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“Nem csak a saját jellemzésed 
 fogod elolvasni...”

A  K I A D V Á N Y B A N   
L É V Ő  M E G H A T Á R O Z Á S O K  L E H E T ,  
H O G Y  É R Z É K E N Y E N  É R I N T E N E K …  
 

FIGYELEM!



HOGYAN HASZNÁLD? 
A meghatározások az Aszcendens, a Nap és a Hold jegyekre vonatkoznak. Ha 
mindhárom különböző jegyben áll,  akkor 3 jegy jellemzése is vonatkozik rád, vagy 
arra, akire éppen kíváncsi vagy. A következők szerint: 

Az Aszcendens jegy jellemzését elsősorban a külvilág látja.  A Nap jegy jellemzését a 
szűkebb környezet, míg a Hold jellemzését mindkét terület - hogy épp melyik: a 
külvilág vagy a szűkebb környezet: azt a Hold mozgása határozza meg. 
Bizonyos jegyekben a Hold a külvilágban, míg más jegyekben a szűkebb 
környezetben fejti ki erőteljesebben a hatásait. Többek között ezért is érdemes 
figyelemmel kisérni a Hold mozgását. (A Hold mozgásával kapcsolatban itt találsz egy 
hasznos személyre szóló kiadványt: http://www.asztropatika.hu/termek/
az_idozites_szemelyre_szolo_titka) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

A TÖBBSÉGRE VONATKOZIK! 

Ha úgy érzed, hogy a meghatározások nem illenek rád, akkor valószínűleg NEM 
tartozol ahhoz a többséghez, akikre viszont igen! 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

APRÓ BETŰS RÉSZ: 

A kiadványt szabadon megoszthatod másokkal, viszont előzetes írásbeli engedély 
nélkül semmilyen formában nem használhatod fel! 
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KOS 
“Gyere cipó hamm bekaplak” stílusa miatt, a vitákban igencsak ijesztő tud lenni.  

Szerencsés esetben - talán nem tör szét semmit - csak üvölt. Érveit főleg a hangerejével 
támasztja alá, így gyakorolva nyomást a másikra.  

Ha egy vitában vesztesnek érzi magát - taktikát vált. Egyszerűen megsértődik és 
elvonul. Ilyenkor esetekben akár napokig is képes némasági fogadalmat kötni. 

Ha már a sértődésnél tartunk! 

Sokan vannak, akik napok múlva is a könnyeiket törölgetik a Kossal való vitájuk után. 
Az igazság az, hogy a vita hevében olyan szavakat is kimond, amelyekkel akaratlanul 
is megbántja a másikat. Ezek többségét azonban nem gondolja komolyan, 10 perc 
elteltével ugyanis már azt sem tudja, hogy éppen kit, mivel is bántott meg... 

Hogyan kezeld? 

Ha vele szemben egy vitából nehezen tudsz kijönni - játszd el a vesztest! A lényeg, 
hogy győztesnek érezze magát. Ebben az esetben hamar elfelejti a vitát, - s hogy Ő 
lett a győztes, még meg is hálálja neked. 

Ha már megsértődött: 

amíg nem érzi úgy, hogy Ő lett a győztes: sajnos neked kell kiengesztelned. A 
kiengesztelés eltarthat órákig, napokig, de szélsőséges estekben akár évekig is!  
Ezért egyáltalán nem mindegy, hogy mikor teszed le a “fegyvert”.  

Amint látod, így vagy úgy - övé az utolsó szó. Viszont... 

nem nagyravágyó - a csaták megnyerésével is megelégedik. Vagyis a háború még a 
tied lehet... 

Egyébként a legkorrektebb vitapartner! Szemtől-szembe, kard ki kard... 

Ha szeretnél még többet tudni a Kos jegyéről, akkor kattints ide  
és csatlakozz hozzánk te is: http://www.asztropatika.hu/termek/klub 

http://www.asztropatika.hu/termek/klub
http://www.asztropatika.hu/termek/klub


BIKA 
Békés természete miatt nehéz kihozni a sodrából - ennek ellenére vannak helyzetek, 
amikor a tornádó hozzá képest, lágy tavaszi szél... 

Alapvetően nincs felkészülve a vitákra. Ezért hogy időt nyerjen, s hogy átlássa a 
helyzetet - gyakran eljátssza a “butuskát”. Ez persze rendre KI, és MEG akasztja a 
vitapartnereit. Mivel ritkán támad - általában felkészült. Vagyis olyan 
“megingathatatlan” érvei vannak, amelyeket nehéz megcáfolni. Már csak azért is, 
mert makacsul ragaszkodik hozzájuk. 

Amikor valami huzamosabb ideig nem hagyja nyugodni, a szavaival szurkálódni 
kezd. Ezt megteheti közvetlenül - egyből a tárgyra térve, de poénok mögé bújtatva is. 
(Érdemes ezekre odafigyelni!) 

A jámbor bikuci, két esetben válhat dühöngő bikává: 

- ha becsapják vagy átverik, illetve 
- ha betelik nála a pohár. 

Az első esetben az átverő - a másodiknál a tárgyak (poharak, tányérok, ajtók, 
ablakok stb...) lehetnek veszélyben. Dührohama amilyen gyorsan jön, olyan gyorsan 
el is múlik. Egyébként a pohara, bármilyen apró semmiségtől betelhet. Kitörésekor az 
addig összegyűlt sérelmeit egyben önti ki. Az egészben az a legérdekesebb, hogy 
ezeket a sérelmeket gyakran nem is azok okozták, akik elszenvedői lesznek a 
kitörésének... 

Hogyan kezeld? 

NE kiabálj vele! Nagyon érzékeny hallása van - a kiabálás csak tovább hergeli.  
SOHA, de SOHA ne verd át. Ha mégis megteszed, - eszed ágában ne legyen 
elmondani neki (ezek nagyon fontos dolgok!) 

Vitában csak akkor nyerhetsz vele szemben, ha az övénél is biztosabb érveid vannak. 
Ha nincs, akkor ismerd be a győzelmét - ennyi. 

Nagyon könnyen kiengesztelhető! Néhány szép szó, egy kedves érintés az esetében 
csodákra képes. Nehogy megijedj tőle! Így első olvasatra lehet, hogy nem egy 
egyszerű eset. Viszont hidd el, ha megtanulsz élni a “szabályaival”, akkor kenyérre 
kenheted. 
 
Ha szeretnél még többet tudni a Bika jegyéről, akkor kattints ide  
és csatlakozz hozzánk te is: http://www.asztropatika.hu/termek/klub 
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IKREK 
A vitáinak kimenetele nagyban függ attól, hogy szellemileg milyen állapotban van. 

Ha az adott témában nincs képben vagy érzékenyen érinti, akkor szépen megy a 
ködösítés. Visszakérdezéseivel szinte vadássza azokat a szavakat, amelyek 
segítségével vagy el tud térni a témától, vagy azokat kapaszkodóként használva - 
érvelni tud. Még akkor is, ha az eredeti témához közük nincs. 

Nem könnyű vitapartner! Egyfelől körömszakadtáig ragaszkodik az “elkapott 
szavaihoz”, másfelől a vita hevében pszichológiai eszközöket is bevet. Ez a legtöbb 
esetben a hangereje megemelésében, fenyegetőzésben, de elég gyakran blöffölésben 
is megnyilvánul. Amikor blöfföl, folyamatosan a másik arcát figyeli. A másik 
reakcióiból következteti ki, hogy blöffje hamis vagy helytálló volt... 

Gyakran bonyolódik “felderítő” vitába, ugyanis pontosan tudja - hogy a 
legértékesebb információkat csak így tudja kiszedni a másikból. 

Ha van érve, akkor képtelenség meggyőzni. Ha az érvét mégis megcáfolnák, nyitott 
kaput hagyva maga mögött egyszerűen otthagyja a másikat. Ne gondold, hogy ezzel 
vége van! Egy későbbi alkalommal, immáron már újabb érvek birtokában: folyt. köv.... 

Hogyan kezeld? 

Kutyaharapást szőrével! Ha biztos vagy a dolgodban, akkor hagyd faképnél! Ebben 
az esetben ugyanis nem fog keresgélni újabb érveket, mert meg lesz róla győződve, 
hogy azért hagytad ott, mert neki volt igaza. Ha igazad volt, az idő úgyis téged fog 
igazolni. Vagyis az idő az egyedüli eszköz, amit vele szemben fel tudsz használni. 

Ne feledd! Minden egyes szavad, amit kimondasz - könnyedén ellened fordíthatja. 
Nála jobban senki sem ért a szavakban rejlő erőhöz... egy igazi papírtigris! 

Ha szeretnél még többet tudni az Ikrek jegyéről, akkor kattints ide  
és csatlakozz hozzánk te is: http://www.asztropatika.hu/termek/klub 
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RÁK 
Született intelligenciája - azaz a józan paraszti esze az állatövi jegyek között a 
legnagyobb. “Gyárilag” tudja, hogy melyek azok a szavak és hangsúlyok, amelyek 
az érzelmekre hatnak... 

Pillanatok alatt képes ráhangolódni a másikra - a hangsúlyok miatt, még telefonon 
keresztül is! Vagyis vitái során a másik kisugárzása határozza meg az aktuális 
taktikáját, amely amúgy igen széles palettán mozoghat. Ha kell, lelkiismeret furdalást 
ébresztve, könnyek kíséretében eljátssza a vesztest, - ha szükséges, akkor teljes lelki 
offenzívát indít. Így vagy úgy, mindenképpen az érzelmekre fog hatni...  

Vitáinak hevességét az aktuális Hold-álláson kívül (komolyan így van!) a környezet is 
meghatározza. Ismeretlen környezetben: inkább nyuszi... Ellenben a saját világában - 
az általa ismert környezetben: szinte verhetetlen! 

Ha már a saját világánál tartunk... 

Szűkebb környezetében időről-időre vitát provokál. Legtöbbször azért, hogy 
leellenőrizze: a másik kedveli vagy szereti-e még? Vagy csak azért, hogy megélezze 
az ollóját... 

Hogyan kezeld? 

Egy vitában a többség: észérvékkel próbál meg hatni a másikra. Az észérvek nem 
nagyon hatják meg (legalábbis az elején még nem!) A legjobb ellenszer vele 
szemben, ha a saját fegyverét: az érzelmeket fordítod ellene. Erre ugyanis a 
legkevésbé sem számít. Sőt! Azt fogja majd gondolni, hogy okosabb vagy nála, mivel 
rést ütve a páncélján megfejtetted a “titkát”. Ebben az esetben érzelmi üzemmódról 
átvált logikusra. Ha igazad van, felnéz rád és elfogadja bármit is mondasz. Ha nincs, 
akkor logikusan végigvezetve elárulja neked a TUTIT... 

Tehát, ha sikerül érzelmileg megfognod és a páncélja mögé bejutnod - akkor nyert 
ügyed van! 

Ha szeretnél még többet tudni a Rák jegyéről, akkor kattints ide  
és csatlakozz hozzánk te is: http://www.asztropatika.hu/termek/klub 
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OROSZLÁN 
Vitáinak hevessége és kimenetele nagyban függ attól, hogy éppen kivel áll szemben.  

Vitapartnereit ugyanis két csoportra osztja: SZERETEM és NEM SZERETEM 
kategóriákra. 

A SZERETEM csoporttal kíméletesebben bánik - néha még akkor is elfogadja a 
véleményüket, ha éppen nincs igazuk. Fogalmazhatunk úgy is, hogy számára nem 
mindig az a fontos, hogy mit mondanak, hanem az, hogy ki... 

A NEM SZERETEM csoportnak: esélye sincs. Ami a szívén az a száján, vagyis 
kíméletlen őszinteséggel és hangerővel esik nekik. Magabiztosságot sugárzó 
“üvöltése” egyenesen ijesztő - vitapartnerei közül még azok is elgondolkodnak a vita 
feladásán, akik amúgy tudják, hogy igazuk van. 

Ha az őszinteség és az “üvöltés” nem jött be - akkor kerül elő a lekezelő 
felsőbbrendűsége. A másik ily módon történő lekezelése igencsak kizökkentő hatású.  

A NEM SZERETEM kategóriában lévőknek egyetlen esélyük van vele szemben, ha a 
véleményüket még nálánál is erőteljesebben fejezik ki. Ebben az esetben “behódol” a 
győztesnek.  

Hogyan kezeld? 

Először is ügyelj arra, hogy SOHA NE LÉPJ BE a személyes zónájába. Mindenkinél 
jobban idegesíti, ha valaki túl közel kerül hozzá. Ha azt látod, hogy beszéd közben 
hátrál: NE kövesd, mert ez egyértelmű jele annak, hogy beléptél a privát szférájába... 

Ha egy vitában vele szemben vesztésre állsz: DICSÉRD! Fogadd el a véleményét, 
majd egy-két dicsérő szóval simogasd meg a hiúságát. A hatás nem fog elmaradni!  

FONTOS! 

Ha úgy érzed, hogy a NEM SZERETEM kategóriájában vagy, akkor a továbbiakban 
inkább kerüld! 

Még valami! 

NE tévesszen meg a látszólagos gyengesége. Lehet, hogy néha fogatlan oroszlánnak 
tűnik, viszont vannak karmai... elég nagyok és élesek. 

Ha szeretnél még többet tudni az Oroszlán jegyéről, akkor kattints ide  
és csatlakozz hozzánk te is: http://www.asztropatika.hu/termek/klub 
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SZŰZ 
Tapasztalatainak folyamatos rendszerezése miatt, az egyik legfelkészültebb 
vitapartner. 

Bár kritikákat elég gyakran megfogalmaz - alapvetően konfliktuskerülő, vagyis ritkán 
bonyolódik vitákba. 

Ha mégis megtenné, úgy egyetlen fegyverét: az igazságot használja. Az igazság 
tálalásának módja az esetében igencsak árulkodó... 

Akiket nem kedvel, azoknak mindenféle lelkiismeret furdalás nélkül képes kimondani a 
fájó igazságot. Akik közelebb állnak hozzá, azok igazságait rendszerint poén vagy 
kritika mögé bújtatja. 

Rendszerezés ide vagy oda, korántsem tévedhetetlen!  

Vitái során a leggyakrabban akkor követ el hibát, amikor a félelmei szülte - kreált 
történeteire hagyatkozik! Ilyenkor az adott problémával kapcsolatban - ami aktuálisan 
foglalkoztatja - kitalál magának egy történetet. Történetében számos kulcsmomentum 
található. Ezek lehetnek szavak, tettek, igazából bármi. Ahogy közülük bármelyik 
elhangzik vagy bekövetkezik - azonnal működésbe lép a védekező mechanizmusa,  és 
támadásba lendül. Bizony sok esetben elhamarkodottan!  

Pesszimizmusa miatt a történeteit rendszerint a rossz vagy a még rosszabb oldalukról 
közelíti meg - azaz néha eszébe sem jut, hogy a történetei hátterében akár teljesen 
ártatlan dolgok is lehetnek... 

(Persze azért szép számmal vannak olyan történetei is, amelyek félelmetesen 
betalálnak!) 

Hogyan kezeld? 

A legfontosabb: NE sértődj meg az igazságain! A legtöbbször ezeket azért mondja, 
hogy segítsen neked. Ne feledd: döglött kutyába nem rúg senki sem - Ő különösen 
nem! Ha nem lennél számára valamiért fontos, hidd el - észre sem venne. 

Vitái során rendszerint egy érven rugózik - de azon folyamatosan! Ha ezt sikerül 
észérvekkel megcáfolnod, akkor legyőzheted.  

Kreált történetei esetén, bárkinek is legyen igaza - törekedj a megnyugtatására! Ha 
neked van igazad, akkor minden részletre kiterjedően mond neki el a saját verziód. 
Csak így tudsz a fejében rendet tenni, s Őt megnyugtatni. Sehogy másképp… 

Ha szeretnél még többet tudni a Szűz jegyéről, akkor kattints ide  
és csatlakozz hozzánk te is: http://www.asztropatika.hu/termek/klub 
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MÉRLEG 
Az angyalbőrbe bújt ördög - és fordítva. Mikor hogy... attól függően, hogy éppen mit 
kíván meg az adott helyzet. Bárhogy is legyen, vitáit angyali és ördögi módon 
egyaránt képes befolyásolni - ha már rákényszerítették... 

A helyzet ugyanis az, hogy irtózik a vitáktól - és lehetőség szerint igyekszik is azokat 
elkerülni. Ha nem megy - akkor “ÚGY KELL NEKED, HA MÁR KIPROVOKÁLTAD!” 
alapon ringbe száll. 

Angyalbőrben olyan békákat képes lenyelni, ami mások torkán megakadna. Persze 
senki ne higgye azt, hogy a békát nyelő angyal mögött nincs ott az ördög. Ott van...  

Az ördögi oldala sosem az adott szituációban (csatában) gondolkodik, hanem a 
háborúban. Ha kell, látszólag hagyja veszni a csatát - viszont ennek egyszer még 
nagy ára lehet...  

A tisztán ördögi oldala sokkoló hatású. Lelkileg - néha még fizikálisan is.  

Hogyan kezeld? 

A legfontosabb, hogy FIGYELJ RÁ! Figyelj a szavaira és a tetteire. Mivel a Te fejeddel 
gondolkodik, ezért gyakran azt teszi vagy mondja ki - amit neked kéne... 

Ennél is fontosabb: Ne engedd, hogy huzamosabb ideig békákat nyeljen. Előbb-utóbb 
ugyanis betelik nála a pohár és akkor más semmit - szó szerint értsd: SEMMIT nem 
tehetsz.  

A leghatásosabban úgy tudod a vitátokat semlegesíteni, ha helyette nyeled le a 
békákat. Erre ugyanis a legkevésbé sem számít  - és igencsak értékelné! 

Még valami! 

Mivel a saját neme - az angyali oldala miatt - konkurenciának tekinti, ezért a legtöbb 
vitája a saját nemével van. Mindezt pontosan tudja és érzi is, ezért velük szembe egy 
kicsit nagyobb fenntartással lép fel. Erre mindenképpen számíts! 

Ha szeretnél még többet tudni a Mérleg jegyéről, akkor kattints ide  
és csatlakozz hozzánk te is: http://www.asztropatika.hu/termek/klub 
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SKORPIÓ 
A legveszélyesebb vitapartner. Nem feltétlenül azonnal - majd... amikor a legkevésbé 
számítasz rá. Ami a vitákat illeti, igencsak edzett - dzsessz zenészeket megszégyenítő 
módon képes improvizálni, és nem is rosszul! 

Repertoárja igen széles palettán mozoghat: a pszichológiai elemektől (szánalom 
ébresztés, könnyfakasztás, blöff, vesébe látó gyilkos tekintet, hangerő stb.) kezdve, 
egészen a fizikai “ráhatásig”. Ha a helyzet úgy hozza - a MINDENT VAGY SEMMIT 
mentalitása miatt, akár még önmagát is feláldozhatja. 

Szélsőségessége roppant érdekesen nyilvánul meg: vannak emberek - akiket 
egyszerűen lerohan, bekebelez és megsemmisít. És vannak olyanok is, akikkel 
szemben tündi-bündi félős nyuszi... vagyis átmenet nélkül a két véglet. 

Bármilyen is legyen: farkas vagy nyuszi - zseniális memóriája van, már ami a sérelmeit 
illeti. Azokat ugyanis SOHA nem felejti el! Ha a helyzet úgy hozza, vagy éppen a 
háttérből Ő úgy irányítja - akkor 50 év múlva is készen áll a megsemmisítő revansra. 

Az élni és élni hagyni elvet mindenkinél komolyabban veszi. Ha a saját világában 
békén hagyják, senkinek sem árt - ha viszont valaki hívatlanul betör hozzá... ott kő 
kövön nem marad semmi. 

Hogyan kezeld? 

Akiket a belső világába befogadott - azoktól bármit elvisel. Értük még önmagát is 
feláldozná (Tudod?! Mániája ez a feláldozósdi...). Vagyis nekik különösebb 
következményekkel - tehetnek bármit - nem kell számolniuk. 

Mindenki másnak viszont IGEN!  

Mivel nem felejt - előbb-utóbb eléri, hogy besétálj az Ő utcájába... 

A legfontosabbak: 

- SOHA ne sértsd meg az érdekeit, azaz hívatlanul ne törj be a világába.  
- CSAK akkor szállj vele szembe, ha biztos vagy abban, hogy le tudod győzni és meg 
tudod “semmisíteni”. Ha nem, akkor Ő fog téged...  

Még valami!  

Vita közben ne fordíts neki hátat és ne is nevess... Mindkettő csak olaj a tűzre. 

Ha szeretnél még többet tudni a Skorpió jegyéről, akkor kattints ide  
és csatlakozz hozzánk te is: http://www.asztropatika.hu/termek/klub 

http://www.asztropatika.hu/termek/klub
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NYILAS 
Minél idősebb, annál nehezebb vitapartner. Vitáinak kimenetele ugyanis nagyban 
függ a korábbi tapasztalataitól, azaz a személyes precedenseitől... 

Az életében bekövetkező negatív események utolsó mozzanatait ugyanis rögzíti! A 
hangokat, az arcmimikát, a hangsúlyt egyszóval mindent, ami az adott eseményre őt 
emlékezteti. Ezek a mozzanatok precedens értékűek és egyfajta kapcsolóként is 
funkcionálnak, azaz ha később hasonlóval találkozik, már “tudja”, hogyan kell 
védekeznie vagy reagálnia. A néha tapasztalható - semmiből felbukkanó - kitörései is 
erre vezethetők vissza.  

Vagyis ilyen esetekben a vitapartnere egy korábbi “emlékét” aktiválta benne. 
Fogalmazhatunk úgy is, hogy a támadása: nem mindig annak szól, akivel szembe áll...  

Legfontosabb fegyvere a szellemiség - annak minden árnyalatával!  

Így a szellemi eszköztárában helyet kap: a pimasz kioktatás, a flegmaság, a 
tapintatlanság, a bölcselkedés, a fenyegetés, de még az intellektuális bátorság is!  

Képes nem létező dolgokat úgy megformálni a szavaival, hogy a másik úgy érzi: a 
kezében tartja. Neveltetése, műveltsége, tapasztalatai határozzák meg azt, hogy vitái 
során a szavaival mit formáz meg... 

Hogyan kezeld? 

A “barátaival” szemben igen toleráns - a vitákat velük szemben általában kerüli. Ha 
netán mégis vitára kerülne sor, igyekszik a szavaival nyugtatólag hatni és reményt 
formázni. Ha a baráti köréhez tartozol, akkor legkevésbé sem kell tőle tartanod. 

Minden más esetben két dolgot tehetsz: 
- egyetértően bólogatva elfogadod, bármit is mond... 
- vagy megingathatatlan észérvekkel visszarántod a Földre. Győzelmed legbiztosabb 
jele az lesz, ha faképnél hagy... 

Még valami! 

Vitái során gyakran húz 19-re lapot. Azaz olyanokat is ígérhet vagy állíthat, amit 
később elfelejt. A korábbi ígéreteire finoman emlékeztesd! Az erőteljesebb 
emlékeztetést követelőzésnek értékeli, és már csak azért sem teszi meg. 

Előfordulhat, hogy eszközként a “jogi tudását” is felhasználja. Bármilyen furcsa, ez az 
egyetlen dolog, amitől a legjobban tart. Ha Őt vonnák jogilag felelőssé… 

Ha szeretnél még többet tudni a Nyilas jegyéről, akkor kattints ide  
és csatlakozz hozzánk te is: http://www.asztropatika.hu/termek/klub 

http://www.asztropatika.hu/termek/klub
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BAK 
A vitái során olyan miliőt teremt maga köré, amivel szinte agyon nyomja a másikat. 
Akik a miliőt “túlélik”, azokra gyökerében elfojtott kezdeményezések, erőteljes érvek 
és fanyar humor vár... 

Tekintetében és a megmozdulásaiban van valami nyomasztó - a Szaturnusz lehelete. 
Elég egy pillantás, egy ki nem mondott szó, és az emberek tudják: vele nem érdemes 
vitába szállni. 

Olyan megmagyarázhatatlan erővel - és persze makacssággal - képes az álláspontját 
védelmezni, hogy még akkor is igaza van, ha néha nincs... 

És valóban csak ritkán nincs! Ugyanis az érvei megingathatatlanok.  

Ha úgy érzi, hogy vesztésre áll - azaz emberére talált - villámgyorsan keres egy másik 
érvet. Az új érvet mindaddig ismételgeti (egyébként a régit is!), amíg a másik agybajt 
nem kap. Ha másik ezt is túlélné, akkor jön a kilépését biztosító fanyar humora. Fekete 
humorával éppúgy képes enyhíteni a kialakult feszültséget, ahogy nagy igazságokat 
kimondva megsemmisíteni a másikat... 

Hogyan kezeld?  

Semmiképpen se vedd félvállról! Vele szemben jusson MINDIG az eszedbe, hogy az 
Ő oldaláról nézve IGAZA VAN! Gondolj a kérdőjelre! Oldalról nézve már nem is 
kérdőjel, hanem egy felkiáltó jel... Az Ő oldaláról nézve is ugyanez a helyzet.  

Mivel a világot szélsőségekben látja, azaz feketén vagy fehéren, ezért egyetlen 
esélyed van vele szemben, ha az Ő állításával ELLENTÉTES érvekkel meggyőzöd! 
Semmi más... 

Még valami! 

Vele szemben sosem tudhatod, hogy éppen mit tud! Nehogy azt hidd, hogy amiről 
nem beszél, arról nem tud! 

Vannak helyzetek amikor a megérzéseire hallgat. Ilyenkor a semmiből képes olyan 
dolgokba beletrafálni, amiről NEM TUDHAT! Igaz, néha csúnyán mellé is fog - de csak 
azért, mert az adott dolog nem, vagy nem pont úgy következett be. Viszont a 
levegőben volt, és Ő ezt érzi… 

Ha szeretnél még többet tudni a Bak jegyéről, akkor kattints ide  
és csatlakozz hozzánk te is: http://www.asztropatika.hu/termek/klub 
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VÍZÖNTŐ 
Ha optimálisan működik, azaz a túlfeszültség miatt nincs éppen rövidzárlata - akkor 
érvekkel lehetetlenség rajta felülkerekedni. Minden más esetben: a kiszámíthatatlan 
viselkedése miatt. Vagyis a “legrázósabb” vitapartner! 

Vitáinak intenzitását nagyban befolyásolja a kora: minél idősebb, annál hevesebb! 
Ráadásul a nők lényegesebben hamarább elérik a kitörésekhez szükséges 
“túlfeszültséget”. 

Ha támadás éri és elemében van, akkor a támadó energiáját felhasználva semmisíti 
meg a másikat. Egyszerűen hagyja, hogy elmondja a véleményét, kiadja magából a 
dühét - vagyis elveszítse az energiáját. Hatásfokozásként persze még egyet is ért vele! 
Ahogy a másik lenyugodott - következik Ő! Áramütésszerű érveivel, szó szerint földbe 
döngöli az ellenfelét. “Rövidzárlat” idején támadó üzemmódba vált. Ilyenkor az 
észérvek nem számítanak - jönnek a gúnyos és cinikus megjegyzések és az azokhoz 
való rögeszmés ragaszkodás. Egyszóval a kisülések - a meggondolatlanságából pedig 
a felsülések! Bizony... nemegyszer képes önmagából “bohócot” csinálni... 

A “rövidzárlatai” viszonylag hamar elmúlnak - így kis idő elteltével, mintha misem 
történt volna - folytatódik minden tovább.  

Hogyan kezeld? 

Való igaz, hogy igyekszik minden tekintetben megtéveszteni téged, hiszen rendre mást 
mond, mint amit érez, vagy éppen ellentétesen cselekszik - mindezektől függetlenül 
könnyedén kezelhető!  

Gondolj a villámra! Óriási ereje van, viszont a villámhárítóval szemben esélye sincs... 

Tehát, ha kisüléses időszakában találod, akkor hagyd rá. Bólogass Te is nagyokat - 
érts vele egyet - bármit is állít. Egy cseppet se aggódj az igazad miatt - ha igazad volt, 
az idő úgy is téged igazol majd! 

Ha úgy érzed, hogy egy vita során - szokatlanul egyetért veled, ráadásul a 
mondandódba sem szól bele - bármilyen szavakkal vagy vehemensen is adod azt elő: 
MENEKÜLJ! Minél messzebb... Ugyanezt tenné Ő is, ha egy vitában NAGYON 
vesztésre állna!  

Mivel a környezetében lévő feszültségekkel “machinál”, ezért NEM SZABAD a 
közelségében feszültséget generálni. Amikor túl sok van benne, akkor ezt önmaga is 
megteszi... Vagyis sok esetben azért vannak a kisülései, hogy ezektől a felgyülemlett 
energiáktól megszabaduljon. (Tudod?! Még bohócot is hajlandó csinálni magából - 
csakhogy csökkenjen a túlfeszültség!) 

Ha megtanulod kezelni - ha segítesz neki levezetni az energiáját, akkor a 
LEGHŰSÉGESEBB és LEGSEGÍTŐKÉSZEBB társat kapod. Legyen a munkatársad, a 
barátod vagy a párod - teljesen mindegy. 

Ha szeretnél még többet tudni a Vízöntő jegyéről, akkor kattints ide  
és csatlakozz hozzánk te is: http://www.asztropatika.hu/termek/klub 
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HALAK 
A környezetében lévő - nemegyszer önmaga által gerjesztett érzelmi hullámokat, 
számos alakban meglovagolhatja. Például sajnálatot kiváltó halacskaként, esetleg 
ígérgető aranyhalként, de akár cápaként is... 

Hogy a tucatnyi jelmez közül melyiket húzza magára, azt a vitapartnerének 
kisugárzása határozza meg. Ráadásul a menet közben érkező újabb hullámok, a 
"bevonuló" jelmezét bármikor lecserélhetik. Ezért van az, hogy egy vitába ebihalként 
úszik be, és cápaként jön ki - vagy fordítva. Bámulatosan mozgatja az érzelmi 
szálakat. Olyannyira, hogy a lelkiismeret furdalást kiváltó jelmezével képes elérni azt, 
hogy a másik akkor is rosszul érezze magát, ha neki volt igaza. 

Az állatvilágban a halak - gyakran úgy rázzák le az üldözőiket, hogy felkavarják 
maguk körül az iszapot. A felkavart iszap miatt az üldöző persze semmit sem lát, ők 
pedig szépen kereket oldanak. Nos... ha egy vitában egy Halak jellegű ember 
vesztésre áll, pontosan ugyanezt teszi! A vita szálait - a tények és a körülmények 
elferdítésével - teljesen összekutyulja. Gyakran úgy, hogy a másik már azt sem tudja 
miről is szól a vita, és hogy voltaképp ki-kivel is van... 

Ha nem sikerül a másikat összekavarnia, és lelkiismeret furdalást sem tudott kiváltani, 
akkor jön a kitörés. Ekkor már csak egy dolog lebeg a szeme előtt: menekülni bármi 
áron. (Ez szó szerint értendő!)  

Hogyan kezeld? 

A legfontosabb szabály: SOHA NE IJESZD MEG! Ő pont olyan, mint a természetben 
a halak. Ha hirtelen nyúlsz felé - elúszik...  

Vitáitok során NE változtasd a hangulatod! Próbálj meg végig ugyanazon a hangulati 
szinten maradni. Ebben az esetben nem tud jelmezt váltani. 

Apropó jelmez! 

Vele szemben éppen elég, ha csak egy picivel vagy jobb. Ezzel ugyanis nem ijeszted 
el. Ha ebihal jelmezben van, akkor legyél Te is ebihal - egy kicsivel nagyobb.  

Ha előhúzza a lelkiismeret furdalásos jelmezét, akkor ébressz benne Te is lelkiismeret 
furdalást - de éppen csak egy kicsivel nagyobbat. Hidd el, hamar belefárad és a 
végén magától fog beleúszni a hálódba. 

Ha Ő győz le téged, ne aggódj! Hatalmas lelke van. Még az is előfordulhat, hogy 
visszafelé sül el a “fegyvere” - és neki lesz lelkiismeret furdalása, aminek 
eredményeképp Ő lesz hálás neked, amiért győzhetett. 

Még valami! 

Ha úgy érzed, hogy kitörés előtt áll - inkább hagyd ott! Hagyd, hogy az iszap 
leülepedjen körülötte és hogy megnyugodjon. Ha egy kis időt adsz neki, megtalálja a 
problémátokra a megoldást. Ebben biztos lehetsz! 

Ha szeretnél még többet tudni a Halak jegyéről, akkor kattints ide  
és csatlakozz hozzánk te is: http://www.asztropatika.hu/termek/klub 
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