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Bolygók az egyes jegyekben:

Nap, személyiség
Hold, érzelemvilág
Aszcendens, megjelenés
Merkúr, gondolkodásmód
Vénusz, vágyak
Mars, indulatok
Jupiter, lehetőségek
Szaturnusz, feladatok
Uránusz, egyediség
Neptunusz, képzelet
Plútó, hatalom és regenerálódás
Sárkányfej, az életút iránya

Ikrek 24º13'
Szűz 25º54'
Skorpió 16º46'
Rák 16º53'
Rák 29º49'
Bak 22º50'
Halak 21º41'
Nyilas 05º04'
Nyilas 20º12'
Bak 04º43'
Skorpió 04º46'
Kos 27º03'

Mérleg 16º55'
Oroszlán 24º08'
Skorpió 08º54'
Mérleg 29º13'
Szűz 22º16'
Szűz 19º06'
Vízöntő 07º12'
Skorpió 25º45'
Nyilas 14º56'
Bak 01º03'
Skorpió 03º57'
Bika 10º12'

Kedves Csongor,

Alább olvashatod kapcsolati elemzéseteket:

Megadott születési adataitok: Csongor - 1986.6.15 17:16, Tünde - 1985.10.10 8:0.

Az elemzés további értelmezésében az Asztrológia párkapcsolat dinamikák és a párhoroszkóp című írásunk

segíthet.

Megjegyzés: A bolygóhatások erősség szerinti csökkenő sorrendben vannak kilistázva, amit a színes négyszögek

mérete  is  jelez.  Ha  egymásnak  látszólag  ellentmondó  értelmezésekkel  találkozol,  akkor  az  erősebb  fog

érvényesülni közüllük. A kék árnyalatok könnyű, harmonikus hatásokat jeleznek, a piros négyszögek pedig

feszültebb hatásokra utalnak.

Általános  jellemvonásaitok  alapján  te  változékonyabb,  érzelmesebb  vagy,  Tünde  pedig  inkább  kitartóbb,

légiesebb.

Alap összeillőség - Napjegyek: (Ikrek és Mérleg): kifejezetten kedvező, jó együttműködés.

Lelki, érzelmi kompatibilitás - Holdjegyek: (Szűz és Oroszlán): Sok szempontból ellentétesek vagytok;

Tünde melegszívű, kifejező, élénk és kissé önimádó, míg Csongor szerény, visszafogott és tartózkodó. Tünde

eltúlozza vagy dramatizálja az életet, míg Csongor reális, pártatlan és tényszerű. Tünde igényli a személyes

elismerést és figyelmet, valamint a fontosság érzését, míg Csongor elégedett azzal, ha inkább a háttérben van,

mint segítő vagy támogató szerepet kap. Tünde bőkezűen bánik a dicsérettel és a szeretettel is, míg Csongor

csendesebb és gyakran gyakorlatiasabb módon mutatja ki az érzéseit. Néha Tünde több meleg elismerésre és

tapsra lehet szüksége, mint amennyit Csongor ad. Csongor rendelkezik egy kritikus, maximalista jelleggel,

amely gyakran bosszantó mások számára - különösen Tünde esetében, aki érzékeny a személyes kritikára.

Emellett  Tünde  néha  szokatlanul  játékos,  és  Csongor  zavarba  jöhet  Tünde  bohóckodásai  miatt.  Csongor

konzervatív stílusa és aggodalmaskodó illendősége összeütközésbe kerülhet Tünde extravagáns viselkedésével.

Az Aszcendens - Külső megjelenés és egymás elfogadása

https://www.aranycsillag.net/asztrologia-parkapcsolat-horoszkop/
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Aszcendens szextil Mars  (orb 2º19')

Erős a vonzalom köztetek. Céljaitok és érdekeitek összhangban vannak egymással, ami sikeres együttműködést

eredményezhet. Ha ki vagy merülve, általában Tünde ad neked egy kis plusz energiát, hogy kibírd. Ha Tünde

ritmusához idomítod magad, sok többlet energiát takaríthatsz meg és hatékonyabb is lehetsz.

Aszcendens kvadrát MC  (orb 3º41')

Nehéz megszűrni,  hogyan is  kapcsolódtok nyilvánosan és személyesen,  mert  az  egyik  összekeveredhet  a

másikkal, számotokra és mások számára is.

Plútó együttállás Aszcendens  (orb 4º07')

Nagyon erős kötődést jelez köztetek. Nehéz bármit is eltitkolni egymás elől,  mert tudatalatti  vágyaitok és

motivációitok felszínre kerülnek ebben a kapcsolatban. Kitartóerőd képes hatékonyabbá tenni fellépését, csak

ne akard túlságosan korlátozni.

Neptunusz szextil Aszcendens  (orb 4º11')

Sok  segítőszándék  és  önzetlenség,  finom  egymásra  hangoltság  tapasztalható  köztetek.  Megjelenése

képzeletedet  aktiválhatja,  és  segíthet  ihletettebbnek  érezni  magad.  Cserébe  te  egy  finom  lágysággal  vonod

körbe őt.

A Nap – kapcsolat az alapszemélyiséggel

Merkúr kvadrát Nap  (orb 0º01')

Ösztönzést  érezhetsz,  hogy  rátapints  arra,  mi  indítja  be,  de  kerülnöd  kellene  minden olyan  vitát,  amely

előbújhat ennek kísérlete során. A szavak nem az egyetlen rendelkezésedre álló közlési lehetőség, így ha

cserben hagynak, próbálj meg más megközelítést (pl. érzelmi).

Nap szextil Hold  (orb 0º05')

Bár lehet, hogy nem találod tökéletes tükörnek, könnyű támogatást kapnod és személyes alkatodat szívélyesen

elfogadja. Tünde veleszületetten tudja, hogy miről szól személyiséged és általában gond nélkül támogat. Egy

természetes összetartozás érzést tapasztalhatsz meg vele.

Nap kvadrát Vénusz  (orb 1º57')

Lehet, hogy nem tudod őt csupán személyiséged erejével lenyűgözni. Erős vonzalom is lehetséges, de kedvenc

kikapcsolódási módotok és személyes stílusotok nehezebben egyeztethető össze. Engedményeket kell tennetek

egymásnak, mivel eltérő igényeitek vannak. Keress más módokat a közös alap kialakítására, ahol egymás

elkápráztatása nem a fő téma.
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Uránusz szextil Nap  (orb 3º17')

Fel  tudod  villanyozni  Tünde  személyiségét  és  önbizalmára  is  építően  hatsz.  Élénkítően  hattok  egymás

kreativitására.  Ez  hosszú  távú  kapcsolat  esetén  is  szerencsés,  mert  megakadályozza,  hogy  a  napi  rutin

szürkesége erőt fogjon rajtatok.  Erősítitek egymás független,  kísérletező oldalát.  Együttléteitek izgalmasak

lehetnek.

Nap szextil MC  (orb 3º45')

Bármi, amit róla mondasz, kedvezően fog hatni. Még a múló dicséretre is úgy tekint, mint szilárd támogatásra

és alap háttérre hírneve számára. Ez őszintén és természetesen jön.

A Vénusz – kölcsönös vonzódás és kapcsolatkészség

Mars trigon Vénusz  (orb 0º33')

Tünde értékeli erőfeszítéseidet anélkül, hogy ezek iránt nagyobb szenvedélyt mutatna. A tevékenységek és

örömök kéz a kézben haladnak egy összezördülés-mentes környezetben, ami ezt a kapcsolatot egy üdüléshez

teheti hasonlóvá.

Jupiter szembenállás Vénusz  (orb 0º34')

Egy  finom  élményeket  nyújtó  világ  vár  megízlelésre,  és  nehezen  tudtok  választani  a  kínálkozó  élményekből.

Hajlamosak lehettek túl gyorsan továbblépni, mielőtt teljesen kiélvezhettetek volna egy tapasztalatot. Inkább

válasszatok csak néhányat, vegyétek lassabban, és élvezzétek a pillanat szépségét, erejét.

Vénusz kvadrát Merkúr  (orb 0º36')

Ha úgy tűnik, hogy Tünde csak azért mond dolgokat, hogy leértékeljen, tedd túl magad rajtuk, és lépj tovább. Ez

nem biztos, hogy szándékos sértés, csak egy másik mód, amelyet nem kívánsz követni az adott pillanatban.

Próbálj több nem-verbális kommunikációt alkalmazni, hogy megértésre találj (pl. érzelmi közelítés).

Uránusz kvadrát Vénusz  (orb 2º02')

Ez egy változékony és instabil kapcsolat lehet. Hirtelen felcsapó vonzalom, mely nem mindig talál megfelelő

válaszreakcióra, mert a hangulataitok nincsenek összhangban egymással. Függetlenség-igényed sértheti az ő

vágyait és azt, amit értékesnek tart. Ez egy nehezen fenntartható kapcsolat, de kilépni is nehéz belőle az

izgalmassága miatt.

Hold együttállás Vénusz  (orb 3º37')

Finoman tudod érzékelni  Tünde igényeit,  antennaként veszed vágyait.  Ideális bolygóállás bármilyen segítő

szerephez  szeretőtől  a  közeli  barátig.  Szívesen  gondoskodtok  egymásról.  Érzelmeid  kielégítik,  és  minden

reakciód új kedvesség. Ez a nehezebb időkben is összetartó erőt ad kapcsolatotoknak.
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Vénusz trigon Szaturnusz  (orb 4º03')

Kölcsönös  bizalom  és  felelősségérzet  jelenlétére  utal,  ami  növeli  mindkettőtök  biztonságérzetét.  Tudtok

egymásra számítani és komolyan veszitek kapcsolatotokat. Előfordulhat, hogy Tünde hajlamos módosítani és

lenyugtatni  ízlésedet,  csillapítani  vágyaidat,  hogy ne rugaszkodjanak el  és szépen sorban jobban értékelni

lehessen őket. Nem visszafogó, hanem könnyed, bölcs tanácsok lehetségesek. Egy mély, tartalmas és tartós

kapcsolatot mutat.

Vénusz kvadrát Plútó  (orb 4º08')

Bár  erősebb  vonzalmat  jelez  köztetek,  mégis  az  ezzel  járó  kényszerérzet  kényelmetlen  lehet.  Még  ha

valamennyire taszító is lenne a jelenléte, egy nehezen megmagyarázható kötődés hoz a közelségébe. Egyes

vágyaid pár érzékeny pontját sérthetik, légy megértő ezeket illetően. Befolyásolási hajlam és hatalmi viszályok

lehetségesek. Megtörténhet, hogy Tünde ragaszkodási vágya féltékenységet szül. Ez a kapcsolat nagyon mély

benyomásokat tehet mindkettőtökre.

A Hold – érzelmi egyensúly és összeillőség, gondoskodás

Hold szextil Szaturnusz  (orb 0º08')

Biztonságban, védetten érezheted magad ebben a kapcsolatban. Bizalom és kölcsönös tisztelet tapasztalható

köztetek. Nem kell cenzúráznod a reakciókat, mert valószínűleg soha nem léped túl a határokat, bármik is

legyenek  azok.  Érzéseid  inkább  erősítik  Tünde  határait,  te  pedig  ezeken  belülre  kerülhetsz.  A  nehéz

élethelyzetekben is tudtok számítani egymásra.

Sárkányfej trigon Hold  (orb 2º54')

Tünde érzelmi megnyilvánulásai segítenek neked előrébb jutni választott életutadon.

Uránusz trigon Hold  (orb 3º55')

Újító hozzáállásaid frissítően hatnak érzelmeire. Felszabadult lehet jelenlétedben. Gátlásait tudod oldani, ami jó

érzéki kompatibilitást is jelez. Rá tudtok hangolódni egymás ritmusára és az együttműködés is spontánul megy.

A Mars – érzékiség, energiafelhasználás és szexualitás

Uránusz kvadrát Mars  (orb 1º06')

Élénkítően  hattok  egymásra,  de  ez  könnyen  átléphet  türelmetlenségbe,  nyugtalanságba  és  néha

ellenségeskedésbe. A fizikai vonzalom is nagyon intenzív, váratlanul kirobbanó lehet. Egyediséged és időnkénti

kiszámíthatatlanságod, ha nem vagy elővigyázatos, zavaróan hatnak rá.

Merkúr szextil Mars  (orb 2º13')

Kevés az elvégzendő dolgokra kimondott javaslat nálatok, mivel mindketten eredetileg is elég jól össze vagytok

hangolva,  nem  kell  mindent  megvitatnotok.  Nem  szükséges  kritizálnod  Tünde  erőfeszítéseit,  csak  add

beleegyezésed és jóváhagyásodat figyelembe fogja venni. Könnyen tudjátok ötleteiteket gyakorlatba ültetni.
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Jupiter szembenállás Mars  (orb 2º35')

Energiátokat  pazarolhatjátok  azzal,  hogy  sok  új  irányba  terjeszkedtek  egyszerre.  Intenzív  erőfeszítéseket

tehettek, amelyek kevesebb eredményt hoznak, és több kimerültséget okoznak. Tegyetek éppen eleget, majd

pihenjetek, és haladjatok tovább.

Mars szextil Szaturnusz  (orb 2º55')

Tünde jó hatással lehet munkavégzési szokásaidra és energia felhasználásodra általában, tanítva téged, hogyan

őrizd meg erőforrásaidat, és hogy érd el a legtöbb eredményt a legkevesebb erőfeszítéssel. Fegyelmezetten és

összehangoltan tudjátok ellátni  közös feladataitokat.  Ez egy nyugtató és kölcsönösen fenntartó hatás, ami

időtállóvá teszi kapcsolatotokat.

Mars trigon Mars  (orb 3º43')

Energiáitok  hasonlóak,  de  eléggé  különbözőek  is  ahhoz,  hogy  kényelmesen  dolgozzatok  azonos  vagy

párhuzamos terveken egymás hátráltatása nélkül. Amikor kifogy a lendület az egyiknél, a segítség adott a

másiktól, így egy lépést sem fogtok közösen kihagyni. Érzéki téren is jól egymásra vagytok hangolódva.

Egymás lelki fejlődésére tett hatásotok

Sárkányfej szembenállás Merkúr  (orb 2º10')

Meglátásai, gondolkodásmódja ellenkezhet azzal az iránnyal, amit belső fejlődésed érdekében kellene bejárnod.

Sárkányfej trigon Neptunusz  (orb 4º00')

Tünde képzelete támogatja lelki fejlődésedet.

Hosszabb távú kompatibilitás és további árnyaló tényezők

Uránusz trigon MC  (orb 0º15')

Egyedi hozzáállásod karrierje előmenetelét gyorsíthatja meg.

MC trigon Neptunusz  (orb 0º21')

Képzeletvilága újabb eszményekkel gazdagíthatja hivatásbeli fejlődésről kialakított képedet.

Neptunusz szextil Plútó  (orb 0º45')

Segíteni tudjátok egymást az élet kihívásaival szemben. Kapcsolatotokon keresztül olyan belső erőitek kerülnek

felszínre, melyekről nem volt tudomásotok előtte. Tünde belső összetartó ereje fókuszálja és segítően irányítja

képzeletedet és álmaidat.

Plútó együttállás Plútó  (orb 0º48')

Nagyon hatásos csapat lehettek, lényeglátásotok erős kreatív megvalósítások alapját képezheti.

MC szextil Merkúr  (orb 1º28')

Tünde tanácsai szakmai életeddel kapcsolatban segíthetnek, mindig van jó szava hozzád.
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Szaturnusz szextil Jupiter  (orb 2º07')

Még ha el is tér életszemléletetek több dologban, nem lesznek egymás útjában. Meg tudjátok találni a közös

nevezőt úgy, hogy élni is hagyjátok egymást. Hatékony csapatot képeztek.

Plútó kvadrát Jupiter  (orb 2º25')

Jelentős változásokat idézhetsz elő szemléletében. Azonban megtörténhet, hogy rá próbálod erőltetni saját

nézeteidet. Érdemes vigyáznia veled, mert hatalomvágyad romboló lehet hivatásbeli fejlődésére nézve.

MC szextil Plútó  (orb 3º16')

Belső tisztító ereje segíti karrier-törekvéseidet.

Neptunusz együttállás Neptunusz  (orb 3º39')

Képzeletvilágotokat hasonló témák ihletik, és kölcsönösen támogatják egymást. Rá tudtok érezni egymás lelki,

spirituális igényeire.

Plútó szextil Neptunusz  (orb 3º42')

Segíteni tudjátok egymást az élet kihívásaival szemben. Kapcsolatotokon keresztül olyan belső erőitek kerülnek

felszínre,  melyekről  nem  tudtatok  előtte.  Belső  összetartó  erőd  képes  fókuszálni  és  segítően  irányítani

képzeletvilágának és álmainak alakulását.

Jupiter trigon Szaturnusz  (orb 4º04')

Bármi legyen is a véleményetek a nagy társadalmi, politikai, vagy vallási kérdésekről, valószínű, hogy találtok

közös nevezőt az „élni és élni hagyni” elvét követve. Az üzleti életben szintén találhattok egy gyümölcsöző

középutat a kockázat és biztonság között, ami a nyereséget valószínűvé teszi. Hatékony csapatot képeztek.

MC kvadrát Szaturnusz  (orb 4º56')

Tünde kritikája hátráltat téged.

Ahogyan egymás számára megjelentek:

Tünde Napja Csongor 11. horoszkóp házában:

Tünde könnyen lehet közeli társ és jó barát számodra (ha úgy döntötök), mivel ez lesz az egyik első belső

benyomásod róla.

Csongor Napja Tünde 8. horoszkóp házában:

Valamilyen  furcsa  módon,  úgy  tűnhet  számodra,  hogy  Csongor  valami  elveszett,  visszaszerzendő értéket

képvisel,  amelyért  érdemes lehet  akár  adósságba is  menni.  Egyben hasznosítani  tudhatod erőforrásait  is

kölcsön vagy más igényelt támogatás formájában.
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Tünde Holdja Csongor 9. horoszkóp házában:

Érzelmeid jobban megnyithatják Csongor világát, nagyvonalú lehetsz. Tanítani tudod azzal, hogy meghallgatod

és válaszolsz.

Csongor Holdja Tünde 11. horoszkóp házában:

Ha érzelmeidet feltárod neki, még közelebb kerülhettek, mivel már így is egy régi barát benyomását ébreszted

benne. Érzelmeid magasabb szintekre vezető utat nyitnak Tünde számára.

Tünde Merkúrja Csongor 12. horoszkóp házában:

Csongor személyes lelki tanácsadója lehetsz, mert rá tudsz tapintani rejtett világára. Használd tehetségedet a

rejtett összefüggések megvilágítására - befolyásolás helyett.

Csongor Merkúrja Tünde 9. horoszkóp házában:

Tünde nagy céljait, törekvéseit, terveit és szellemi lehetőségeit könnyen meg tudod fogalmazni - legalábbis így

láthatja ő. Segíts, ahol tudsz, de ne feledd, nem a személyes irányítója kell legyél.

Tünde Vénusza Csongor 10. horoszkóp házában:

Csongor  karrierjét  tudod  segíteni  szerető  odafigyeléseddel,  harmónia  igényeddel  és  esztétikai  érzékeddel.

Vágyaid  kinyilvánítása  diszkréciót  igényel  Csongor  nyilvánossága  előtt.

Csongor Vénusza Tünde 9. horoszkóp házában:

Az általad nyújtott kellemes élmények társad látókörét bővíthetik.

Tünde Marsa Csongor 10. horoszkóp házában:

Egyensúlyozási feladatod az lehet, hogy ösztönözd Csongor karrierjét anélkül, hogy vezetnéd, vagy rosszabb

esetben elrontanád azt. Képzeld magad Csongor helyébe.

Csongor Marsa Tünde 3. horoszkóp házában:

Egy  jó  gondolat  serkentő  meglepetés  lehet  Tünde  számára,  a  beszélgetéseket  tovább  víve  érdekesebb

szintekre. A trükk abban áll, hogyan motiváld a gondolkodást anélkül, hogy vitát gerjesztenél.

Tünde Jupitere Csongor 3. horoszkóp házában:

Legújabb zseniális terveid megnyithatják Csongor gondolatait. Ösztönözz új ötleteket, előrevivő beszélgetéseket

és új kapcsolatok kialakulását. Adj javaslatokat és hagyd, hogy Csongor folytassa a beszédet.

Csongor Jupitere Tünde 4. horoszkóp házában:

Bővíteni  és felújítani  Tünde otthoni  környezetét  érdekes lehet számodra.  Egyedi  és innovatív meglátásaid

segítenek Tünde alapjainak megerősítésében.
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Tünde Szaturnusza Csongor 1. horoszkóp házában:

Csongor Szaturnusza Tünde 1. horoszkóp házában:

Stabilizáló erő lehetsz énképének, ezért figyelj, hogy hol ér véget az építő kritika és kezdődik a lehúzás.

Tünde Uránusza Csongor 1. horoszkóp házában:

Hirtelen és néha ellentmondásos véleményed Csongor énképéről idegesítő lehet, bár te csak őszinte vagy.

Amikor jön egy nagyszerű ötleted, azt ki is fejezed. Csongor önérzetének védelmében tedd ezt óvatosabban.

Csongor Uránusza Tünde 2. horoszkóp házában:

Nyugtalanító hatással lehetsz Tünde személyes erőforrásaira anélkül, hogy akarnád. Anyagi igényeidet próbáld

finomabban  közölni.  Találékonyságod  vagy  szeszélyességed  hirtelen  változásokat  hozhat  Tünde  anyagi

helyzetében.

Tünde Neptunusza Csongor 2. horoszkóp házában:

Csongor Neptunusza Tünde 2. horoszkóp házában:

Lehet,  hogy  nem  igazán  tudod  megfogni  pénzügyeit  és  erőforrásait,  ezért  légy  óvatos,  hogy  milyen

következtetéseket vonsz le. Lehet, hogy sokkal több vagy sokkal kevesebb található ott, mint gondolnád és

képes lehetsz őt is elbizonytalanítani ezzel kapcsolatban.

Tünde Plútója Csongor 12. horoszkóp házában:

Csongor Plútója Tünde 12. horoszkóp házában:

Úgy tudod úgy befolyásolni, hogy észre sem veszi, de jobb lenne ezt elkerülnöd, mert ha kiderül, a kapcsolat

megromlásához vezethet.


