
 

ILYENEK  a  HALAK 
 
 
Miért pont a Halak? 
Egy asztrológusnak minden csillagjegynek egyenlőnek kellene lenni. Mégsem az, úgy ahogy 
az édesanya sem szereti egyformán a gyermekeit (az más kérdés, hogy nem szabad, hogy ezt a 
gyermekek érezzék).  
Saját horoszkópomban a VII. és 8. ház kezdődik a 
Halak jeggyel, így az szemben van velem, kiegészít 
engem, a párkapcsolatok folytán tükröt tart elém. A 8. 
ház érdekeltsége révén a tanulmányozására és a titkok 
felkutatására ösztönöz. A Halak jegy egyik ura a 
Jupiter a 12. házamban van, ott ahol a tudattalan 
dolgok laknak, amik csak arra várnak, hogy 
megértsem őket. Másik ura a Neptunusz a 
kommunikáció házában van, az asztrológia 
bolygójától, az Uránusztól erősen késztetve. Így már 
azt hiszem, hogy érthető, hogy miért pont a Halak. 
 
Mitől lesz valaki Halak beállítottságú ember? 
Az alábbiakban megmutatom, hogy ez nem csak a Napjegytől függ, olyan esetben is így van, 
amikor ezt konkrétan csak az asztrológus látja. Mindegyik kicsit másként nyilvánul meg.  
 
Ha a Napja a Halak jegybe esik, vagyis nagyjából február 22 és március 22 között született.  
A tudatos cselekedetek, magáról az életről alkotott elképzelések, azok megvalósítása történik 
eszerint. Lényegesen befolyásolja a munka és hivatásválasztást, valamint a szabadidő 
eltöltését, annak formáját és minőségét.  
 
Ha a Holdja a Halak jegyben van. 
Az érzelmek működnek olyan területen, amely megegyező elemű (vizes), ahol az empátia, a 
megérzések, az áldozathozatal jellemez. 
 
Ha a születés óra, perce szerint az Ascendens a Halak jegyben kezdődik. 
Külső szemlélőnek az Ascendens jegye látszik a legjobban. A test, amelyben élünk, az alkat a 
gesztusok, a jelek a testen. A lehetőségek az életben és az, hogy ezeket mennyire tudjuk 
kihasználni.  
 
Ha a Neptunusz, vagy a Neptunusz és Jupiter az I. házban tartózkodik. 
Hasonló ahhoz, amikor az Ascendens Halak, de itt egy más jellegű Ascendens van Halakkal 
átszínezve. (pl.: Skorpió Asc. Neptunusz és Jupiter az I. házban) A megjelenésben keveredik a 
két jegy.  
 
Ha a Neptunusz együttáll egy másik bolygóval. 
Itt a Halak jelleg a másik bolygó tulajdonságaival vegyül a jegyhelyzetük milyenségében és a 
házhelyzetük szerinti szituációkban.  
 
 
 
 



Ha a Halak jegyben bolygó, vagy bolygók állnak, akár többen is.  
Ebben az esetben a bolygók veszik fel a Halak tulajdonságokat és abban a minőségben 
működnek a házban és más házak uraiként. Egyes bolygók erősek lesznek, mások pedig szinte 
észrevehetetlenségig legyengülnek.  
 
A Halak jegy két uralkodó bolygója a Jupiter és a Neptunusz. Mivel a Jupiter a Nyilas 
jegynek is ura, így nem mindegy, hogy melyiket képviseli, a Neptunusz viszont csak a 
Halakra vonatkozik.  
 
Halak Jupiter 
A legrégibb római istenek egyike, a legnagyobb és 
legjóságosabb, a Marssal és Quirinusszal együtt alkottak 
hármasságot. A villám és mennydörgés istene. Görög 
megfelelője Zeusz. Ábrázolása lándzsával, jogarral, 
villámokkal sas társaságában.  
A kínai asztrológiában isteni törvényhozónak tekintik. 
A Halak Jupiter felnagyítja és kiterjeszti azokat a 
tulajdonságokat, amelyeket a jegy képvisel. Érzék a lelki 
segítségnyújtáshoz, megbocsátás, vigaszt és reményt tud 
nyújtani. Diszharmonikus esetben a túlzott rajongás, az 
önsajnálat és öncsodálat érvényesül. 
Neptunusz 

A rómaiaknál Neptunusz a tenger, a földrengés, 
lótenyésztés, termékenység istene, az erdők és a manók 
ura. Mivel a rómaiak eredendően nem hajóztak a 
tengeren, így Neptunusz inkább az édesvizek istene 
lehetett. Egy biztos, a vizekkel állt kapcsolatban. A 
görög mitológiában megfelelője Poszeidón. 
A Vénusz felsőbb oktávja, így mindazt, amit a Vénusz 
jelent azt egy felsőbb szinten műveli. A szeretetet 
kiterjeszti mindenki felé, a szerelmet nem első sorban 
testileg képviseli.  
Határtalan, parttalan helyzeteket idéz elő, mint maga az 
óceán. Az irracionális világ jelképe, az álmok világa, a 

kollektív és egyéni tudattalan titkai tartoznak hozzá. Az uralma alatt áll az összes 
tudatmódosítás, annak minden formája (alkohol, kábítószer, gyógyszer, vegyszer, méreg, 
meditáció, transz állapot, hipnózis, szekták, álmodozás, vágyakozás). Aki nem ad önként 
önfeláldozva, az csalás, becsapás útján veszti értékeit. A művészetek közül különösen a zenét, 
filmet, bűvészetet és fényképészetet jelképezi.  
A Neptunuszhoz tartozik a nemiség abnormális mivolta, de nem perverzitásként, mint a 
Skorpiónál.  
 
A Halak csillagkép kultúrtörténete 
A kereszténységgel való kapcsolata onnan származik, hogy 
Krisztus születésekor a tavaszpont a Kosból a Halakba hátrált és 
ezzel egy új korszak a Halak korszaka vette kezdetét. 
Eredetileg a csillagkép csak egy halból állt, ami egy félig ember 
és félig haltestű szíriai istennő szimbolikája volt. Később a 
rómaiak saját mítoszukba illesztették a csillagképet. Vénuszt és 
fiát Cupidót megijesztette egy szörnyeteg. Menekülniük kellett, a 



tengerbe merültek és hallá változtak. Szalaggal kötötték össze egymást, hogy együtt 
maradjanak, ez a szeretet köteléke.  
 
Tulajdonságok és élethelyzetek, amelyek jellemzőek a Halakra 
Identitászavar: Nincs tudatában, hogy mennyire másként viselkedik, mint az átlag. Ezt inkább 
a többiek veszik észre. Azt azonban érzi, hogy valami nem stimmel, gyakran kiközösítik, 
vagy sajnálják.  
Talajvesztettség, elvágyódás: Mintha nem a földön járna. Lelke nem fér a testébe, örökké 
kiszabadulni vágyik. Feloldódni a nagy egységben, a közös tudatban, ahonnan érkeztünk. 
Akkor van baj, ha ez túlzott méreteket ölt. Képes játszi könnyedséggel itt hagyni az 
árnyékvilágot.  
Bizonytalanság: Még az oly biztos lábakon álló Halak egyéniség is képes órákig gondolkodni 
azon, hogy igen-e, vagy nem, mielőtt határoz, vagy másnapra halasztja a döntést. Olykor csak 
sodródik, majd csak lesz valahogy.  
Megérzések, ösztönök, fantázia: Nála jobban senki sem tud misztikus történeteket kitalálni. 
Fantázia, álmodozás és a mesék világa az otthona. Nyugodtan hagyatkozhat a megérzésekre, 
Ő az aki rögtön felismeri a helyzetek érzelmi hátterét.  
Szerethetőség: Nagyon lehet Őket szeretni, bájosak, sokszor kerülnek a társaság 
középpontjába anélkül, hogy azt kimondottan akarnák.  
Titokzatosság: Kiismerhetetlenek és átláthatatlanok, mindegyiknek van titka. Utólag jövünk 
rá, hogy mennyire nem ismertük Őket.  
Empátia: Képes tökéletesen átérezni mások problémáját és azt magáénak tekinteni. Ha 
egyébként elég erős egyéniség, akkor kiváló gyógyító válik belőle.  
Allergia, félrekezelt betegségek: Leginkább ennél a jegynél jelennek meg az allergiás 
reakciók, az idejében fel nem fedezett betegségek. 
 
Milyen foglalkozást választanak? 
Járják a tengereket, folyókat, róják az utakat. Minden lehet, ami a vizekkel kapcsolatos.  
Gyógyszerekkel, vegyszerekkel, kozmetikumokkal, illatszerekkel való tevékenység. Biztos 
ösztönökre támaszkodó gyógyítás. A művészetek világa: film, zene, fotózás, színház, cirkusz, 
festészet, líra. A könnyűzene világából sok olyan művészt ismerhettünk meg, akik nem tudtak 
megbirkózni a sikerrel és alkohol, vagy kábítószer hatása alá kerültek.   
 
Hát ilyenek a Halak! 
 
Bp., 2017.08.17. 
Ujvári Csilla 




