveli Önt, az még 
nem minden, hiszen jól tudja mekkora ereje van a szeretetnek!

a Vénusz -Sextil-> az MC
Gyakran érzi ennek a fényszögnek a hatását, bár vannak 
területek, amelyekben más, erősebb hatásokat érezhet inkább.
Amikor elolvassa a következő leírást, ne felejtse el azt, hogy Ön
gyorsan tanul és hamar leküzdi a felmerülő nehézségeket. 
Ennek a fényszögnek konstruktív és harmonikus hatása van.

HIVATÁS - CÉLOK: Kifejezni a szépséget
Ön alkalmas arra, hogy munkájában kifejezésre juttassa 
esztétikai ítélőképességét, illetve szépérzékét. Megnyerő 
személyisége alkalmassá teszi Önt arra, hogy akár az 
emberekkel, akár a materiális tényezőkkel eredményesen 
tudjon foglalkozni, és mások jóakaratának köszönhetően képes
elérni jó eredményeket. Bízik abban, hogy könnyen jönnek 
majd a sikerek - és ha szerencsés, ez valóban így lesz. 
Ugyanakkor viszont elcsábíthatják az érzéki örömök, és 
hajlamos arra, hogy materiális javakkal kérkedjen.

SZEMÉLYISÉG - CÉLOK: Kifejezni a szépséget
Igyekszik fenntartani kényelmes életstílusát, és mind otthoni 
teendőit, mind pedig szakmai céljait illetően a stílus és a jó 
értékítélet jellemzi Önt. Rosszabb esetben elragadtatja magát a
fényűzés és a látványos költekezés lehetőségeivel, amelyek 
már egy kissé a rossz ízlés felé hajlanak; szerencsésebb 
esetben viszont Ön az az ember lesz, aki képes megteremteni 
a harmóniát és békét környezetében.

Késztetések

a Mars pozíciója: a Bak
HIVATÁS - KÉSZTETÉSEK: Felnőni a kihíváshoz
Ön egy fegyelmezett ember, aki képes keményen dolgozni. 
Lassabban lát neki munkájának, de azt biztosan befejezi. A 
stratégiai tervezést alapvetően fontosnak tartja, nem kezd bele 
egy terv megvalósításába, amíg teljesen végig nem gondolta 
azt. Ön kifejezetten cél-orientált, de mivel nem szeret veszíteni, 
először mindig megbizonyosodik a dolgok megfelelő menetéről.
De ez az óvatos magatartás viszont korlátozza 
kezdeményezőkészségében is - pedig a siker kulcsa a 
bátorság. Hajlamos arra, hogy a dolgokat sokkal nehezebbnek 
vélje a valóságosnál, különféle akadályoktól fél, amelyek 
gátolhatják munkájában. Fontos, hogy megtanuljon hinni 
képességeiben és abban, hogy erőfeszítéseinek pozitív 
kimenetele lesz. Jó hírneve és státusza rendkívül fontos 
tényezőt jelent életében, elvárja, hogy fáradozásait 
méltányolják, bár nem igazán szeret a középpontba lenni. A 
jobb pozíció és az anyagi ellenszolgáltatások érdekében képes 
átengedni másoknak a munkájáért járó dicsőséget. Az emberek
respektálják felelősségteljes természetét; Ön bizonyára 
effektíven teljesít adminisztratív pozícióban.

SZEMÉLYISÉG - KÉSZTETÉSEK: Felnőni a kihíváshoz
Ön egy komoly és határozott ember, akinek nagyon jó 
állóképessége van. Általában keményen és kötelességtudóan 
dolgozik, ezért hajlamos lehet arra, hogy magánéleténél 
előbbre vegye hivatalos teendőit. A Marsnak ezzel a 
pozíciójával az jellemzi a férfiakat, hogy nagyon ambiciózusak 
és többnyire nagyon későn és fáradtan érkeznek haza 
családjukhoz, mert megszállottan végzik munkájukat. 
Szexuálisan nagyon tartózkodóak és korlátoltak, ami bizalmas 
kapcsolataikban sok frusztrációt okozhat. A nők az ambiciózus 
férfiakhoz vonzódnak, akiknek státuszuk van, illetve akik 
megteremthetik biztonságukat - így különösen csábítónak 
találhatják az egyenruhás férfiakat. És az is lehet, hogy 
szívesen kötik életüket egy idősebb úrhoz. Bár később ezek a 
hölgyek is fontosnak találják majd azt, hogy valamilyen 
fontosabb szerepet töltsenek be a társadalomban. A férfiakra is
és a nőkre is jellemző, hogy képesek keményen dolgozni és 
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áldozatokat hozni családjuk érdekében, de a hosszú ideig tartó 
harmóniát csak úgy érhetik el, ha képesek legyőzni érzéki 
gátlásaikat és morális vaskalaposságukat.

a Mars pozíciója: a 11. ház
HIVATÁS - KÉSZTETÉSEK: Együttérzés
Ön egy olyan ember, aki képes lelkesen dolgozni szociális 
ügyekért, és az olyan tevékenységben lelheti örömét, amikor 
egy csoportot kell motiválnia valamire. Ön egy született újító, 
aki ötletei elfogadtatása érdekében képes vállalni az 
összetűzéseket is. Újításai során nem öncélú késztetések 
hajtják, hanem mindig valamilyen kollektív érdek realizálásáért 
dolgozik. Többnyire megveti a korlátozó társadalmi normákat, 
hiszen Ön meglehetősen közvetlen módon szeret viszonyulni 
az emberekhez, ezért az olyan munkára a legalkalmasabb, 
amelyben egy közösség szószólója lehet, illetve ha valamilyen 
szociális, vagy politikai mozgalom zászlóját viheti. Szilárd 
ideológiai elképzelései vannak, és képes harcolni is azokért.

SZEMÉLYISÉG - KÉSZTETÉSEK: Aktív társadalmi élet
Ön érdeklődik barátai iránt, és törődik velük; nagyon hűséges 
és kész vállvetve küzdeni testvéreivel egy közös cél 
megvalósításáért. Viszont rengeteg probléma adódik 
környezetében - talán mert véleményét meglehetősen 
provokatív módon hozza mások tudomására, vagy mert egy 
kissé eltávolodik a közösségtől. Nem igazán veszi figyelembe a
társadalmi különbségeket, és hajlamos arra, hogy gerjessze az 
elégetlenség hangulatát egy csoportban. Vonzza azokat az 
embereket, akik szintén lelkesek és lázadók, és akiket tisztelhet
becsületes és egyenes modoruk miatt. Jó képességei vannak 
ahhoz, hogy vezető szerepet játsszon pl. egy olyan csoportban,
ami a sporttal vagy valamilyen szórakoztató tevékenységgel 
foglalkozik. Általában nagyon jól érzi magát az emberek között. 
A nők ennek a bolygópozíciónak a hatása következtében 
gyakran éreznek szexuális vonzalmat egy barát iránt, a férfiak 
viszont talán jobban kedvelik a férfitársaságot, mert túlságosan 
megkötve éreznék magukat egy szoros partnerkapcsolatban

a Mars -Quadrát-> a Vénusz
Olvassa el ezt az oldalt! 9:
"a Vénusz -Quadrát-> a Mars"

a Mars -Oppozíció-> a Plútó
Ez a fényszög nagy hatással van horoszkópjára; minden tettét 
áthatja ez az energia.
Mivel ez a két bolygó horoszkópjának két szembenálló pontján 
helyezkedik el, ez arra utal, hogy Ön két egészen eltérő 
késztetés között vívódik. Emiatt hajlamos arra, hogy az említett 
negatív minőségben gondolkodjon az emberekről.

HIVATÁS - KÉSZTETÉSEK: Talpraállni
Ez a hatás jelentősen befolyásolja szakmai pályafutását. 
Életében fontossá válik az erő, illetve a gyengeség kérdése. 
Talán nincs teljesen tisztában azzal, hogy mekkora erővel is 
rendelkezik, ezért gyakran összetűzésbe kerülhet másokkal és 
hatalmi harcokban találhatja magát. De ezen a téren ereje 
képessé teszi arra, hogy megállja a helyét az olyan kritikus 
helyzetekben is, amelyeket mások inkább elkerülnének. Ezért 
elképzelhető, hogy politikai, társadalmi vagy szakszervezeti 
mozgalmakban vegyen részt, vagy esetleg egy kormányhatalmi
pozícióba kerüljön. Vannak ugyan jó képességei ezekhez a 
tevékenységekhez, de mégsem találja meg a teljes 
elégedettséget ebben a világban. Nagyon jó pszichológiai 
adottságai vannak és valószínűleg szívesen segít a bajba jutott 
embereken, vagy azokon, akik nehezen tudnak alkalmazkodni. 
Jó pszichikai és gyógyítói adottságai is lehetnek.
Keményen és kitartóan dolgozik, sokszor késő estig is, és nem 
mindig tudja azt, hogy mikor kell abbahagynia. De ha nem 
képes megszabni a határokat, akkor könnyen a végkimerülésig 

hajthatja magát és ezt csak akkor kerülheti el, ha megtanulja 
beosztani hivatali idejét. Könnyebb lehetne az élete, ha 
megtanulna lazítani. Nagyon érzékenyen reagál, ha azt 
tapasztalja, hogy mások visszaélnek a hatalommal, mert 
megalázó gyerekkori emlékei vannak  mások erős akaratával 
vagy hatalmi erőfitogtatásaival kapcsolatosan. Később hasonló 
szituációkba kerül, különösen a hatóság erőszakos - olykor 
zsarnoki - képviselőivel, és nagyon nehezen tudja eltűrni ezeket
az szituációkat is. Emiatt hatalmi harcokba keveredhet, 
amelyek nagyon kimerítőek Önnek is, de másoknak is. Az ilyen 
helyzeteket úgy kerülheti el, ha megpróbálja másképp kezelni a
problémáját. Így ha érthetően mások tudomására hozza 
tűrőképessége határait és ragaszkodik a diplomatikus 
viselkedéshez, akkor kivívhatja tiszteletüket és elkerülheti a 
hatalmi összetűzéseket. Ne felejtse el, hogy ha saját céljai 
őszinték, akkor általában számíthat mások őszinteségére is. Az
is fontos lenne, hogy jóhiszeműen tudjon gondolkodni 
másokról. Az adott helyzettől függően Ön erős szövetségest, de
veszélyes ellenséget is jelenthet.

SZEMÉLYISÉG - KÉSZTETÉSEK: Talpraállni
Gyerekkorában valószínűleg sok mély megrázkódtatás érte 
olyan események folytán, amelyeket titokban kellett tartania és 
el kellett fojtania. Ezek kapcsolatban lehetnek bizonyos férfiak -
talán apja, vagy egy bátyja - befolyásával. De lehet, hogy 
mostoha apja, vagy egy féltestvére volt Önre nagyobb hatással.
Talán rossz élménye a szexualitással is kapcsolatos. És lehet, 
hogy valaki olyan is hatással volt Önre, akinek komoly 
pszichológiai problémái voltak. Mindenesetre valami olyan 
dolog történt gyerekkorában, ami teljesen figyelmen kívül 
hagyta saját akaratát, és még ma sem tudja elfelejteni az amiatt
átélt szégyenérzetét. De az is lehet, hogy apját - aki egy 
nagyon erőteljes személyiség volt - látta megaláztatva.
Későbbi kapcsolataira a nyugtalanság, illetve a hatalmi 
csatározások lesznek jellemzőek. Egy olyan erős jellemű 
partnerra van szüksége, aki kiáll a maga igazáért és végig 
harcolja küzdelmeit. Ezzel a fényszöggel a nők nagyon 
vonzódnak a magnetikus és erős férfiakhoz. Az ilyen 
kapcsolatoknak viszont többnyire az a sorsuk, hogy eleinte 
valóban a férfié a vezető szerep, de idővel a nő felismeri párja 
gyengeségeit és nem fog tudni annyira felnézni a férfira. A 
kapcsolat vége felé pedig a szerepek felcserélődnek, és 
gyakran a férfi megalázott pozícióba kerül.
A férfiak túl sokat foglalkoznak a szexszel és azzal, hogy 
bizonygathassák férfiasságukat. És, bár kimondatlanul, de a 
féltékenység és a hatalom fontos szerepet kap szerelmi 
életükben. Egyre több kritika éri gyengeségüket és kétségessé 
válik befolyásuk is. A terápia sokat segíthet abban, hogy meg 
tudják oldani azokat a komplex pszichológiai problémákat, 
amelyek az ilyen kapcsolatokban felmerülnek. Idővel azonban 
fel fogja ismerni azt, hogy milyen sok hasznát veheti roppant 
nagy energiájának, illetve rejtett erejének, aminek 
következtében nem fog többé harcolni a képzelt hatalmi 
visszaélések ellen, és nem érzi majd annyira megfélemlítettnek 
sem magát. Sok örömöt talál majd abban is, ha felfedezi 
előnyös pszichológiai és testi adottságait.

SZEX ÉS HATALOM - KÉSZTETÉSEK: Talpraállni
Szexuális kapcsolatai nagyon fontosak Önnek, bár sokat kell 
ezek miatt csatároznia. Ezzel a fényszöggel a férfiak 
hajlamosak lehetnek arra, hogy egy nap többször is 
megkívánják a szexet - vagy hogy épp rendkívüli 
önmegtartóztatásról tegyenek bizonyságot - aminek nem 
annyira a természetes vágyakban kell keresni az okát, hanem 
abban, hogy mindenképpen bizonyítani akarnak maguknak. 
Szinte a mechanikus tökéletesség jellemzi aktusaikat, és 
mániákusan sokat foglalkoznak a szexuális vágyakkal és 
tabukkal. A hölgypartnerek természetesen kimerítőnek találják 
ezeket a követelőzéseket, ugyanakkor viszont azt is érzik, hogy
a férfiak nem elég gyengédek velük.
A nők nagyon félnek attól, hogy tehetetlenné válnak, ezért 
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nehezen tudják átadni magukat a szexualitás örömeinek. 
Viszont gyakran vállalják a kezdeményező szerepet, pedig 
titkon lehet, hogy arra vágynak, hogy egy erőszakosabb szerető
irányítsa őket.
Olyan szexuális kapcsolatra van szükségük, amely a 
lelkivilágukra is nagy hatással van. De végül a boldogságot 
csak azzal érhetik el, ha némileg visszafogják magukat és 
hagynak valamennyi időt arra, hogy szexuális energiájuk 
összegyűlhessen, illetve ha képesek arra, hogy megadva 
magukat, a passzív szerepben is élvezni tudják a szerelmet.

Bölcsesség

a Jupiter pozíciója: a Nyilas
Olvassa el ezt az oldalt! 3:
"a Jupiter pozíciója: a Nyilas"

a Jupiter pozíciója: a 9. ház
Olvassa el ezt az oldalt! 3:
"a Jupiter pozíciója: a 9. ház"

a Jupiter -Konjunkció-> a Nap
Olvassa el ezt az oldalt! 5:
"a Nap -Konjunkció-> a Jupiter"

a Jupiter -Konjunkció-> a Merkúr
Olvassa el ezt az oldalt! 8:
"a Merkúr -Konjunkció-> a Jupiter"

a Jupiter -Quadrát-> a Szaturnusz
Ez a fényszög nagy hatással van horoszkópjára - élete több 
vonatkozásában is érezni fogja ezt.
Ez a kétféle bolygóhatás feszültséget teremt horoszkópjában, 
és emiatt sokat kell vívódnia saját magával is és a külvilággal 
is.

HIVATÁS - BÖLCSESSÉG: Kulturális értékek
Megvannak az adottságai ahhoz, hogy befolyásos és hatalmat 
jelentő pozíciót szerezzen a társadalomban. Képes arra, hogy a
megfelelő időben a megfelelő helyen legyen, és kihasználja 
azokat a lehetőségeket amivel megteremtheti a szakmai 
növekedés optimális feltételeit. Ha szerencsés, egy bizonyos 
növekedési periódus után megszilárdíthatja pozícióját, és 
ezekkel az alapokkal a további növekedés irányába indulhat. 
Szerencséjének az a legfőbb feltétele, hogy bízzon a jövőben 
és aszerint cselekedjen. Olykor ugyanis eluralkodik Önön a 
pesszimizmus és az önbizalomhiány, és ilyenkor a jövőt is 
nagyon sötéten látja. Máskor viszont túlzottan optimistán 
vélekedik a jövőről és ilyenkor a megfelelő előkészületek 
hiánya, illetve az, hogy nem eléggé gondolja át a dolgokat, 
sikertelenséghez vezet. Nagy előnyére válna az, ha részt venne
olyan képzéseken, amelyeken fejleszthetné tervezői 
képességét, és ahol rávezetik a pozitív gondolkodásra is. 
Alkalmas arra, hogy központi szerepet töltsön be egy 
szervezetben, mert képes a stabilitás és a bizalom érzését 
fenntartani. Lehetnek jó tervezői, tanácsadói és szervezői 
adottságai, és képes arra is, hogy hosszútávon is 
eredményesen működő szervezeteket hozzon létre a 
társadalomban.

SZEMÉLYISÉG - BÖLCSESSÉG: Kulturális értékek
Ha ez a hatás pozitívan lesz érezhető, akkor az azt jelenti, hogy
környezetében megteremtheti a bizakodás és a jövőbe vetett hit
szellemét. Ha nehéz körülmények között él, akkor viszont 
valószínűleg erős kétségek gyötrik majd a jövőre vonatkozóan. 
Ez különösen erősen vonatkozik arra a szándékára, hogy 
igyekszik megfelelni a társadalom, illetve a közvetlen 

környezetében lévők elvárásainak. Hangulatára az jellemző, 
hogy az optimizmusból egyre inkább a pesszimizmus felé 
hajlik. Sokat foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy vajon 
rendelkezik e az ambíciói megvalósításához szükségek 
képzettséggel és tapasztalatokkal. Természetesen hasznára 
válik az, ha részt vesz különböző kurzusokon, amelyek 
fejlesztik képességeit, bár továbbra is lesznek aggodalmai 
kompetenciáját és intelligenciáját illetően. De pontosan ez a 
bizonytalanság lesz az, ami által sokat fejlődhet, hiszen 
folyamatosan azért küzd, hogy mélyebb belelátást nyerjen és 
jobban megértse a dolgokat. De gyakran igyekszik ráerőltetni 
véleményét másokra, ezért nem árt végiggondolnia azt, hogy 
azok valóban a saját elképzelései e. Sokszor előfordul az, hogy
nézeteire szülei meggyőződései, vagy az adott körülmények 
vannak nagy hatással. De idővel Ön is megérik, és eléri azt, 
hogy később saját elképzeléseivel hatással legyen 
környezetére.

NEMZEDÉKI HATÁS - BÖLCSESSÉG: Kulturális értékek
A Naprendszer legnagyobb bolygója a Szaturnusz és a Jupiter, 
és ezek körül saját holdjaik keringenek. Mivel a Szaturnusz Nap
körüli keringési ideje kb. 30, a Jupiteré pedig kb. 12 év, éppen 
20 évenként találkoznak. Ez a ciklus pedig jelentős strukturális 
átalakulásokat jelent a társadalomban, amelyek új reményeket 
hoznak, illetve a növekedés lehetőségére utalnak. Minden 
ötödik amerikai elnököt ennek a hatásnak a befolyása alatt 
választanak meg, akik közül a két utolsó Ronald Reagen és 
John F. Kennedy voltak.
Alapvetően ez a planetáris fényszögciklus mindig valamilyen új 
dolog kezdetére, illetve a jövőre vonatkozó új ötletekre és 
elképzelésekre utal. Ez a hatás egy egész évig is eltarthat, és 
minden olyan ember, aki ebben az időszakban született, 
jelentős szerepet játszhat a társadalom strukturális 
növekedésének előkészítésében, illetve néhányan saját 
személyiségükkel úgy képviselik ezt a hatást, hogy ennek az 
újonnan kialakuló társadalmi rendszernek a szolgálóivá válnak. 
A fényszögkapcsolat különböző fázisainak megfelelően a 
bankrendszer és a pénzügyek, az építés és a konstrukció, a 
tanítás és oktatás, a kül- és belpolitika, a jogrendszer, stb. 
viszonyai mind átalakulhatnak, fejlődhetnek, tönkremehetnek, 
vagy épp gyümölcsöző eredményeket hozhatnak ezekben az 
időszakokban. Miután a Jupiter mindig az új jövőképet 
képviseli, illetve az igazságszolgáltatás és a jog átalakulását, a 
Szaturnusz pedig általában a vezetést, a tradíciókat és a 
társadalmi struktúrát jeleníti meg, a két bolygó interakciója 
minden vonatkozásban összekuszálódottságra és 
átalakításokra utal, amikor a múlt összeütközik a jövővel.

Kihívások

a Szaturnusz pozíciója: a Halak
HIVATÁS - ÖBIZALOM: Megváltozott ambíciók
A Szaturnusz a Halakban haladt 1935 és 1938, 1964 és 1967, 
illetve 1993 és 1996 között. Ezekben az években központi 
kérdés volt a szociális nélkülözések kérdése és az a terv, hogy 
a rászorultak helyzetét javítsák. Ezek a tendenciák 
megjelenhetnek hivatásában is; Önre ugyanis jellemző, hogy 
komolyan törődik másokkal, így azt a munkát kedveli igazán, 
amely által olyanoknak segíthet, akik nem tudnak magukról 
gondoskodni. Ha le tudja győzni belső gátoltságát, kreatív 
tulajdonságokat is felfedezhet önmagában. Nehezen tudja 
elfogadni azt a tapasztalatát, hogy az emberek többségét a 
materiális szerzés ösztöne hajtja, bár többnyire kevés sikerrel. 
Önt csak kevés esetben motiválja a siker igénye. Ha 
szerencsés akar lenni az életben, mindenképpen le kell győznie
depresszív hajlamait és jobban kell bíznia önmagában, 
rosszindulatát pedig igyekezzen könyörületességre cserélni. Ne
felejtse el, hogy a szerencse megkövetel némi áldozatot.
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SZEMÉLYISÉG - ÖBIZALOM: Megváltozott ambíciók
Abban az időben, amikor Ön született, különböző 
nehézségekkel kellett megküzdenie a társadalomnak. 
Meglehetősen boldogtalan idők voltak ezek, és bélyegüket 
rányomták személyiségére is, mert legbelül olykor erős 
kétségek gyötrik, illetve nagy szükségét érzi annak, hogy 
kiderítse azt, hogy milyen fontos szerepet is kellene betöltenie 
a társadalomban. Másokhoz képest Ön sokkal inkább tisztában
van azzal, hogy általában mennyire értelmetlenek azok az 
ambíciók és egocentrikus vágyak, amelyekért mindannyian 
küzdünk, és kudarcai korán ráébresztik arra, hogy olyan célokat
kell kitűznie maga elé, amelyek igazán értelmet adhatnak 
életének. Azzal érheti el a boldogságot, hogy ha elfogadja azt, 
hogy vannak dolgok, amiket nem tud megváltoztatni, illetve ha 
arra törekszik, hogy segítsen azokon, akik sokkal inkább 
rászorulnak, mint Ön. Emellett pedig arra kell törekednie, hogy 
ne legyenek negatív gondolatai és hogy a világ dolgai láttán ne 
keseredjen el, hanem ehelyett próbáljon inkább értelmes 
célokat keresni életének.

a Szaturnusz pozíciója: a 12. ház
HIVATÁS - ÖNBIZALOM: Lelki fegyelem
Nehezen tudja megfogalmazni önmagának azt, hogy mit is 
szeretne elérni, és így céljai megvalósítása sem lehet 
egyszerű. Azt sem tudja mindig pontosan meghatározni, hogy 
mit is várnak el Öntől mások, és még ha sikerül is elérnie 
bizonyos eredményeket, azok is rövid idő alatt szertefoszlanak. 
Nem alapozhatja meg szakmai szerencséjét csak azzal, hogy 
mások sikereit és ambícióit próbálja követni, mert a sors úgy 
rendelkezett, hogy Önnek fel kell tudnia adni téves ambícióit és 
újra kell értelmeznie céljait az életben. Alkalmas arra, hogy a 
társadalomtól elzárva dolgozzon, például egy intézetben, 
esetleg betegeken és rászorultakon segítve. Önnek az jelenthet
sikereket, ha a státusz és a presztízs helyett annak szenteli 
életét, hogy önzetlenül segítsen másokon.

SZEMÉLYISÉG - ÖNBIZALOM: Lelki fegyelem
Fontosnak tartja azt, hogy időnként elkülönülhessen, mivel 
szüksége van arra, hogy sok időt tölthessen el azzal, hogy 
elmélkedjen a létezés kérdéseiről, illetve a világban betöltött 
saját szerepéről. Keresi a megfelelő lelki alapokat életének. 
Talán gyerekként rossz tapasztalatokat szerzett a vallással 
vagy a szenvedés kérdésével kapcsolatosan, így most 
ösztönösen bizalmatlanul fogadja az erkölcsi szabályokat és 
vallási nézeteket. Nem akar a vallási eszmék rabjává válni. 
Viszont ha nem törekszik saját üdvözülésének lehetőségére, 
akkor üresnek fogja érezni elért eredményeit. Csak akkor lehet 
igazán elégedett élete, ha elég bátor lesz ahhoz, hogy 
önmagába tekintve keresse a lét belső törvényeit.

a Szaturnusz -Quadrát-> a Nap
Olvassa el ezt az oldalt! 6:
"a Nap -Quadrát-> a Szaturnusz"

a Szaturnusz -Quadrát-> a Merkúr
Olvassa el ezt az oldalt! 8:
"a Merkúr -Quadrát-> a Szaturnusz"

a Szaturnusz -Quadrát-> a Jupiter
Olvassa el ezt az oldalt! 12:
"a Jupiter -Quadrát-> a Szaturnusz"

a Szaturnusz -Sextil-> az Uránusz
Ez a fényszög nagy hatással van horoszkópjára - élete több 
vonatkozásában is érezni fogja ezt.
Amikor elolvassa a következő leírást, ne felejtse el azt, hogy Ön
gyorsan tanul és hamar leküzdi a felmerülő nehézségeket. 
Ennek a fényszögnek konstruktív és harmonikus hatása van.

HIVATÁS - ÖNBIZALOM: Strukturális megújulás
Ez a ritka bolygókombináció egy 46 évenként ismétlődő ciklus 
részét képezi, és hatását minden ember érezheti, kb. egy éven 
keresztül. Az Ön szakmai pályafutását tekintve ez abban 
nyilvánulhat meg, hogy képes arra, hogy nagyobb 
szervezetekkel foglalkozzon, és gyakran kerül abba a 
szerepbe, hogy a régi és az új dolgok közötti összekötő hidat 
megteremtse. Tisztában van a kollektív tapasztalat meglévő 
értékeivel és tradícióival, de gondolnia kell a jövő kihívásainak 
megfelelő újításokra is. Attól függően, hogy melyik oldalon áll, 
konfliktusba kerülhet a hatóságokkal. Így gyakran 
szembekerülhet két egészen különböző táborral, akik teljesen 
más véleményen vannak. Ön olyan szociális struktúrákon 
rágódik, amelyek már nem lehetnek működőképesek; és lehet, 
hogy egy forradalomra van szükség a jövő érdekében. De 
képes megtalálni a módját annak, hogy hogyan vezetheti be az 
új technológiát a gyakorlatba. És alkalmas arra is, hogy a 
szociális reformokkal kapcsolatosan tevékenykedjen.

SZEMÉLYISÉG - ÖNBIZALOM: Strukturális megújulás
Dilemmát okoz életében az a döntés, hogy felismerje azt, hogy 
mikor kell meglazítania a múlthoz kötődő szálakat és  a 
változás irányába terelnie életét. Nehezen tudja felszámolni 
azokat a restriktív megszokásokat életében, amelyeknek már 
régóta véget kellett volna vetnie, és aztán ha bekövetkeznek a 
hirtelen változások, - mert többnyire mindig így van - akkor az 
egészen új irányba haladó életében összeomolhat mindaz, amit
addig sikerült felépítenie. Igyekszik megteremteni a harmóniát a
generációk között és képes arra, hogy áthidalja a fiatalok és az 
öregek közötti generációs szakadékot. Néha azonosulni tud a 
rendszerrel, bár változások alkalmával mindez nem működhet 
egészen gördülékenyen. Társadalmi szerepe folytán Önnek kell
hordoznia a reformok zászlaját.

NEMZEDÉKI HATÁS - ÖNBIZALOM: Strukturális megújulás
Mivel a Szaturnusz közel 30 év alatt kerüli meg a Napot, az 
Uránusz pedig 84 év alatt, ez a két bolygó minden 46 évben 
egy konjunkciós ciklust alkot. A Szaturnusz a múlt erejét és a 
meglévő alapokat képviseli, az Uránusz pedig a jövő erejére 
utal. Ebből pedig egyértelműen következik az, hogy ez nem egy
szerencsés találkozás, ami komoly felfordulást hozhat a földön. 
A Mitológia szerint Saturnus, aki nem igazán szerette a 
változásokat, kasztrálta Uranoszt. Konjunkció volt 1942-ben, a 
2. Világháború idején; illetve konjunkció volt 1988 évében is, 
ami a Szovjetunióval és a Kelet-Európával kapcsolatos 
változások elejét jelentette. Ez a kombináció azt mutatja meg, 
hogy a reformok mennyiben éreztethetik hatásukat a 
társadalomban, illetve, a fényszög típusától függően, utalnak 
arra, hogy mennyire békés folyamatot jelent ez. Általában erős 
polarizáció figyelhető meg az öregek és a fiatalok között a 
ciklus feszültebb fázisainál - például az 1965-ös oppozíció 
idején sok fiatal ember tiltakozott a meglévő társadalmi 
rendszer ellen. De utal ez a fényszög a modern technológiai 
eszközök bevezetésére is.

Eredetiség

az Uránusz pozíciója: a Bika -Retrográd->
A Naphoz és a Földhöz viszonyított pozíciója miatt úgy tűnik, 
hogy ez a bolygó visszafelé halad. Ez közreműködhet abban, 
hogy meggondoltabb, illetve introvertáltabb legyen az adott 
területre vonatkozóan.

NEMZEDÉKI HATÁS - EREDETISÉG: Az értékrendek 
átalakulása
Az Uránusz 84 év alatt kerüli meg a Napot, és 7 évet 
tartózkodik ebben a jegyben, ami egy olyan hatást reprezentál, 
ami kollektív szinten érezhető, egy egész generáció számára. 
Megmutatja azt, hogy a társadalommal kapcsolatos forradalmi 
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elképzelések mennyire vannak ránk hatással. De ha az 
Ascendens a Vízöntőben van, akkor ez a hatás inkább az 
egyén szintjén lesz érezhető.
Az Uránusz a Bikában volt 1935 és 1942 között, és újra ott lesz 
2018 és 2025 között. Kollektív szinten ez gazdasági megújulást
jelent, illetve forradalmian új módszereket az erőforrások 
kiaknázásában. De ennek a pozíciónak a hatására 
átértelmeződhet annak lényege is, ahogyan az élvezetekről és 
az örömökről gondolkodunk, és lehet, hogy materiális céljainkat
felváltják humánusabb értékek. A hagyományostól eltérő 
elképzelések véget vetnek annak a kornak, amikor a 
legfontosabb dolgot a pénz jelenti, aminek következtében a 
társadalom egészére igaz lesz az, hogy az anyagi jólét és 
biztonság megteremtésén kívül egyéb célokat is hajtanak az 
emberek. A II. Világháború például óriási anyagi veszteséget 
jelentett, és az akkor élőknek arra volt szükségük, hogy a 
katasztrófa után hitüket embertársaikba vethessék.
Ha ez a hatás erősen érezhető lesz az Ön életében, akkor 
valószínűleg rendíthetetlen elképzeléseket vall a társadalmi 
értékekről, és rossz véleménnyel van az emberek egyértelműen
materiális ambícióiról. Bizonyára  érdeklődést mutat a pénzügyi
rendszer megváltoztatásának lehetősége iránt, és alkalmas 
lehet arra, hogy a tömegmarketing területén dolgozzon, 
amelyben modern termékekkel foglalkozhat, vagy épp 
közreműködhet abban, hogy a nagyközönség számára is 
elérhetővé tegyék az örömöket.

az Uránusz pozíciója: az 1. ház
HIVATÁS - EREDETISÉG: Különlegesség
Nagyon sok szokatlan és eredeti jellemvonása van, és Ön 
büszke is különlegességeire. Provokatív stílusával szeretné 
megváltoztatni a környezetében lévő embereket. Hivatásában 
sem szereti azt, ha korlátozzák, ezért igyekszik is önállósítani 
magát. Széles érdeklődési köre van, szeret újítani és a 
mindennapjaiban is igényli a spontaneitást. Lehetnek a 
hagyományostól eltérő vagy futurisztikus érdeklődései. 
Valószínű, hogy érdekli a technika és a modern dolgok; de 
bármivel foglalkozzon is, szereti ha különleges szerepet tölthet 
be, és esetleg kissé a társadalom perifériáján van. Radikális és 
hirtelen változásokra számíthat szakmai pályafutásában. 
Vonzódik az egzotikus területek felé, ezért lehet, hogy utazni is 
fog.

SZEMÉLYISÉG - EREDETISÉG: Különlegesség
Feltehetőleg szokatlan körülmények között jött a világra, s 
emiatt bizonyos fokig kívülállónak érzi magát. A szülők által 
nem szívesen hagyja magát befolyásolni, inkább a saját útját 
járja. Igazát sokszor azzal próbálja érvényesíteni, hogy az 
ellenkezőjét teszi annak, amit elvárnak Öntől. A környezetében 
szeret változásokat előidézni, amely másokat felkavarhat. De 
minél szélsőségesebb az életvitele és ítélkezése, valószínűleg 
annál magányosabbnak érzi magát. Veszélyes kötéltáncot jár 
mások bosszantása és személyisége megújítása között. 
Mindezek ellenére közkedvelt lehet és bizonyára széles baráti 
köre van. Mivel elvet mindenféle megkülönböztetést, különös 
emberek vonzódhatnak Önhöz és kerülhetnek kapcsolatba 
Önnel. A partnerkapcsolatokban a személyes szabadság elvét 
vallja.

az Uránusz -Sextil-> a Szaturnusz
Olvassa el ezt az oldalt! 13:
"a Szaturnusz -Sextil-> az Uránusz"

az Uránusz -Sesquiquadrát-> a Neptunusz
Ez a fényszög nagy hatással van horoszkópjára; minden tettét 
áthatja ez az energia.
Mivel a két planetáris hatás feszültséget teremt 
horoszkópjában, 30 éves kora előtt nagyon nehéz lesz elérnie 
az ígért kedvező eredményeket

HIVATÁS - EREDETISÉG: Szellemi forradalom
Ez a hosszantartó fényszög hatással lesz mindenkire, aki 
valamelyik 4 éves periódusban született, és ennek a
hatásaként válhat Ön alkalmassá arra, hogy az elektronikus 
média területén dolgozzon, illetve hogy képes legyen az 
emberek tudatosságával dolgozni. De ezzel a fényszöggel túl 
sok idealista elképzelés merül fel, amelyek megvalósítására 
kevés esély lehet. Néhány embernek lehetnek telepatikus vagy 
látnoki adottságai, amit munkájukban is tudnak hasznosítani. 
Szerencsés lehet, ha olyan nagyvállalatokkal kerül kapcsolatba,
amelyeknek intenzív nemzetközi kommunikációs hálózatuk van.
Alkalmas lehet arra is, hogy a fejlett technológiával, főleg a 
direkt kommunikációval kapcsolatos eszközökkel dolgozzon. A 
szabadsággal és szolgálattal kapcsolatos elvei ütközhetnek 
egymással, ami irracionális politikai vagy szociális 
meggyőződésekhez vezethet.

SZEMÉLYISÉG - EREDETISÉG: Szellemi forradalom
Ez a fényszög inkább egy egész generáció számára érezhető, 
nemzedéki hatást hoz majd, de Ön egyéni életútjában is 
tapasztalhatja, mert ennek következtében érdeklődést mutathat
az emberi tudat szövevényes mechanizmusának működése 
iránt. Ez jelentheti azt, hogy érdeklik az álmok, vagy a 
jövőbelátás, stb. - vagyis a modern felismerések általában. Ha 
a személyi jellegű bolygók is fényszögbe kerülnek ezekkel a 
távoli bolygóóriásokkal, akkor valószínűleg olyan hatásként 
tapasztalhatja ezt, hogy erős késztetést érez arra, hogy 
spirituális tényezőkön keresztül túlléphessen a mindennapi élet 
keretein. Drasztikus változásokra számíthat majd, amíg álmait 
kergeti - és hajlandó lehet arra is, hogy elképzelései 
megvalósítása érdekében feladja mindazt a biztonságot, amit 
addig sikerült felépítenie. Emiatt természetesen sokszor fog 
csalódni, ugyanakkor mindez nagymértékben hozzájárul ahhoz,
hogy erősítse tudatát és lelki meglátásait. De vigyázzon, mert 
könnyen elcsábíthatják és csapdába ejthetik a karizmatikus 
személyiségek!

NEMZEDÉKI HATÁS - EREDETISÉG: Lelki megújulás
Ez a két bolygó 172 évenként egyszer kerül együttállásba, tehát
ritkán alkotnak fényszöget. Volt egy trigon a 2. Világháború 
idején és egy quadrat az ötvenes évek közepén. Legutoljára 
1993-ban alkottak konjunkciót, 1821 óta először. Mivel a 
Neptunuszt csak 1846-ban fedezték fel, ez az utóbbi az első 
olyan konjunkció, amelyről az emberek tudhattak és amelyet - a
Voyager 2 repülése révén - meg is tekinthettek. Ez a fényszög 
lényegesen megváltoztatja az emberiség tudatát. Egyrészt a 
fejlődő technika túllépi a határokat és közelebb hozza 
egymáshoz a nemzeteket. A javuló kommunikációs 
lehetőségek pedig megdöntik az időről és a térről kialakult 
korábbi elképzeléseket. Gyökeresen megváltozik a kormányok 
politikája is, hiszen össze kell tudni egyeztetniük önálló és 
független létüket azzal a tendenciával, hogy a világ egyre 
inkább egy egységbe kezd tömörülni. Ez az időszak fejlődést 
hoz az elektromágneses energia felhasználásában és a média 
életében, csakúgy, mint az elektronikus kommunikációs 
eszközök világában is. Az emberek lelkivilágában is változást 
hoz ez a fényszög, aminek hatására nagy érdeklődéssel 
fordulnak az ezoterikus dolgok felé.

az Uránusz -Quadrát-> a Plútó
Ez a fényszög közepes erősségű, és hatását gyakran érezheti, 
bár nem túl erősen.
Nagyon nehéznek fogja találni azt, hogy ezt a két bolygóhatást 
összeegyeztesse, és a várt harmonikus eredményekre is csak 
akkor számíthat, ha több időt és energiát áldoz fel.

HIVATÁS - EREDETISÉG: Totális forradalom
Ennek a fényszögnek hosszú éveken keresztül meg van a 
hatása, így egész generációkat képes befolyásolni. Olyan 
szociális és technológiai változásokat jelent, amelyek kihatnak 
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az emberek tudatosságára. Az Ön pályafutásában akkor lehet 
erős hatása ennek a jelenségnek, ha az a horoszkópjában 
szereplő személyi jellegű bolygókkal kerül 
fényszögkapcsolatba, és ilyenkor azt tapasztalhatja, hogy 
forradalmaskodó csoportokkal és kívülállókkal találkozik, vagy 
pedig valamilyen módon a radikális változás lehetőségeivel 
foglalkozik. Lehetnek olyan képességei, amelyek segítik abban,
hogy nagyobb szervezetekben tudjon forradalmi újításokat 
kieszközölni. Kifejezetten alkalmas lehet a számítógépes 
munkára, illetve arra, hogy olyan szervezetekben 
tevékenykedjen, ahol nagy szerepe van az automatizálásnak. 
De azokkal a személyiségi zavarokkal is tudna foglalkozni, 
amelyeket a világ elgépesedése okoz az emberekben. Az 
alkalmazottakra vonatkozóan olykor hirtelen és váratlan 
változásokat tud teremteni kollektív reformjaival.

SZEMÉLYISÉG - EREDETISÉG: Totális forradalom
Időnként meglehetősen kellemetlenül összekuszálódnak a 
dolgok életében, ezért nagymértékben átalakul tudata. Ennek 
az energiahatásnak a következtében az embereket gyakran 
keríti hatalmába a mániákus megszállottság - mint ahogyan pl. 
érezhető volt ez 1933-ban Németországban, Hitler hatalomra 
kerülésével. (Uránusz-Plútó quadrat.) Valamikor bizonyára Ön 
is tapasztalni fogja azt, hogy valaki másnak a megszállottsága 
nagy hatással lesz életére, vagy épp félelmet kelt Önben. Ha ez
a hatás kapcsolatait is befolyásolja, akkor vigyáznia kell arra, 
hogy nehogy félelmet keltsen partnerében rendkívül 
kiszámíthatatlan vagy épp önpusztító viselkedése miatt. Ha 
igyekszik kerülni az extrém viselkedést, illetve ha az egyéni 
fejlődés lehetőségeire koncentrál, akkor képes lehet arra, hogy 
csillapítani tudja a felmerülő feszültségeket.

NEMZEDÉKI HATÁS - EREDETISÉG: Totális forradalom
Ön nagyon fogékony lesz az Uránusz-Plútó ciklus fázisaira. 
Mivel az Uránusz 84, a Plútó pedig 246 év alatt kerüli meg a 
Napot, ezek a fényszögek ritkán fordulnak elő. A Plútónak a 
szokásostól eltérő keringési pályája van, ezért a ciklus hossza 
változó lesz. Legutoljára 1966-ban alkotott konjunkciót a két 
bolygó, előtte 1851-ben, azelőtt pedig 1710-ben. Jelenleg kb. 
30 évenként jönnek a ciklus quadrat és oppozíció fázisai.
A két bolygó közötti kapcsolat dramatikus és forradalmian új 
változásokat jelent. Az energia új alakját lesznek képesek 
felismerni és kiaknázni az emberek. Például 1966-ban 
bontakozott ki a "Flower Power" mozgalom, a computertechnika
fejlődése, vagy az üzemgazdasági termelés, stb. - amelyek 
mind erősen utalnak a Szűz jegy természetére, mert ebben a 
jegyben alakult ki a konjunkció.
Mivel Ön annak a generációnak a szülötte, amelyik ebben az 
időszakban jött napvilágra, rendeltetése kapcsolatban lehet 
azzal, hogy a tömegek tudatának átalakításában résztvállaljon, 
illetve hogy segítsen abban, hogy átértelmeződhessen a 
Földről alkotott kollektív elképzelés.

Transzcendencia

a Neptunusz pozíciója: a Szűz
Olvassa el ezt az oldalt! 3:
"a Neptunusz pozíciója: a Szűz"

a Neptunusz pozíciója: a 6. ház
Olvassa el ezt az oldalt! 4:
"a Neptunusz pozíciója: a 6. ház"

a Neptunusz -Sesquiquadrát-> az Uránusz
Olvassa el ezt az oldalt! 14:
"az Uránusz -Sesquiquadrát-> a Neptunusz"

a Neptunusz -Trigon-> a F. Hold-cs.,
a Neptunusz -Sextil-> a L. Hold-cs.
Ez a fényszög nagy hatással van horoszkópjára - élete több 
vonatkozásában is érezni fogja ezt.
Jó fényszög van eközött a két bolygó között, tehát erős és 
nagyon kreatív kedvező következményekre számíthat, viszont 
nem sok negatív hatást kell elviselnie.

HIVATÁS - VÉGZET: Álomvilágban él
Annak ellenére, hogy igyekszik kívül maradni a társadalom 
különböző csoportjaiból és szervezeteiből, az emberi életről 
kidolgozott mély meggyőződései és fennkölt ideái által 
meghatározó befolyással tud lenni mások hangulatára is. 
Utópisztikus elképzelései és teljesen valótlan álmai vannak az 
emberekről és az emberi kapcsolatokról, de annyit el tud általuk
érni, hogy a humanisztikus tetteket ösztönözze. Képes arra, 
hogy kollektív meglátásait a médián keresztül érvényesítse. Az 
emberek reményeik és álmaik megvalósítását várják Öntől.

SZEMÉLYISÉG - VÉGZET: Álomvilágban él
Élete nagyrészét tulajdonképpen az elérhetetlen dolgok 
keresésével tölti. Olyan érzések és intuíciók vezérlik, amelyek 
teljességében túllépnek saját személyiségén, és lehet, hogy 
érez - vagy szeretne érezni - némi kapcsolatot az univerzum 
éteri erőivel. Földi élete egészét áthatja az a gondolat, hogy 
üresnek találja a "realitást". Sok csalódás éri, amelyek mind 
emlékeztetik a szokványos ambíciók hiábavalóságára, és az 
emberi kapcsolataiban is mindig szembesülnie kell a 
kiábrándulással. Ön a földre született, bár lélekben nem itt él.

Átalakulások

a Plútó pozíciója: a Rák -Retrográd->
Mivel születésekor ez a bolygó visszafelé haladt, egy egészen 
sajátos leckét kell megtapasztalnia az említett dolgokkal 
kapcsolatban. És a tapasztalatait többnyire nem külső, hanem 
belső szinten értékeli ki.

NEMZEDÉKI HATÁS - ÁTALAKULÁSOK: A régi értékek 
átformálása
A Plútónak a szokásostól eltérő keringési pályája van és 
körülbelül 248 év alatt kerüli meg a Napot. Amikor a 
legközelebb van a Naphoz, akkor csupán 12 év alatt vonul át 
egy jegyen, de ha a legtávolabb van, akkor kb. 30 évig van egy 
jegyben. Kollektív szinten érezhető hatása egészen mélyen 
érinti a társadalmat, és traumát, illetve átalakulásokat és 
megújulást jelent azzal a jeggyel kapcsolatban, amelyikben 
elhelyezkedik. Azoknak az embereknek az esetében, akik 
Skorpió Ascendenssel rendelkeznek, egyéni életútjukban is 
érezhető lesz ennek a hatása - máskülönben pedig ez az 
átvonulás egy egész generációra vonatkozóan érezhető.
A Plútó a Rákban volt 1669 és 1693, illetve 1914 és 1939 
között. A történelem menetében ez az átvonulás zűrzavarokra 
utal mind a nemzeti, mind a családi azonosság kérdésében. A 
nemzeteket a fanatikus patriotizmus köti össze, és az állam 
olykor szinte átveszi a család szerepét. Előtérbe kerül az 
anyaság kérdése, és erőteljes mozgalmak indulnak meg a 
társadalomban a női szerep megváltoztatásának céljával. De 
nagyobb figyelem esik a környezetvédelmi reformokra, illetve 
az egészséges táplálkozás, és a gyereknevelés kérdésére is. 
Mély emocionális tényezők kerülnek a felszínre, amelyek 
rátelepszenek a nemzeti tudatra.
Ha ez a hatás erősebben érezhető lesz az Ön életében, akkor 
bizonyára ismerni fogja azokat a mély érzelmeket, amelyek 
determinálják személyisége milyenségét, és életében sok olyan
szakasz lesz, amikor egyes érzelmi kötelékek megszakadása - 
különösen, ha azok családi kötelékek - szükségessé teszik azt, 
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hogy átértelmezze érzelmei világát. Kulturális, vallási vagy 
filozófiai kérdések - különösen ha azok a távoli múlttal 
kapcsolatosak - emocionális világának jelentős részét 
képezhetik. Az emberek érzelmileg nagyon követelőzőnek 
láthatják Önt, különösen a feltétlen hűség kérdésével 
kapcsolatosan. De élete folyamán később jobban megérti 
érzelmei erejét.

a Plútó pozíciója: az 5. ház
HIVATÁS - ÁTALAKULÁSOK: Másképpen fejezi ki magát
Erőteljes benyomást tud kelteni az emberekben, ami a 
munkahelyén előnyt és hátrányt is jelenthet. Túlságosan el van 
foglalva a hatalommal és a másokra gyakorolt hatással, ami 
miatt lehet, hogy nem tud eléggé figyelni az emberek 
reakcióira. Afeletti aggodalma, hogy hogyan fejezze ki 
önmagát, elhomályosíthatja azt a célt, amit ténylegesen el 
szeretne érni. Bízzon benne, hogy az embereket meg tudja 
győzni és próbáljon meg lazítani - máskülönben fárasztó 
hatással lesz másokra. Nagyon sok energiája van arra, hogy 
gyerekekkel foglalkozzon, különösen az olyanokkal, akiknek 
pszichológiai problémáik vannak. Kívülről úgy tűnik, hogy 
semmi sem tudná felidegesíteni; de ennek csak emberfeletti 
önfegyelme lehet a feltétele. Ön meglehetősen 
kifürkészhetetlen, és a jövőben szerencséje lehet a pókerral.

SZEMÉLYISÉG - ÁTALAKULÁSOK: Másképpen fejezi ki magát
Egy kora gyermekkorában történt lelki sérülés következtében 
ma igen erőteljesek az érzelmi megnyilvánulásai. A 
szerelemben elkeseredetten igényli azt, hogy önálló 
személyiségnek tekintsék. Emiatt a viharos kapcsolatok 
gyakran megrázkódtatást okoznak - talán mert Ön a lazítás és 
örömnyújtás helyett a lehetetlent igényli. Olyan helyzetbe 
hozhatja magát, ahol vagy megalázott lesz, vagy minden 
hatalom birtokosa. A mélyebb önismeret és a pszichológiai 
tisztánlátás segíthet Önnek elkerülni a megpróbáltatásokat 
ezen a területen. Ha gyermekei vannak, hajlamos az 
aggodalmaskodásra - például a balesetektől történő alaptalan 
félelemre, stb. Meg kell tanulnia bízni a mindenségben 
gyermekei sorsát illetően, különben teljesen kimerül a 
szélmalomharcban. Lehet, hogy egy olyan kapcsolatban találja 
magát, amelyben nem Ön a vérszerinti szülő. Habár ez egy 
elidegenedési folyamat lehet, ez a szülői szerep 
megmutathatja, hogy Ön gyermekként miként érezhetett. Ez 
gyógyíthatja be a sebeket.

a Plútó -Quadrát-> a Vénusz
Olvassa el ezt az oldalt! 10:
"a Vénusz -Quadrát-> a Plútó"

a Plútó -Oppozíció-> a Mars
Olvassa el ezt az oldalt! 11:
"a Mars -Oppozíció-> a Plútó"

a Plútó -Quadrát-> az Uránusz
Olvassa el ezt az oldalt! 15:
"az Uránusz -Quadrát-> a Plútó"

Végzet

a F. Hold-cs. pozíciója: a Bak,
a L. Hold-cs. pozíciója: a Rák
HIVATÁS - VÉGZET: Felnőni
A szakmai sikerek elérésének az Ön esetében az a feltétele, 
hogy felülkerekedjen függőségi hajlamain és hogy ne érezze 
sebezhetőnek önmagát. Pályája elején talán olyan állást 
választ, ahol az emberek figyelnek egymásra, illetve ahol 
biztonságban érezheti magát. Elvárja, hogy törődjenek Önnel 
és ellássák. Idővel azonban rá jön arra, hogy a valahova 

tartozásnak az az ára, hogy elnyomottnak érzi magát. Egyre 
inkább szükségét érzi annak, hogy meglegyen a lehetősége 
saját képességei kifejezésére - ez pedig egy jelentős 
emocionális átalakuláshoz vezet, ami segíti abban, hogy 
átvállalja a felelősséget saját életéért. Ilyenkor azt szeretné, 
hogy mindent önállóan intézhessen, és ebben a gyakorlatban 
nagy önfegyelemről és határozottságról tanúskodhat. A 
korábban annyira sebezhető karakterében egyre több 
gyakorlatiasság  jelenik majd meg.

SZEMÉLYISÉG - VÉGZET: Felnőni
Ön borzasztóan fontosnak tartja a múlthoz kötődő szálakat, és 
valószínű, hogy felnőttként is nagyon erősen függ családjától. 
De eljön életében az a pont, amikor képesnek kell lennie arra, 
hogy ezeket az erős szálakat megszakítsa, és vállalja a 
felelősséget saját életéért. Fiatal korában hajlamos arra, hogy 
túlságosan átengedje magát partnerei gondoskodásának, 
emiatt azonban csak meglehetősen gyerekes szerep jut Önnek.
Később egyre inkább érezni fogja a szükségét annak, hogy 
kitörjön ezekből a kötelékekből, és minél hamarabb teszi ezt 
meg, annál boldogabb lehet. A gyerekek és a család gondolata 
egy kissé aggasztják, talán mert ösztönösen átérzi mindazt a 
felelősséget, amit ezek jelentenek. De éppen ezek miatt is 
fontos lenne az, hogy megszabaduljon függőségeitől, illetve 
hogy úgy éljen, hogy elégedettebb lehessen saját magával. Ön 
egy nagyon érzelmes típus, bár idővel rájön, hogy milyen nagy 
szükség van az erős önfegyelemre is.

a F. Hold-cs. pozíciója: a 10. ház,
a L. Hold-cs. pozíciója: a 4. ház
HIVATÁS - VÉGZET: Függetlenedni a családtól
Idővel a szakmai ambíciók egyre fontosabbá válnak az Ön 
számára. Kissé úgy érezheti, hogy hivatása lett a végzete - és 
kell, hogy bizonyítson a társadalomban, valami olyan dolog 
által, amely nagy jelentőséggel bír az emberek között. 
Egyértelműen azt fogja tapasztalni, hogy az otthoni teendők 
súlya akadályozza útjában, de nincs értelme hagyni azt, hogy 
ez a nyomás teljesen rátelepedjen életére. Senkinek sem 
származhat előnye a nagy rohanásban abból, ha Ön a családi 
szempontokat veszi előre. Hivatásában kiemelkedik 
személyének fontossága, ami hozzájárul ahhoz, hogy 
kialakuljon felelősségérzete és tisztába jöjjön személyes 
befolyásával.

SZEMÉLYISÉG - VÉGZET: Függetlenedni a családtól
A szüleivel és családjával kapcsolatos értékek nagy hatással 
vannak személyisége fejlődésére, ezért talán eleinte azt érzi, 
hogy szeretné figyelme nagyobb részét otthonának, 
családjának és a gyerekeknek szentelni. Viszont ez az életvitel 
nem adhat eleget ahhoz, hogy igazán elégedettnek érezze 
magát. Csak akkor élhet teljesebb életet, ha képes 
függetleníteni magát a családi élet állandó követelőzéseitől és 
kitűzi maga elé saját céljait is. Családjának is jót tesz azzal, ha 
belevág és megvalósítja önmagát. Gyakran úgy érzi, hogy ketté
kellene szakadnia, és mindig észben tartja családja 
szükségleteit - de nem szabad hagynia azt, hogy mindez 
megakadályozza abban, hogy a maga útját járja. A családi 
teendők nagy súllyal nehezednek életére, de Önnek nem az a 
végzete, hogy egy otthonülő ember legyen. Ehelyett valami 
olyan dolgot kell véghezvinnie, ami több ember életére is pozitív
hatással lesz.

a F. Hold-cs. -Trigon-> a Neptunusz,
a L. Hold-cs. -Sextil-> a Neptunusz
Olvassa el ezt az oldalt! 15:
"a Neptunusz -Trigon-> a F. Hold-cs.,a Neptunusz -Sextil-> a L.
Hold-cs."
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Planetáris Szimbólumok és Jelentéseik

A JEGYEK Uralkodó
÷ KOS spontán tevékenység Mars
š BIKA állandóság, stabilitás Vénusz
Ð IKREK kettősség, kommunikáció Merkúr
˜ RÁK fogékonyság, törődés Hold
¬ OROSZLÁN önmegvalósítás, kreativitás Nap
ª SZŰZ szervezés, elemzés Merkúr
« MÉRLEG egyensúly, kapcsolatok Vénusz
… SKORPIÓ intimitás, éleslátás Plutó/Mars
} NYILAS tudás, széles látókör Jupiter
ƒ BAK felelősség, igyekezet Szaturnusz
‹ VÍZÖNTŐ humanitáriusság, tudat Szaturnusz/Uránusz
Š HALAK önzetlenség, lelki élet Jupiter/Neptunusz

A BOLYGÓK
¸ NAP énkép, egyéniség, az apa
› HOLD ösztönök, a tudatalatti, az anya
¾ MERKÚR mentalitás, kommunikáció, testvérek, utazás
± VÉNUSZ szerelem, romantika, kapcsolatok, értékek, nők
¡ MARS késztetések, szexualitás, férfiak, fiútestvérek, vágy 
¥ JUPITER bölcsesség, elképzelések, terjeszkedés, meggyőződések, tér
– SZATURNUSZ kihívás, koncentráció, korlátozás, idő
† URÁNUSZ eredetiség, megújulás, forradalom, különcség
‡ NEPTUNUSZ transzcendencia, spiritualitás, illúzió, szenvedés
ˆ PLUTÓ átalakulások, alázat és hatalom, alvilág
¨ F. HOLD-CSOMÓPONT végzet, beilleszkedés, jövőbeli lehetőségek
‚ L. HOLD-CSOMÓPONT régi karma, mély élmények, megtanult leckék

A HÁZAK
1. HÁZ elmélyedés, önkivetítés, megjelenés
2. HÁZ értékek, önbecsülés, anyagiak és vagyon, biztonság
3. HÁZ utazás, helyi kapcsolatok, testvérek, kommunikáció
4. HÁZ alapok, család, ősök, otthoni légkör
5. HÁZ önkifejezés, gyerekek, egyéniség, biztonság, játék
6. HÁZ szolgálat, munkahelyi környezet, egészség, beilleszkedés
7. HÁZ kapcsolat, törődni másokkal, ellenségek
8. HÁZ mások erőforrásai, örökség, titkos erők, halál
9. HÁZ hosszú utazás, hit, felsőbb iskolák, törvény
10. HÁZ ambíciók, hatóságok, célok, szakmai kifejeződés
11. HÁZ szociális kapcsolatok, csoportok, barátságok, politikai elképzelések
12. HÁZ visszahúzódás, elkülönülés, az isteni dolgok, a belső világok

FÉNYSZÖGEK
´ KONJUNKCIÓ energia-fúzió, egység, rendkívüliség
¯ OPPOZÍCIÓ szeparáció, kivetítés, szakadás, polaritás
º TRIGON harmonikus erőforrások, kreativitás, mély meglátások
¹ QUADRÁT diszharmónia, eltérő szükségletek, konfliktus
µ SEXTIL mentális és szociális erőforrások, kreatív harmónia
 QUINCUNX szervilizmus, mániákusság, beilleszkedési nehézségek
¼ SEMIQUADRÁT rejtett feszültség, önző antiszociális hajlamok
¤ SESQUIQUADRÁT mániákus magatartás, hatalmi gáncsok
Þ SEMISEXTIL materiális vagy spirituális késztetés a beilleszkedésre
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ASZTROLÓGIAI ANALÍZIS  WOODY ALLEN
Ez a horoszkóp az ön kozmikus ujjlenyomataként tekinthető. 
Senki másra sem vonatkozhatnak ugyanezek a 
hatáskombinációk, hacsak nem született ugyanabban a 
pillanatban és pontosan ugyanazon a helyen mint ön.
A 10 bolygóval, az állatöv 12 jegyével és a 12 házzal körülbelül 
1500 egyszerű kombináció van a horoszkópban, és hogyha 
ehhez még hozzáadjuk a különböző fokokat és a különböző 
bolygókombinációkat, akkor több tízezer eltérő hatást 
különböztethetünk meg, amelyeket minden asztrológiai 
magyarázatnak figyelembe kell vennie és össze kell tudni 
hangolnia. Semmilyen számítógép program nem tudja ezt 
tökéletesen megtenni. 

A KÜLÖNBÖZŐ RÉSZEK
Az Interaktív Horoszkóp tervezői ezt a folyamatot szerették 
volna leegyszerűsíteni. A program utal például a különböző 
planetáris hatások relatív erősségére, azzal a céllal, hogy 
segítse az olvasót a megítélésben. Ez az írott anyag további 
felosztásokra oszlik; úgymint karakter, érzelmek, mentalitás 
szerelem és szex, azért, hogy a személyiség leírásában 
felmerülő látszólagos ellentmondásokat feloldja. Azonban az 
olvasónak fel kell készülnie arra, hogy mégis felmerülhetnek 
ellentmondások, hiszen személyiségünk összetett és sok 
egymásnak ellentmondó jellegzetesség lakozik bennünk. A 
feltűnően ellentmondásos személyiségjegyek leírása vagy 
belső dilemmáinkra, vagy a mások viselkedésében tükröződő 
külső konfliktusokra utalnak. 

A HIVATÁSRA VAGY A SZEMÉLYES TÉNYEZŐKRE UTALÓ 
KÉPEK
Minden magyarázat két fő részre oszlik: a hivatalos és a 
személyes vonalra. A hivatalos rész azt a két kérdést akarja 
megválaszolni, hogy "Milyen képességekkel rendelkezem?" és 
"Hogyan használhatom ki ezeket a lehetőségeket?" A 
személyes rész a kapcsolatokkal és a rejtett pszichológiai 
tényezőkkel foglalkozik, és arra a kérdésre keresi a választ, 
hogy "Hogyan fejleszthetem önmagamat ezen a területen?".   

MÚLT, JELEN ÉS JÖVŐ
Az Interaktív Horoszkóp ezen alappéldánya tartalmaz egy 
dinamikus részt is, így tehát többre is képes, mint a 
személyiség statikus elemzése. A dinamikus rész 
használatával a horoszkóp magyarázata egy-egy időszakra 
lesz vonatkoztatható. Az aktuális tendenciák elemzésével az 
olvasó jobban megértheti a múlt eseményeit, a jelenlegi 
eseményeket és a jövőben jelentkező tendenciákat. 
Reméljük, hogy ez az írott szöveg azoknak is lehetőséget ad 
arra, hogy elemezni tudják mind a hivatalos, mind a személyes 
tényezőket életükben, akiknek nincs sok idejük arra, hogy 
részletesebben tanulmányozzák az asztrológia tudományát.  

ADRIAN ROSS DUNCAN, ASZTROLÓGUS

TARTALOM:

2Ábra + Info
3Életút
4Karakter
6Érzelmek
7Mentalitás
8Értékek
10Késztetések
12Bölcsesség
12Kihívások
13Eredetiség
15Transzcendencia
15Átalakulások
16Végzet
17Planetáris Szimbólumok és Jelentéseik

Ha szeretné megszerezni a WOW computer programot, kérjük 
írjon a következő címre:

Automex Kft.
Wesselényi u. 21., Budapest
H-1077 Hungary

Tel: (36-1) 4615700
Fax: (36-1) 4615799
E-mail: info@automex.com

http://www.automex.com
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