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01_A Mars a Kos jegyében   
 

 

H. Ez a bolygó domicilium (uralmi) jegye, leginkább ebben érvényesül szellemi, lelki és fizikai 

hajtóereje, amit elkezd, azt minden áron be is fejezi, sem másra, sem magára, fáradtságra, saját 

áldozatára nincs tekintettel. Nem az anyagiak, csak a cél érdekli, a teljesítés. Ő az, aki nem ismeri 

az alakoskodást, nyíltan, egyenesen, határozottan tör előre és az ismeretlen területen csodálatos 

ösztönösséggel tud eligazodni. ha ideák, vagy célok mellett kiáll, azt teljes mellszélességgel, mély 

hittel és példamutatóan teszi. Igazi úttörő, ügyes és alkotóerővel rendelkező, mindezek kicsit 

nyerssé, könnyen izgulékonnyá és humortalanná teszik. 

DH. Az előbbiek még mérsékeltebben is sok ütközésveszélyt rejtenek, de a DH. meg éppen 

azoknak a túlzottságában mutatkozik, így és ráadásul erős szexualitással fűszerezve, állandó testi és 

lelki feszültséget árul el. Faragatlan fékezhetetlensége gátolja, hogy életútján feladatait zavartalanul 

teljesíthesse. Düh, elvakultság, tapintatlanság és gyűlölködés. 

 

 

I. házban 
H. Az előbbiekhez markáns, erős fölépítésű testalkat járul, örökös ugrásra készség és 

önhangsúlyozás, de ezek ellenére valamilyen kamaszos egyenesség nagyon vonzóvá tudja tenni. 

Azonnali a segítőkészsége, de kimutatja határtalan szabadságszeretetét és ezért különösen akkor 

ugrik, ha mást elnyomás, igazságtalanság ér. Erős szexualitás. Minden tettében a veszélyhelyzet 

csak fokozza elszántságát és ezt külsőben sokszor elárulja az összeszorított, keskeny, erőszakos 

száj. 

DH. A fentiekhez járul még az önveszélyes meggondolatlanság, veszélykeresés, vagy annak 

provokálása, csakhogy magát produkálhassa. Alaptalan optimizmusa képtelenné teszi a józan 

ítéletre. féltékenység, gyűlölködés. 

 

2. házban 
H. Jelentős erőlekötést igényel a pénzügyeinek ellátása, különösen ha anyagi haszonra tör. Könnyen 

ad ki minden olyan dologra, ami magasabb képzéséhez, tanulmányaihoz szükséges. 

DH. Képtelen az anyagi gondjain úrrá lenni, mert saját, nem mindig reális elgondolásai, vagy 

elhamarkodottsága tartós pénzzavart okoznak. 

 

3. házban 
H. Gyors és határozott kifejezőkészség, offenzív szellemi beállítottság, élesen logikus 

gondolkodásmódja támasza az életútján, amely a szociálpolitikai célkitűzésekkel tud azonosulni. 

DH. Nyughatatlan szellem, csak agresszíven tud fellépni és ezzel nehezíti közvetlen környezetében 

a kapcsolatokat. Életstílusán átsüt a szexualitás. 

 

IV. házban 
H. Otthonában az első és az utolsó szó őt illeti. Házi tevékenykedése hivatását egészíti ki. Ingatlan 

után vágy. Az ismeretségkört nem föltétlenül az önzetlenség köti össze, de az egyenessége élete 

során szerencsés helyzetbe hozza. 

DH. Veszekedés, erőszakoskodások és sértődések nehezítik az otthoni légkört. Idős korában is 

jelentős a vitalitása, de sérülésekkel, izomgyöngeséggel, köszvénnyel bajlódik. 

 

5. házban 
H. Hatalmas természet-, versengés- és sportszeretet. erősen érzéki ösztönvilág, amely 

megnyilvánulásaiban annál jellegzetesebb, számára szórakoztatóbb, minél több veszélyhelyzet 

alakul ki és ez még erotikai élvezeteire is vonatkozik. Szerencsés vállalkozások. 

DH. Fékezhetetlen ösztönvilág, szenvedélyes sóvárgásokkal tetézve. Már fiatalon, 

meggondolatlanul vállal különböző kötelezettségeket, amelyek az által lesznek egyre 

súlyosabbakká, ahogy fény derül azok erkölcsi megítélésére. 
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6. házban 
H. Feladata ellátásában fáradhatatlan és ezt példamutató magatartással munkatársaitól is 

megköveteli. Munkaterülete motorokkal, éles eszközökkel, esetleg gyógyítással érintkezik. 

DH. Fertőző, gennyedő betegségek, amelyek gyakran a napi tevékenységi körrel is összefüggésben 

áll. Versengések, civódások a munkahelyen. Fej-, fogfájás. 

 

VII. házban 
H. Határozott és tudatos szereplésvágy, hatni akarás a külvilágra, elsőbben a házastársra. miután a 

házastárs is hasonló vonásokkal rendelkezik, így elég hamar sor kerül a civódásokra. Gyakori, hogy 

inkább marad a civakodás, de nem válnak el. 

DH. A partner érzékisége, vagy egyéb okokból elhibázott választás miatt nagyon rövid életű a 

kapcsolat és mindezt még anyagi következmények tetézik. 

 

8. házban 
H. Aggályoskodó, befolyásolható egyéniség, sok szexuális gátoltsággal, amelyek azonban nem 

fizikai eredetűek. erős érdeklődést tanúsít a transzcendens jelenségek, világ iránt. önmagát 

veszélyezteti a közlekedésben. Tragikus kapcsolat a közvetlen környezetében. 

DH. Zabolázhatatlan ösztönvilág, beszűkült fantázia, amely szinte a megszállottságig csak egy 

témára koncentrálódik. veszélyek, szerelmi tragédiák. Súlyos közlekedési baleset. Szellemidézés. 

 

9. házban 
H. Éles intellektus, amely kemény elhatározottsággal párosul, különösen magasabb tanulmányok, 

ismeretek megszerzését illetően. Kalandvágyát külföldi útja alkalmával kiéli. Családi hagyományok 

erősen befolyásolják életútján. 

DH. Indulatos és önfejű vitatkozások otthon, a rokonsággal. naiv, egyenes és egyoldalúan képzett 

karaktere miatt balgaságok, hiedelmek könnyen rászedhető balekja. 

 

X. házban 
H. Életútján, hívatás területén ösztönösen, jól eligazodik, ebben kitűnő helyzetátlátása, pedagógiai 

adottsága különösen sok segítséget jelent. Jól választja meg a munkatársait, elképzeléseit, 

ismeretanyagát nagy gyakorlatiassággal tudja átadni. hatalmas becsvágy fűti. 

DH. Diktatórikus módszerek, visszatérő jellegű gátlások a hívatás területén. nyílt, egyenes 

magatartását kihasználják. A hirtelen elért siker, fölemelkedés elbizakodottá teszi, hibát hibára 

halmoz. 

 

11. házban 
H. Az élet fizikai örömeit, a szerelmet, az ételt-italt nagyon kedveli, sokat tesz - nem csekély 

sikerrel - ilyen vágyai kielégítése érdekében, baráti, ismeretségi körét is eszerint válogatja. 

DH. Élete spontán támogatottságát, szellemi igényei ellenére, inkább a fizikai 

síkon tapasztalja, mulandós barátságok, fölösleges hiúságok és több pletykálkodás közepette.  

 

12. házban 
H. Jóindulatú cselekedeteit csak sok félreértés sikeres legyőzésével tudja véghezvinni. Ellenfeleivel 

szemben bátran fellép. Merészsége és önfegyelme miatt titkos feladatok ellátására alkalmas. 

DH. Nyílt utcán szerzett sérülés veszélye. Ütközés a törvénnyel. Egyenességével visszaélő személy 

kellemetlenkedései. 

 

 


