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Elemi felosztás 

 

A jegyeket őselemek szerint is csoportosíthatjuk. A tűz, föld, levegő és víz 

elemei lesznek azok, melyek személyiségünket jellemezhetik.  

Az asztrológia jelekkel is szimbolizálja az őselemeket.  

Tűz jele:  

Föld jele:  

Levegő jele:  

Víz jele:  

 

 

Minden elemhez két – két alaptulajdonság tartozik. 

 

     Tűz 

        száraz, meleg   

Föld       Levegő 

száraz, hideg                                  meleg, nedves 

     Víz 

       hideg, nedves 

 

Tűz = kolerikus (extrovertált, tevékenykedő, tettre kész, cselekvő, optimista), 

jelszava: célok  

Tűz jegyek:  

Gondolj a tűzre. Mi jut róla az eszedbe? Lobogó lángok, fény, vörös szín, 

melegség, erő, stb. Ezért a tűz az asztrológiában a tetterőt, cselekvőkészséget 

szimbolizálja. A tűz orientált emberek állandóan törekszenek a tettekre, folyton 
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cselekedni szeretnének, lelkesek, aktívak. Fáradhatatlanok, tombol bennük az 

energia. Akkor érzik jól magukat, ha folyton valamit cselekszenek. Képesek 

küzdeni.   

Föld = melankolikus (introvertált, lelkiismeretes, érzékeny, kitartó, 

pesszimista), jelszava: anyag 

Föld jegyek:  

Gondolj a földre. Mi jut róla az eszedbe? Természet, anyaföld, anyag, biztonság, 

állandóság. A Föld jelenti számunkra a hétköznapi életet, a hétköznapok során 

nem élhetünk biztonsága nélkül. A föld orientált emberek keresik a biztonságot, 

a kötődéseket. Fontosak lesznek az anyagiak, és kevésbé kedvelik a 

változásokat. „Két lábbal állnak a földön” – vagyis nehezen mozdulnak.  

 

Levegő = szangvinikus (extrovertált, társaságkedvelő, barátkozó, nyitott, 

optimista), jelszava: kapcsolatok 

Levegő jegyek:  

Gondolj a levegőre. Mi jut róla az eszedbe? Könnyedség, amely megérinti a 

bőröd, a vele való fizikai kapcsolódás nélkül nincs élet. A levegő orientált 

emberek törekszenek a kapcsolatokra, melynek egyik eszköze a kommunikáció. 

Szeretnek beszélgetni, ismeretekre szert tenni, törekszenek az intellektusra. 

Lazák, folyamatos impulzusokra vágynak. Szívesen változtatnak. 

 

Víz = flegmatikus (introvertált, csendes, megfigyelő, nyugodt, kedves, 

pesszimista), jelszava: érzelmek 

Víz jegyek:  

Gondolj a vízre. Mi jut róla az eszedbe? A víz lágyan cirógat, de iszonyatos erő 

lakozik benne, mely sokszor rejtve marad. A víz az érzelmeket szimbolizálja. A 

víz orientált emberek befogadóak, érzelmesek, kedvesek, családcentrikusak, 

változékony hangulattal. Művészi vénával, lojalitással rendelkeznek.  
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Gyakorlat: vizsgáld meg a képletedben, mely elemekhez tartoznak saját 

bolygóid. Ne feledd az ASC-t is figyelembe venni, pontszámítás során 

beleszámolni. 

 

A jegyek elemi minőségei jegy - trigonokat hoznak létre. Tudjuk, hogy a jegyek 

zodiákus sorrendje szoros összefüggésben áll a házakkal, hiszen a  jegye a 

zodiákuson az I. házzal áll kapcsolatban, míg a  jegye a 2. házzal, stb., ezért a 

házak tekintetében is vizsgáljuk az alábbi trigonális kapcsolódásokat. A 

trigonális kapcsolat 120°-os kapcsolatot is jelent. Megfigyelheted, hogy a 

trigonális jegyek ilyen távolságra helyezkednek el egymáshoz képest. Például a 

 0° és az  0° között 120° távolság van. 
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Tűz trigon (piros színnel jelölve): , amely megegyezik az Élet 

házainak trigonjával: I, 5, 9. ház. 

Föld trigon (zöld színnel jelölve): , amely megegyezik a Cselekvés 

házainak trigonjával: 2, 6, X. ház. 

Levegő trigon (sárga színnel jelölve): , amely megegyezik a 

Kapcsolatok házainak trigonjával: 3, VII, 11. ház. 

Víz trigon (kék színnel jelölve): , amely megegyezik a 

Megpróbáltatások házainak trigonjával: IV, 8, 12. ház. 

 

Figyeld meg, milyen hasonlóságokat fedezel föl az előző leckében elsajátított 

háztrigonok jellegzetességei és az elemi felosztás leírásai között.  

 

 

 

Minőségi felosztás 

 

A jegyeket minőségi felosztásban is vizsgálhatjuk. Ezek a minőségek a 

következők: kardinális, szilárd, változó. 

Kardinális jegyek:  

Szilárd jegyek:  

Változó jegyek:  

 

Ha a zodiákus körén megvizsgálod a minőségi felosztásokhoz sorolt jegyeket, 

láthatóvá válik, hogy egymástól 90°-os távolságra elhelyezkedő jegyekről 

beszélünk. A 4-es csoportosítás révén egy - egy négyzetet kapunk, ha 

összekötjük például a kardinális jegyeket egymással. Ha ezeknek a szabályos 

négyzeteknek az egymással szemközti sarkából kiindulva bele rajzolnál egy – 
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egy összekötő tengelyt, akkor egy keresztet kapnál. Ezt minőségi keresztnek 

hívjuk. Innen ered a név, hogy MINŐSÉGI FELOSZTÁS.  

 

  

 

 

 

 

         

 

 

 

  

                                                       

 

 

Kardinális jegyek dominanciája: az erőt, kezdeményezőkészséget jelöli, nagy 

energia, aktivitás, határozottság, célorientáltság jellemzi a szülöttet. Döntéseiben 

határozott, vállalkozó kedvű.  

Szilárd jegyek dominanciája: szilárd, megbízható, kitartó jellemet sugároz, aki 

türelmes. Nincs annyi energia és erő, lassúbb, de éppen ezért stabil és 

kiszámítható tud maradni. 

Változó jegyek dominanciája: a legváltozatosabb minőséget adják. 

Mozgalmasság, gyorsaság, változékonyság és remek kommunikációs készség 

jellemzi a szülöttet. Sokoldalú, alkalmazkodó.  

A minőségi keresztek esetén, amelyik igazán hangsúlyos, az saját minőségét 

tolja előre. A személyiségben erőteljesen jelen lesznek tulajdonságai.  


