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 Ekl. hossz. Jegy

Asc 8°29'50" f

MC 3°21'03" c

I 8°29'50" f

2 1°06'25" g

3 29°24'17" g

X 3°21'03" c

11 9°16'41" d

12 11°28'44" e Mélt Ház

K 20°59'33" c  X Asc MC

A 22°27'48" a Emelt 8   A

B 19°46'30" a  8   M B

C 28°12'28" a  9   M M C

D 13°53'14" b Ura 9      D

E 29°12'27" b Rvesz 9     N  E

F 8°19'28" d Emelt 11 P       F

G 11°30'22" c Erő X     O N   G

H 27°47'32" k Ura 6     P  R   H

I 10°43'12" k  6      R  V S  I

J 17°27'23" i  IV   S S     W   

Házak Sarok Követő Hanyatló Pont

Élet    C D E 4

Cselekv.  G K   H I 4

Kapcs.   F  1

Megpr.  J  A B  5

Pont 3 5 6

Jegyek Kardinális Szilárd Változó Pont

Tűz  A B C   J 7

Föld   D E  8 4

Levegő   H I  G K 4

Víz  F   1

Pont 7 4 5
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A szülött ilyen (volt) gyermekkorában

Nap a(z) Kos jegyben:

Rendkívül élénk, izgő-mozgó gyermek, nem tud sokáig egy helyben ücsörögni. Nem szereti, ha
mozgásában korlátozzák, könnyen dühbe gurul. A Kos gyermeket hagyni kell dühöngeni és a végén
megbeszélni vele következtetést. Küzdőszelleme arra ösztönzi, hogy próbálgassa erejét, időnként
provokatív stílusban. A szülőknek igyekezniük kell fenntartani ezt a küzdési vágyat úgy, hogy azért
bizonyos korlátokat állítanak. Mások véleményét nehezen fogadja el, meglehetősen önfejűen és
agresszívan tud reagálni. A szülőknek meg kell ismertetni vele a toleranciát rengeteg beszélgetéssel.
Apját harcos hősnek szeretné látni, és ha az nem felel meg ennek a képnek, a gyermek gyengének,
gyávának fogja tartani. Kapcsolatuk kétféle lehet, vagy összetartanak, és ők együtt egy "csapat", vagy
riválisokká válnak.

Aszcendens a(z) Szűz jegyben:

Nagyon szereti a rendet, szobájában mindig példás rend uralkodik. Ha valami nem a helyén van, azonnal
észreveszi. Mindenben csendes megfigyelőként vesz részt, magában értelmezi és rendszerezi a
látottakat és hallottakat. Nagyon gyakorlatias, érdekli a dolgok működése.

Hold a(z) Kos jegyben:

Az ilyen helyzetű gyermek tele van energiával, mindig mozgásban van, rohangál, fára mászik, mintsem a
szobában üljön. Ha sokáig nem tudja levezetni energiáit, agresszívvá válik. Meg kell adni neki a
lehetőséget a mozgásra, legjobb, ha sportol valamit. Szereti a kihívásokat, a küzdelmeket, nyílt, egyenes
és őszinte. Önállóságra törekszik, meg kell adni neki a mozgásteret, a szabadságot, ám a korlátokat is
meg kell mutatni neki. A kisgyermek számára bosszantó, hogy kicsi, és függ az anyjától. Szeret mindent
egyedül csinálni, és erejét az anyán próbálgatja. Fontos kérdés, ki az erősebb, ki tud dönteni? Ha az
anya nem harcos típus, általában el is veszti a játszmákat. A gyermeknek szüksége van az erős kezű
anyára, nála fontos , hogy néha elcsattanjon egy-egy pofon, mert csak az amazon anyát tiszteli, és fogad
szót neki.

Merkúr a(z) Kos jegyben:

A gyermek hatalmas lendülettel vág bele a tanulásba. Gyorsan, tüzesen, harcos modorban, ha sikerül
megtanulnia a betűket például, már fordul is a következő kihívás felé. Azonban nem kitartó, a nagy
lendület mikor alábbhagy, elfogy az érdeklődés. Részekre bontva kell elé tárni a tanulmányokat.
Hajlamos gyorsan elfelejteni, amit megtanult, hiszen nagyon gyorsan vált érdeklődést valami más felé,
ezt tudatosítani kell benne.

Vénusz a(z) Bika jegyben:

Teste és érzékszervei szerint válogatja ki, hogy mi ízlik neki és mi nem. Ízlésvilágához nagyon
ragaszkodik, nem szeret új dolgokat kipróbálni. Kapcsolataiban is a már meglévők megtartására
törekszik. Idősebb korában is nehezen létesít új kapcsolatokat. Számára nagyon fontos tényező az
állandóság és a hűség. Barátait éppúgy tulajdonának tekinti, mint családtagjait. Ez a birtoklási vágy
problémákat okozhat, és konfliktusokhoz vezethet.

Mars a(z) Bika jegyben:

A gyermek rendkívül állhatatos, ám lusta természetű. De ha elindul valamerre, senki sem gátolhatja meg.
Kitartása csodálatra méltó, addig-addig csinál valamit, amíg nem sikerül. Cselekedeteinek legfőbb
mozgató rugója a birtoklási vágy. Bármit tesz, vagy ér el, az már az övé, családtagjait is beleértve, akiket
szintén saját tulajdonának tekint.
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Szaturnusz a(z) X. házban

A gyermek már egészen kis korában csodálja a hatalommal bíró embereket. Édesapját bálványozza,
védelmezőjének tekinti és megbízik benne. Fontos, hogy biztonságot nyújtson neki a bálványozott
személy, mert így ki tud alakítani egy pozitív hatalmi képet, és ez fejleszti. Szereti, ha komolyan veszik,
és bizonyíthat. Iskolás korára kihívást jelent neki, ha valamilyen csoport vezetőjévé válhat. Fontos
számára a felelősség vállalás, megdolgozik a sikerért. Tanulmányaiban is a tökéletességre törekszik,
fontos, hogy ne várjanak el tőle túl sokat, mert becsvágyóvá és másokkal szemben keménnyé válhat.

Jupiter a(z) 11. házban

Nagyon sok barátja van, szereti a "csapatmunkát". Egy társaságban érzi úgy, hogy új tapasztalatokat tud
szeretni, a közös érdeket tartja szem előtt. Hajlamos elfelejtkezni magáról, ha társaságban van, könnyen
belemegy veszélyes dolgokba, kétes társaságokba. Szüleinek egyértelmű nemet kell mondaniuk, ha
gyermekük ilyesmit tesz. Azonban a jó társaság nagyon ösztönzően hat rá, és mindig akadnak olyan
emberek, akik egyengetik az útját.

Uránusz - Merkúr Szextil

Éles eszű, érdeklődő gyermek. Mindig mindent tudni akar, nagyon kíváncsi. Érdeklődési köre sokoldalú,
tele van ötletekkel, hatalmas lelkesedéssel veti bele magát az ismeretlenbe, hogy néhány perc múlva már
egészen más felé forduljon. Nem túl türelmes, gondolatai csaponganak. Gyors felfogóképessége
végigkíséri egész életén. Nagyobb kitartásra és odafigyelésre kell ösztönözni, és hagyni kell, hogy
ötleteit megvalósítsa.

Uránusz - Mars Kvadrát

A gyermek imádja a sebességet minden körülmények között. Szüksége van olyan helyzetekre, ahol
sietni kell, vagy gyorsan kell reagálni. Ezt leginkább valamilyen sportban tudja levezetni, ha ez nincs
meg, nem fog tudni koncentrálni az iskolában. Nagyszerű spontán és kreatív ötletei vannak,
amelyeknek teret kell biztosítani. Azonban azt is meg kell mutatni neki, hogy mindennek megvan a maga
határa, csak bizonyos korlátok között próbálgathatja bátorságát.

Neptunusz - Vénusz Kvadrát

Nagyon romantikus gyermek, érdeklődik a mesealakok, a fantáziavilág iránt. Álmodozásaiban minden
szép és jó, ezt a realitásban is elvárja. Az ideális kapcsolatok és a harmóniára való törekvés képét hordja
magában. Ha édesanyja szomorú, megpróbálja megvigasztalni. A környezete igényei előbbre valóak a
sajátjainál, teljesen önfeláldozóan tud viselkedni. Arra kell ösztönözni, hogy saját igényeit helyezze
előtérbe. Hogy a valóság elől ne meneküljön el teljesen álomvilágába, kreatív oldalát kell hangsúlyozni:
festés, zene, írás.

Neptunusz - Szaturnusz Trigon

Ez a fényszög hónapokig fennáll, ezért a hasonló korú gyermekeknél azonos módon hat. A gyermek
nagyon erősen befolyásolt saját álomvilágától. Gyakran fél egy mesefigurától, vagy más irracionális
dologtól, és nem szabad úgy elintézni a dolgot, hogy "de hiszen az nem a valóság!". Számára az ő
álomvilága és a való élet gyakran megkülönböztethetetlen, de megpróbálja a különbséget legyőzni. Nagy
támogatásra van szüksége ahhoz, hogy feloldja ezt a feszültséget. Meg kell tanulnia, hogy mikor
hallgathat belső hangjára, és mikor kell a valóságot tanulmányoznia.

Plútó - Nap Trigon

A gyermek úgy gondolja, hogy az embereket két csoportba lehet osztani: vannak erősek és vannak
gyengék. A felnőtteket, különösen édesapját az erősekhez tartozónak ítéli meg, önmagát pedig a
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gyengékhez sorolja. Amennyiben az erősektől pozitív megnyilvánulásokat tapasztal, hozzáállása is
pozitív lesz, ám ha kiszolgáltatottnak érzi magát, a hatalmat és az erőszakot elválaszthatatlannak fogja
tartani. Az első esetben a gyermek ugyanolyan erős és hatalmas akar lenni, mint a szeme előtt lebegő
pozitív példa - például édesapja, és erős személyiséggé válik.

Plútó - Hold Trigon

A gyermek nagyon idealizálja édesanyját. Azt érzi, teljesen összetartozik édesanyjával, másrészt pedig
kiszolgáltatottnak is érzi magát vele szemben. Nem tud egykönnyen elszakadni édesanyjától. Igényli az
intenzív kapcsolatot, és fél az elvesztéstől, ezért nehezen mutatja ki érzéseit. Ha szülei kimutatják saját
érzéseiket, a gyermek megtanulja kinyilvánítani sajátjait is. Meg kell tanulnia, hogy az érzelmeket ne a
hatalom és a manipulálás eszközeként tartsa számon.

Plútó - Szaturnusz Oppozíció

Generációs fényszög. Minden dolog, ami a hatalommal kapcsolatos, egyszerre izgalmas és rettegett a
gyermek számára. A hatalmi személyeket elutasítja, főleg ha azt érzi, hogy az illető a hatalmat csak
saját szempontjából szemléli. Ezért gyakran kerül kellemetlen konfliktusba tanáraival, szüleivel, vagy akár
rendőrökkel. Csoportban is szeret elutasítóan viselkedni, érezteti társaival, hogy nem akar oda tartozni.
Végül az a felfogás alakul ki benne, hogy csak saját magára számíthat, ezért magába mélyedve, a
gyökerekig leásva elégíti ki szükségleteit. Támogatásra van szüksége ahhoz, hogy minden őt érdeklő
dolgot a maga mércéje szerint ismerhessen meg.


