
ISMERKEDÉS,  SZERELEM 
 

 
Az ismerkedés, legyen az férfi vagy nő esetében, nem mindig megy könnyen. A körülmények 
is nagyban meghatározzák a lehetőségeket. Most például a koronavírus járvány eléggé 
leszűkíti az ismerkedéseket. A szórakozóhelyek, éttermek zárva, egyéb helyeken pedig 
maszkot kell viselni, ami nem engedi láttatni az arcot és így a mosolyt, csak a szemek 
villanása lehet, hogy kevés. Az iszlám hitben is azért vannak letakarva a nők, hogy ne 
lehessen kommunikálni és legyen távolságtartás.  
Nem véletlen, hogy a tavasz a szerelem időszaka, 
a Nap akkor világítja be a Kos, a kezdetek jegyét, 
ekkorra már mindenki kiéhezett az emberi 
kapcsolatokra. A téli hónapokban a Nap a Nyilas, 
Bak és Vízöntőben jár. Ezek a jegyek nem 
kifejezetten a szerelemről szólnak. A Nyilas 
filozofál, a Bak jól tűri a magányt, a Vízöntő 
pedig semleges és egyedül is egész ember. Viszont a nyáron keletkezett kapcsolatok télen 
megszilárdulhatnak, komolyra fordulhatnak.  
 
A születési horoszkópban lehetnek olyan állások, amelyek nem könnyítik meg az ismerkedést. 
A cél sem mindegy, hogy szerelmet keresünk távlati elképzelésekkel, vagy rövid életű laza 
kalandot, úgymond csak szexet. A szerelem az 5. házban lakik, a csak szex pedig a 8. házban.  
Nézzük, mik lehetnek ezek a problémák: 
     Ha a Szaturnusz érintett – házban áll, ház ura, együttáll ház urával, együttáll Vénusszal – 
akkor nagy sokára, későbbi életkorban alakul a szerelem, viszont tartósságot ígér.  
     Ha a Jupiter érintett, akkor bőséges a választék. A sorsbolygók esetében lehetnek 
periódusok, ahogy azt a Jupiter és a Szaturnusz diktálja.  
     Ha a Hold érintett, akkor a változékonyság és a különös érzékenység lesz jellemző. A 
leggyorsabb mozgású égitest óráról-órára másképp láttatja a helyzetet. 
     Ha a Nap érintett, akkor inkább elvárja az illető, hogy Őt keresse fel a szerelem. Jöhet 
valaki az udvartartásból, de ne legyen magasabb pozícióban, mert két király nem fér meg egy 
helyen.  
     Ha a Vénusz érintett, akkor a harmónia, a szépségre törekvés lesz a lényeg. A Mérleg 
jellegű Vénusz mondhatni, hogy párkapcsolatfüggő, még a rossz kapcsolat is jobb neki, mint 
a semmilyen. A Bika jellegű Vénusz kissé lusta, de kéjesen beleveti magát a szerelembe, ha 
felkeresi egy partner. 
     Ha a Merkúr érintett, akkor talán fontosabb lesz a kommunikáció, mint maga a szerelem. 
Mozgalmas jövés-menésre lehet számítani, ma így, holnap úgy, semmi állandóság. A Szűz 
jellegű Merkúr előbb minden szempontból körbejárja a partnert, annak meg kell felelni az 
összes kritériumnak.  
     Ha az Uránusz érintett, akkor lehet a szerelem villámcsapás jellegű, de vigyázzunk, mert 
ép olyan gyorsan el is múlhat, mint ahogy jött. Ha más egyéb hatások miatt tartós a kapcsolat, 
akkor időnként megújulásra szorul és legjobb, ha követjük az „élni és élni hagyni” elvét.  
     Ha a Neptunusz érintett, akkor nincsenek határok és a vágyódás érvényesül legjobban. 
Fontosabb a testiségnél, a kézzel fogható együttlétnél. Ne várjuk el, hogy megismerjük 
Neptunuszi partnerünket, mert úgy sem lehetséges.  
     Ha a Mars érintett, akkor az maga a tűz, a tettek kevés körítéssel. Becserkészni, levadászni 
és elejteni, majd kellő időben továbbállni. Mivel a Mars a Skorpió jegy ura is, így ennél a 
helyzetnél fordul elő legtöbbször az egyéjszakás kaland. Elveszi ami az övé és reggel 
továbbáll.  



 

     Ha a Plútó érintett, akkor szinte biztos, hogy a kapcsolat felejthetetlen és legtöbbször 
fellelhető az előző életek emléke, vagy elvisszük magunkkal az érzést következő életünkbe. A 
Plútónak azonban van még egy tulajdonsága, amely nem éppen kellemes és ez a függőség, 
akár az élet árán is.  
 
Ha a szerelmet jelölő bolygó nincs kapcsolatban másikkal, fényszög nélküli, akkor kevesebb 
kapcsolódás és így kevesebb lehetőség áll rendelkezésre az ismerkedéshez.  
Szintén korlátozva van a párkapcsolat kialakulása akkor, ha az érintett bolygó retrográd, 
hátráló mozgású. Ilyenkor gyengült a hatás, az ember nem tud elég objektív lenni, esetleg a 
rossz hatás fokozódik. Okozhat önbizalomhiányt, akadályokat és idősebb korban nyilvánul 
meg. Viszont ha a retrográd bolygónak köze van a szerelemhez, akkor az tanulásra és 
tapasztalatszerzésre ad lehetőséget.  
A szerelmi bolygó erejét a jegyminőségben elfoglalt helye is befolyásolja. Saját jegyben 
(pl.:Hold a Rákban) erőteljes, a vele szemben lévő jegyben pedig úgynevezett rangvesztett. 
 
Azt tudjuk, hogy a házak életterületeket jelölnek. Tizenkét helyre vannak besűrítve az 
események, egy helyre akár 30-40 analógia is kerülhet. Egyik kiválthatja a másikat. Így 
fordulhat az elő például, hogy aki élsportoló annak nem akar jönni a szerelem.  
 
Sokszor van az, hogy a partnerről alkotott elképzelés nem egyezik meg az illetőnek úgymond 
„járó” külső és belső tulajdonságokkal rendelkező emberrel. Ha nem vesszük ezt tudomásul, 
akkor esélyt sem kap a kapcsolat kialakulása. Az ideális partnert a horoszkópban nőknél a 
Mars jelöli, férfiaknál pedig a Vénusz. Ha ez a két bolygó rosszul kapcsolódik az 5. házhoz, 
akkor le kell mondani az ideális partnerről.  
 
A tudatalatti beidegződések is nagy szerepet játszanak. Mindenkinek van egy anyaképe és egy 
apaképe. Igyekszik ehhez hasonlóvá tenni a párját, vagy éppen ellenkezőleg, ha rosszak a 
szülőkkel való tapasztalatok. Elég nehéz ezektől az érzésektől elvonatkoztatni. 
 
Egy kapcsolat kialakításához szükség van önbecsülésre, önbizalomra. Muszáj bízni abban, 
hogy létrejöhet, hogy elég jó vagyok ahhoz, hogy engem szeressen valaki. A horoszkópban a 
legszembetűnőbb önbizalomhiányt a Nap-Jupiter kvadrát okozza. Ezzel a bolygókapcsolattal 
kell valamit kezdeni, ezt kell némiképp orvosolni.  
 
Mivel a múlt-jelen-jövő rabságában élünk, így a múltban történteket kivetítjük a jövőre és 
eleve rossznak ítéljük a még létre sem jött kapcsolatot. Ettől el kell vonatkoztatni és bízni kell 
abban, hogy a régi kellemetlen tapasztalat nem ismétlődik.  
 
Próbáljunk tiszta lappal indulni egy új szerelemben, 
esélyt adni arra, hogy a másik embert megismerjük. 
És már az elején döntsük el, hogy akarunk-e 
egyáltalán párkapcsolatban élni, vagy megelég-
szünk a vágyakozás kényelmes helyzetével.  
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