
A Kos 

 

Tavaszi, tüzes, kardinális, kiáramló, pozitív, aktív. 

 

Motivációja: Győzni akarok. 

 

Megközelítése: Az egó érvényesítésén keresztül. 

 

Feladata: Küzdeni másokért. 

 

Működése: Mindenki, aki szembeszáll velem, az az életemre tőr. Aki 

veszít, az meghall. 

 

Szintjei: Legalsó, ösztöni szint: Erőszakos: 

Az ösztönök hajtják. Az egó, az akarat mindenáron 

érvényesítése jelenik meg. A külső hatásokra reagál, így a 

szabad akarat rá nem jellemző. 

 

Középső, tudati szint: Vállalkozó: 

Ezen a szinten már nem teljesen ösztönösen cselekszik, bár 

még mindig a vágyai, az egyéni akarata irányítja, kezébe 

veszi a kezdeményezést, a szervezést, hogy minden úgy 

történjen, ahogyan ő akarja. 

 

Legfelső, szellemi szint: Vértanú: 

Már nem az egyéni akaratáért küzd, hanem olyan eszmékért, 

melyek mások előbbre jutását segítik, mások akaratát akarja 

érvényesíteni. Képes a hitéért feláldozni önmagát. 

 

  Kos Nap: Hadvezér: A harcon, a küzdelmen keresztül szerezek 

dicsőséget. 

  Kos Hold: Anyafarkas: Ösztönök vezérelnek. Amit érezek, azt 

cselekszem. 

  Kos Merkúr: Vitázó: A kapcsolataimban győzni akarok. Csak 

nekem lehet igazam. 

  Kos Vénusz: Amazon: A vágyaimért harcolok, akkor vagyok nő, ha 

az akarok lenni, de akkor azonnal. Amit 

akarok, azt megszerzem. 

  Kos Mars: Harcos: Harc az életem. Amit a fejembe veszek, azt 

megvalósítom. Előbb ütök, aztán kérdezek. 

„Fejjel megy a falnak.” 

  Kos Jupiter: Lovag: A hitéért küzd. A hit, a gyengék és elesettek 

védelmezője. 

  Kos Szaturnusz: Veterán: Az idő tapasztalttá tesz. Már megfontoltabb 

vagyok, de ha kell, még mindig oda csapok. 



A Bika 

 

Tavaszi, földies, szilárd, befelé forduló, negatív, passzív. 

 

Motivációja: Birtokolni, biztonságban lenni. 

 

Megközelítése: Az anyagon, a stabilitáson keresztül. 

 

Feladata: Az anyag nélküli biztonság. 

 

Működése: Minél több anyag vesz körbe, annál inkább biztonságban 

vagyok. 

 

Szintjei: Legalsó, ösztöni szint: Élvhajhász: 

Mindenek előtt, az élvezetek, a célnélküli szórakozás. 

Mindenben a kényelmet és a jólétet nézi. Csak magára 

hajlandó költeni, másra csak akkor, ha hasznot remél általa. 

 

Középső, tudati szint: Nyárspolgár: 

Mindent az anyagiakon keresztül akar megvalósítani, úgy 

gondolja, ha pénze van, mindent megszerezhet a világban. 

Gyűjtöget, mindent meg akar szerezni, hiszen a stabilitásra 

törekszik, melynek kulcsát az anyagiakban látja. 

 

Legfelső, szellemi szint: Eltántoríthatatlan: 

Itt már rájön, hogy az anyagiak nélkül is lehet biztonságban, 

mivel anyagiakat nem tud teremteni, mert az a sors kezében 

van, kinek mennyi pénze lehet. Már nem ragaszkodik az 

anyaghoz, tudja az csak eszköz, a biztonságot az adja, ha a 

hitéhez ragaszkodik. 

 

 Bika Nap: Földbirtokos: Az anyagon, a birtokláson, a stabilitáson, a 

biztonságon keresztül teljesedek ki. 

 Bika Hold: Biztonságra vágyó: Csak akkor érzem jól magam, ha biztonságban 

vagyok. Érzelmi biztonságra vágyom. 

 Bika Merkúr: Megmozdíthatatlan: A mozgásom, a kapcsolataim stabilitása a 

fontos. Ha állok, nehezen indulok, ha megyek, 

nem tudok megállni. 

 Bika Vénusz: Szobrász: Az anyagban keresem a művészetet, mellyel 

megmutatom a szépséget. Olyat alkotok, 

amilyent az emberek szeretnek és elismernek. 

 Bika Mars: Pató Pál úr: „Hej rá érünk mi arra még!” A kényelem az 

elsődleges a számomra, minek mozduljak 

meg, ha nem muszáj. 

 Bika Jupiter: Rendíthetetlen: A hitet birtoklom, hiszen az anyagot azért 

kapom, hogy mások javára fordítsam. 

 Bika Szaturnusz: Nincstelen: Minél inkább az anyagiakra, a biztonságra 

törekszem, annál kevesebb pénzem van. A 

biztonságot nem az anyag adja, hanem az, 

hogy nem történhet velem más, mint aminek 

történnie kell. 



Az Ikrek 

 

Tavaszi, légies, változó, kiáramló, pozitív, aktív. 

 

Motivációja: Megismerni, összekötni a dolgokat, kapcsolatokat létrehozni. 

 

Megközelítése: A kapcsolatokon keresztül. 

 

Feladata: A tudást közvetíteni. A tanítás. 

 

Működése: Bár megismerné a világot, nyugtalan, folyamatosan vibrál. 

Állandóan változó. 

 

Szintjei: Legalsó, ösztöni szint: Szélhámos: 

Úgy gondolja, hogy csak úgy érvényesülhet, ha az 

embereknek látszólag meg adja azt, amire vágynak. A haszon 

megszerzése a lényeg, így gyakran talmi az, amit árul. Jó 

kereskedői vénája van, így elég gyakran sikerül átvernie az 

embereket. 

 

Középső, tudati szint: Üzletember: 

Még mindig úgy gondolja, az anyagiakban kell keresni a 

megoldást, de már van erkölcsi tartása, igyekszik a haszonért 

tényleg azt adni, amit kérnek tőle. 

 

Legfelső, szellemi szint: Igehirdető: 

Itt már tudja, mit kell közvetítenie, azt a tudást, ami az övé. 

 

 Ikrek Nap: Tanár: Az ismeretek átadásán keresztül valósítom 

meg önmagam. 

 Ikrek Hold: Író: Tehetségem van az íráshoz, a kapcsolatok 

létrehozásához. Bár mindenről van 

elképzelésem, semmiről sem túl mély igazán. 

 Ikrek Merkúr: Szószátyár: A beszéd, a kapcsolatok a mindenem. 

Beszéddel hozom létre a kapcsolataimat. Azért 

beszélek, hogy rám figyeljenek. 

 Ikrek Vénusz: Kereskedő: Az anyagiakat közvetítem, a kapcsolataimat az 

anyagon keresztül hozom létre. 

 Ikrek Mars: Lepedő akrobata: A szerelmi partnereket, úgy váltogatom, mint 

a lepedőt. A változatosságot, mind partnerben, 

mint formában kedvelem. A mélységekre 

nincs időm, mindent és mindenkit meg akarok 

ismerni. 

 Ikrek Jupiter: Ügyvéd: A kapcsolataimban fontos a jog, a hit kérdése. 

Amiben hiszek, azt képviselem. De, hogy 

miben hiszek, az attól függ, milyen hasznot 

remélhetek tőle. 

 Ikrek Szaturnusz: Társkereső: Számomra nehezen megy a kapcsolatteremtés, 

így azt célommá teszem. Kapcsolataimban a 

rendszerességre, célszerűségre törekszem. 



A Rák 

 

Nyári, vizes, kardinális, befelé forduló, negatív, passzív. 

 

Motivációja: Szükség legyen rám. 

 

Megközelítése: Érzelmeken keresztül. 

 

Feladata: Gondoskodni másokról. 

 

Működése: Rávenni a másikat, hogy az történjen, amit én akarok. 

 

Szintjei: Legalsó, ösztöni szint: Uszító: 

Ezen a szinten bármit is akar elérni, másokat buzdít a 

cselekedetek megtételére, úgy, hogy ő a háttérben marad. 

 

Középső, tudati szint: Hátráló: 

Bár erkölcsi tartása már van valamilyen szinten, de a 

felelősséget még mindig nem vállalja. Bármit is akar tenni, 

kivárja a legalkalmasabb időt, meghagyja másoknak a 

kezdeményezés lehetőségét, nem bízik magában. 

 

Legfelső, szellemi szint: Együttérző: 

Már képes felvállalni a felelősséget, képes a döntéseiért 

vállalni a következményeket, de ezt még mindig oly módon, 

hogy szükség legyen rá. Megjelenik nála a gondoskodói 

szeretet, az emberekkel való törődés. Meg kell valósítania a 

magasabb rendű érzelmeket. 

 

   Rák Nap: Mesterszakács: A teremtés által gondoskodom, válok fontossá. 

   Rák Hold: Anya: Védem és óvom a rászorulókat. Én tudom, 

mire van szükségük, még akkor is, ha ők nem 

így látják. 

   Rák Merkúr: Pletykafészek: „Letye-petye-lepetye”. Az a lényeg, hogy a 

társaság középpontjába kerüljek, azért legyek 

fontos, mert szállítom a híreket.  

   Rák Vénusz: Romantikus: Fontos számomra a nő, a nőiesség. Szeretem a 

szép, aranyos, kissé giccses dolgokat, melyek 

kiemelik fontosságomat. 

   Rák Mars: Aggódó: Nincs elég erőm ahhoz, hogy úgy történjenek 

a dolgok, ahogyan szeretném. A tetteim 

helyet, az érzelmeim vezérelnek, az aggódás 

és féltés, hiszen ha a másikkal történik valami, 

mi lesz velem, kinek leszek akkor én fontos. 

   Rák Jupiter: Védelmező: Hiszek, az elesettek, gyengék ápolásában, 

gondoskodásában. Ez az életem, a hitem. 

Tudom, csak azon segíthetek, aki kéri a 

segítséget. 

   Rák Szaturnusz: Otthontalan: Az otthon a család a célom, mivel az nincs 

nekem. Bár létre hozom az otthon, de a 

másiknak, én idegenül érzem magamat benne. 



Az Oroszlán 

 

Nyárias, tüzes, szilárd, pozitív, kiáramló, aktív 

 

Motivációja: Uralkodni, irányítani. 

 

Megközelítése: Az akarat, az egó által 

 

Feladata: Uralkodni másokért. 

 

Működése: A fensőbbség magától értetendő. 

 

Szintjei: Legalsó, ösztöni szint: Despota: 

A hatalmat akár erőszakkal is kivívja magának, másokra 

kényszeríti az akaratát, lenyomja az embereket, így biztosítva 

a fensőbbségét. 

 

Középső, tudati szint: Uralkodó: 

Itt már nem törekszik arra, hogy másokat elnyomjon. A 

hatalmat ösztönösen megszerzi, de úgy gondolja, a 

hatalommal ki jár a tisztelet és a megbecsülés. Megjelenik a 

nagylelkűség, de ezért is le akarja aratni a babérokat. 

Királyként tekint magára. 

 

Legfelső, szellemi szint: Főpap: 

Az uralkodás már nem öncélú, másokért, egy közösségért 

uralkodik, a cél már nem az egyén önmegvalósítása, hanem a 

közösség sikeressége. 

 

 Oroszlán Nap: Király: Az Uralkodó én vagyok. Az önmegvalósításon 

keresztül uralkodom. 

 

 Oroszlán Hold: Anyakirálynő: A gondoskodáson, az érzelmeken keresztül 

uralkodom. 

 

 Oroszlán Merkúr: Tanácsadó: A tudásom által nyilvánulok meg, valósítom 

meg önmagam. 

 

 Oroszlán Vénusz: Királynő: A szépségen, a gazdagságon, az anyag által 

uralkodom, valósítom meg önmagam. 

 

 Oroszlán Mars: Hódító (Harcos Király): Az akaratomon keresztül én uralkodom. 

 

 Oroszlán Jupiter: Főpap: A hitemen keresztül, a hit által uralkodom, 

valósítom meg önmagam. 

 

 Oroszlán Szaturnusz: Bölcskirály: Az uralkodás, az önmegvalósítás az én utam. 

Másokért uralkodom. (Már végig ment az 

úton, a szinteken, már megértette, mi az 

Oroszlán lényege). 



A Szűz 

 

Nyári, földies, változó, befelé forduló, negatív, passzív 

 

Motivációja: A megismerés, az elemzés, a megértés. 

 

Megközelítése: A tudat által. 

 

Feladata: Minden tökéletes. 

 

Működése: Én tudom. 

 

Szintjei: Legalsó, ösztöni szint: Félművelt: 

Mindenbe belekóstol egy kicsit, nem az számít neki, hogy 

tudása legyen, hanem az, hogy a világ előtt elismerjék 

tudását. Érzi és tudja, mire reagál a környezete, és azt fogja 

nekik képviselni, de nincs valódi tudás. 

 

Középső, tudati szint: Tudós: 

Már keresi a tökéletes dolgokat a világban, de leginkább a 

tudományokban. Úgy gondolja a világ megismerhető a fizikai 

anyagokon keresztül. Kutatja, de nem találja, hisz nem is 

találhatja a lényeget, az nem az anyagban lelendő. 

 

Legfelső, szellemi szint: Hittudós: 

Már tudja mi az igazi tudás. Nem az anyagi világban van, az 

utat magának kell megtalálnia, mely göröngyös, de a végén 

megtapasztalhatja a tökéletességet. 

 

 Szűz Nap: Népek Királya: Az önmegvalósításon keresztül válok 

tökéletessé. A kiterjedésem által szolgálok. 

 Szűz Hold: Ápoló: A gondoskodás a szolgálatom. 

 Szűz Merkúr: Stratéga: A tudás a lényeg. A világ megismerhető, s 

felhasználható. 

 Szűz Vénusz: Modell: A forma, a szépség, az anyag tökéletessége. 

 Szűz Mars: Kókler: Vágyom a tudást, az akaratomat, a vágyamat a 

tudálékossággal támasztom alá. 

 Szűz Jupiter: Hittudós: Hitem a tudás, a hit által válok tökéletessé, 

Tökéletes vagyok. 

 Szűz Szaturnusz: Bölcstudós: A tökéletesség, mindenben ott, van. Amilyen 

vagyok amilyen a világ, az úgy tökéletes. 



A Mérleg 

 

Őszies, levegős, kardinális, kiáramló, pozitív, aktív 

 

Motivációja: Szeressenek. 

 

Megközelítése: A kapcsolatokon keresztül. 

 

Feladata: Mindent betöltő szeretet. Felvállalni önmagát. 

 

Működése: Nem fogadnak el, nem fogadom el magam. 

 

Szintjei: Legalsó, ösztöni szint: Feltűnni vágyó: 

A legfontosabb az, hogy szeressék. Úgy gondolja, ha 

megfelel azoknak az elvárásoknak, melyeket elé támasztanak, 

akkor szeretni fogják. Kérdésekre kitérő válaszokat ad, és 

diplomatikusan fogalmaz, hogy senkit se bántson meg, a 

szeretet ne sérüljön. 

 

Középső, tudati szint: Művész: 

Már érzi, valami nem kerek, hiába keresi az anyagban a 

harmóniát, nem leli. A művészetek felé fordul, de ez sem 

megoldás, hiszen még mindig az a legfontosabb számára, 

hogy a külvilág elfogadja őt. 

 

Legfelső, szellemi szint: Egyházatya: 

Már tudja, nem mások elvárásának kell megfelelni, hanem el 

tudja fogadni önmaga tökéletességét. Képes magát és a 

világot elfogadni s szeretni olyannak, amilyen. 

 

 Mérleg Nap: Színész: A külvilág általi elismertség mindenek felett, a 

kapcsolatok kialakítása és megtartása. 

 Mérleg Hold: Művészlélek: A harmónia, a szépség és a szeretet a 

legfontosabb. Érzékeny, törékeny lelkületű, 

játszik mások érzelmével, hogy ne az ő 

érzelmével játszanak. 

 Mérleg Merkúr: Diplomata: A gondolkodásomat, a kapcsolataimat 

feláldozom a harmónia oltárán. 

 Mérleg Vénusz: Szépség: Az anyag, a forma által akarok megfelelni, a 

külsőség, a megjelenés a fontos. A belső 

szépség, a szeretet megmutatkozik. 

 Mérleg Mars: Békeharcos: Akaratommal a harmóniára törekszem, 

lemondok az akaratomról a béke kedvéért. 

 Mérleg Jupiter: Egyházatya: Hitem a szeretet, a harmónia, mások és 

önmagam szeretete a legfontosabb. 

 Mérleg Szaturnusz: Igazságtevő: A harmónia, a béke letéteményese. Az 

egyensúly, a középút, a szerelem keresése. 



 

A Skorpió 

 

Őszies, vizes, szilárd, befelé forduló, negatív, passzív. 

Motivációja: Elodázni a halált. 

Megközelítése: Az érzelmek által. 

Feladata: A halál csak egy állomás, két élet között. Az Utunkat csak mi 

járhatjuk. 

Működése: Egyszer úgy is mindennek vége. 

Szintjei: Legalsó, ösztöni szint: Kéjenc: 

Érzi, hogy minden elmúlik és ő ezt a kis időt, ami még hátra 

van, ki akarja élvezni. A hatalmat az anyagi síkon keresi, de 

hogy átélje az elmúlást is, gyakran a szexualitás felé fordul, 

keresi azon helyzeteket, ahol kiélheti a szenvedélyeit. 

Középső, tudati szint: Kutató: 

Úgy gondolja, a világ megismerhető az által, ha darabjaira 

bontjuk és a darabokat egyesével, megvizsgáljuk. Igyekszik 

minden lebontani, felboncolni. Kutatatás, a titkok 

megismerése, a nyomozás az ő területe. 

Legfelső, szellemi szint: Remete: 

Itt már rá jön, nem az anyagban kell keresni az élet értelmét. 

De ennek megtalálása csak egy olyan úton keresztül 

lehetséges, amelyen egyedül kell haladnia. Megjelenik a 

magányosság, de nem a hétköznapi életben, hanem abban, 

hogy a belső útján senki sem kíséri el. 

 Skorpió Nap: Császár: Egyszer minden elmúlik, így az élet is. A 

hatalom mindenek felett, amíg lehet. Élet-halál 

ura. 

 Skorpió Hold: Jégkirálynő: A felszín kemény, rideg és kegyetlen, de a 

mélyén forrongó szenvedélyek vannak. Nem 

akarok érzelmileg sérülni. 

 Skorpió Merkúr: Látnok: Ismeri a titkokat, a rejtélyeket, s látja az 

összefüggéseket. A tudat-talan és a halál 

ugyan az. 

 Skorpió Vénusz: Kurtizán: Az anyag, a test, a szenvedélyek hatalma. 

Élvezzük az életet, amíg lehet, hisz úgyis jön 

az elmúlás. 

 Skorpió Mars: Fanatista: A tetteim, a szenvedélyeimből fakadnak. 

Mindenki potenciális ellenség. Legjobb 

védekezés a támadás. 

 Skorpió Jupiter: Mágus: A hatalom a tudattalanból, a „más világból” 

jön. Megérzem és azonosulok a lélekkel. Aki 

azonosulni tud az árnyoldallal, azé az igazi 

hatalom. 

 Skorpió Szaturnusz: Halhatatlan: A „Freddy” dajkamese. Nem elég ismerni a 

poklot, végig kell menni rajta. De csak az van 

ott, amit mi tettünk oda. Az út félelmetes, 

veszélyes, s magányos, de a végén ott az új 

élet ígérete. 



A Nyilas 

 

Őszies, tüzes, változó, kiáramló, pozitív, aktív. 

 

Motivációja: Az örök optimizmus. Lelkesíteni az embereket. 

 

Megközelítése: A hiten keresztül. 

 

Feladata: Minden úgy jó, ahogy van, mert annak úgy kell lennie. Az 

arányok megtalálása. 

 

Működése: Amiben hiszek, az létezik. Mindig másban hiszek. 

 

Szintjei: Legalsó, ösztöni szint: Nagyképű: 

Az embereket úgy sorolja be, hogy ki milyen pozíciót tölt be 

a társadalomban. Számára egy polgármester többet ér, mint 

egy pék. Törekszik eme pozíciók megszerzésére, s úgy szerez 

hatalmat, hogy megtéveszti az embereket. Megszerzett 

pozíciójára büszke. 

 

Középső, tudati szint: Politikus: 

Itt úgy gondolja, a hatalom jár neki, az az ő privilégiuma. 

Érzi, hogy a világot meg kell változtatni, de a saját 

elképzelései szerint, mely gyakran illúziónak bizonyul. Nem 

tud a részletekkel törődni, így a nagyszabású tervei sokszor a 

visszájára fordulnak. 

 

Legfelső, szellemi szint: Megvilágosult: 

Már rá tud látni a lényegre, meg tudja érteni az ISTENI 

üzenetet. El tudja fogadni, hogy minden, ami történik a 

világban, annak oka van, és ez része az univerzumot betöltő 

törvényvényeknek. Tehát minden, ami történik az úgy jó, 

mert az vezet oda, ahova menni kell. Ez az abszolút hit. 

 

 Nyilas Nap: Istenkirály: A hatalom magától értendő, hisz ISTENTŐL 

való. A hit által valósítom meg önmagam.  

 Nyilas Hold: Médium: Tehetséges a hitben, érzi az angyalokat, 

bizakodó és optimista, a hite által 

gondoskodik, csak a hitének rendelődik alá. 

 Nyilas Merkúr: Mesemondó: Amit mondok, azt elhiszem. Mindig mást 

hiszek, mindig mást mondok. Ez a világ egy 

illúzió, az illúzió is egy világ. 

 Nyilas Vénusz: Életművész: Hiszek a szerelemben, de mindig másba 

vagyok szerelmes, legyen az élő, eszme, tárgy. 

„Szerelem nélkül nem megy ez, tehát, mindig 

mást és mást szeretek.” 

 Nyilas Mars: Szónok: Amiben hiszek, azt kell tennetek. Higgyetek 

bennem, s minden menni fog. Fogjuk meg és 

vigyétek! 

 Nyilas Jupiter: Pap: Hiszek a hitben, magam vagyok a hit. Minden 

csak szép és jó lehet, ha mégsem, majd hitet 

váltunk. 

 Nyilas Szaturnusz: Bíró: Hiszek az igazságban, az erkölcsben, a 

dogmákban, a hit nem játék, hanem az Út. 



A Bak 

 

Téli, földies, kardinális, befelé forduló, negatív, passzív. 

 

Motivációja: A célt meg kell valósítani. 

 

Megközelítése: Az anyagon és a célszerűségen keresztül. 

 

Feladata: Nem a cél a fontos, hanem az út. Mások céljainak 

megvalósítása. 

 

Működése: Mindennek meg van a helye és ideje. 

 

Szintjei: Legalsó, ösztöni szint: Könyöklő: 

Csak a cél a fontos, az teljesen mindegy kin és min gázol át a 

megvalósításhoz, jelszava: „A cél szentesíti az eszközt.” 

 

Középső, tudati szint: Karrierista: 

Érzi, hogy a célok eléréséhez, áldozatokat kell hoznia, ezért 

képes lemondani mindenről, azért, hogy a célt elérhesse, de 

ez sem vezet a sikerhez, örök elégedetlen. 

 

Legfelső, szellemi szint: Beavatott: 

Már tudja, mi az a cél, amiért leszületet, mi az élet valódi 

célja. Tudja, merre kell mennie és kitartóan arra halad. 

Sokszor mások céljait valósítja meg. 

 

   Bak Nap: Hegyi vezető: A célokban teljesedek ki. Azáltal vagyok 

valaki, hogy az utakat járom. 

   Bak Hold: Határozatlan: Biztos, hogy azt csinálom, amit kell? Biztos, 

hogy jó célt szolgálok? Csak azt a célt tudom 

követni, amivel érzelmileg is azonosulok. 

   Bak Merkúr: Kőfejű: A célt, az utat én ismerem a legjobban. Amit a 

fejembe vettem, attól senki és semmi sem 

tántoríthat el. Makacsságom az erényem. 

   Bak Vénusz: Puritán: Majd akkor leszek nő, ha az a cél. Lényeg az 

egyszerűség és a célszerűség. 

   Bak Mars: Hegymászó: Amit akarok azt el is érem. Az akaratom által 

valósítom meg a célt. A cél szentesíti az 

eszközt. 

   Bak Jupiter: Kereső: Hitem a szabályokban. A szabályok azért 

vannak, hogy a megfelelő mederbe terelje az 

embereket. Nem jó se a túl szoros, se a túl 

laza. Hozzunk egy szabályt, s nézzük meg 

működik-e, ha igen akkor jó, ha nem új 

szabályra van szükség. 

   Bak Szaturnusz: Karrierista: A célom feljutni a csúcsra, beteljesíteni a 

célomat. De a csúcsról csak lefelé lehet menni. 

Az élet egy hullámvasút. 



A Vízöntő 

 

Téli, levegős, szilárd, kiáramló, pozitív, aktív. 

 

Motivációja: Kitörni a megszokottból, a korlátokat le kell dönteni. 

 

Megközelítése: A szabadság, a függetlenség mindenek felett. 

 

Feladata: Belső korlátok felvállalása, a közösségért való élet. 

 

Működése: Nekem ne mondja meg senki, hogy mit tegyek! 

 

Szintjei: Legalsó, ösztöni szint: Anarchista: 

Meg akarja változtatni a világot. Ezt a felperzselt föld 

módszerével képzeli el, eltörölni, ami van és egy újat alkotni, 

ami jobb, de az csak addig lesz jó, amíg nem ütközik a 

szabadságvágyával. Minden, ami új, modern azt részesíti 

előnyben, ami régi az elavult. 

 

Középső, tudati szint: Szociológus: 

Már rá jön, a világot nem lehet így megváltoztatni. Úgy 

gondolja, hogy ha az emberek körülményeit jobbá teszi, 

akkor a világ is jobb lesz, a gond ott van, hogy hiába segít 

másokon, a világ nem válik jobbá. 

 

Legfelső, szellemi szint: Megváltó: 

Már tudja, a világ tükör, ha azt akarja, hogy változzon, neki is 

változnia kell, mégpedig belül. Lemond az egyéni 

boldogulásáról, a közösség javára. 

 

 Vízöntő Nap: Bolond Király: A másság által lesz valaki, kitűnni vágyó. 

Mások számára sokszor érthetetlen dolgokban 

nyilvánul meg. 

 Vízöntő Hold: Teréz anya: Mindenkit egyformán szeret, senkit se szeret 

igazán. Úgy gondoskodik, ahogyan ő látja 

jónak. 

 Vízöntő Merkúr: Őrült-zseni: Új és újabb elképesztő gondolatok. Képzelgés, 

vagy valóság? Ki tudja, a rács melyik oldalán 

állunk. Ami ma őrültség, az holnap 

mindennapossá válik. 

 Vízöntő Vénusz: Plázacica: Független, könnyűvérű, divatmániás. A 

feltűnési vágy, a szabad szerelem és a 

függetlenség mindenek felett, főzni tanuljon 

meg az, aki feleség akar lenni. 

 Vízöntő Mars: Szabadságharcos: Ami régi az elavult és besavanyodott, le kell 

rombolni. Az új a jó. Aki nem tud lépést 

tartani az ifjúsággal, az megöregszik és 

ódivatú lesz. 

 Vízöntő Jupiter: Ideológus: A tradíciók, a régiek elméletei ideét múltak. A 

világ változik, új ideákra van szükség, melyek 

nem korlátoznak. 

 Vízöntő Szaturnusz: Szellemi vezető: Az ideákon keresztül segíti az embereket. A 

lényeg az, hogy a változáshoz, önmagát kell 

megváltoztatnia. 



A Halak 

 

Téli, vizes, változó, befelé forduló, negatív, passzív. 

 

Motivációja: Ne legyek áldozat. Ha áldozat vagyok, majd megsajnálnak. 

 

Megközelítése: Már megint miért pont én? 

 

Feladata: Az egó érvényesítéséről való lemondás, az Egység 

megvalósítása. 

 

Működése: Áldozat vagyok, áldozatot hozok. 

 

Szintjei: Legalsó, ösztöni szint: Gyáva: 

Fél attól, hogy áldozattá válik, ezért inkább visszahúzódik, 

lemond az önérvényesítésről, ha nem bántok senki engem se 

bántanak. 

 

Középső, tudati szint: Poéta: 

Érzi, hogy a fizikai síkon nem megtalálható az egység, ezért 

elfordul a realitásoktól, álmokat kerget, megjelenhet nála a 

művészet bármely formája, és a különböző tudatállapot 

változtató szerek. 

 

Legfelső, szellemi szint: Egységesítő: 

Rájön, hogy ő a mindenség része, s a mindenség egy és 

oszthatatlan, így mindannyian egyek vagyunk. Ha lemond 

valamiről, hogy a másiknak legyen, akkor neki is lesz. 

 

 Halak Nap: Exkirály: Csak akkor lehetek valaki, ha lemondok az 

önmegvalósításról. Az áldozatvállalásért 

néznek fel rám. 

 Halak Hold: Nővér: Az önfeláldozás által gondoskodom, de csak 

akkor, ha azt a másik akarja. 

 Halak Merkúr: Szórakozott professzor: A tudatom kapcsolódik az egységhez. Amit te 

tudsz, nincs szükség arra, hogy én is tudjam, 

amit te nem tudsz, azt én tudom. 

 Halak Vénusz: Szerető: Mindenkit szeret, hiszen mindenki egymáshoz 

tartozik. Én nem birtoklok senkit, engem se 

birtokolnak. 

 Halak Mars: Önállótlan: Minek akarjak, ha más akar. Majd akkor 

valósul meg az, amit én akarok, ha mások is 

akarják. 

 Halak Jupiter: Önzetlen: Magam vagyok az egység. Ha másoknak van, 

akkor nekem is. 

 Halak Szaturnusz: Céltalan: Nincs saját célom, hisz másnak van, ami így 

az enyém is.  

 

 


