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02_A Mars a Bika jegyében   
 

 

H. Miután ez az egyik exil (száműzött) állása, így H. hatásról nem beszélhetünk, ennek egyik 

markáns megjelenési formája az, hogy a hatalmas tetterő, a szabadságvágytól fűtött vágyélet 

kiteljesedése már kezdeti meg nyilatkozáskor, önkéntes, vagy külső kényszerbe ütközik. Emiatt az 

energiák nem visszafogottsággá, hanem az anyagvilág felé terelő, hajszolt munkabírássá, 

nyakassággá módosulnak. Nincs filozofálgatás, utak keresgélése, csak cselekedetekről 

beszélhetünk, és gyakran már csak menet közben eszmél föl, hogy egyáltalán miért is teszi azt, amit 

tesz. Ahhoz, hogy cselekedjék a siker kis látszata is elegendő, azt pedig nagy gyakorlatiassággal 

ismeri föl, csak arra számít, amit ő maga tesz, vagy elér. Többször előfordul, hogy nem a fölmerülő 

nehézségek, hanem az időközben föllépő meggondoltság, gyakorlati megfontolás tartja vissza 

további - esetleg fölöslegessé váló - tettektől, de ha a helyzet úgy alakul, akkor hallatlan kitartással, 

nyugodt odaadással, visszatántoríthatatlanul, elszántan, ha kell lemondások árán is folytatja útját. A 

nehézségek nem tartják vissza, de a hiábavalóságokat nem tűri. Az erotikai élete nagyon 

kiemelkedő, erős érzékiséggel tetézve. Saját tulajdonát féltékenyen vigyázza, a másikétól élesen, túl 

korrektül elválasztja. Ugyanez fokozottan érvényes érzelemvilágának tárgyaira, és ha itt éri 

támadás, akkor meggondolatlanul, dühöngően tud gorombáskodni. Jóllehet az anyagiak és 

megszerzettjei iránt féltően gondos, de a saját kedve-kívánsága vonalán nagyvonalúan tud 

költekezni. Konstruktív alkat, különösen anyag, birtok, föld, vagy mérnöki munka területén és 

kitűnő alkati, izomrendszeri adottságok esetén kiváló sportoló. Ha művészi hajlam mutatkozik, az 

inkább a képzőművészetek irányába mutat. Kézügyesség, barkácsoló hajlam, különösen a házi 

dolgokban. 

DH. Főleg az előbbiek szélsőséges megjelenési formában. Robbanásveszély, dühkitörés, különösen 

sikertelenség, vagy akadály esetében. Elvakultság, meggyőzhetetlen, önveszélyes nyakasság. Ha 

hatalmában áll, akkor nem büntet, hanem bosszút áll, sőt nemcsak a szembenállókon, hanem 

másokon is, nehogy tekintélyén, amelyet féltékenyen őriz, csorba essék. célratörésében arrogáns, 

kegyetlen, in morális, beképzelt, hatalmát fitogtató. 

 

I. házban 
H. Az előbb írtak, karcos, egyenes, nyílt stílussal. Jó kedélyű, feltétlenül gyakorlatias és igen 

sokszor vonzó külsővel megáldott, rögtön felébresztve a másik nem béliben az érdeklődést. 

DH. Az említettekhez pimaszság és szinte örökös veszélyeztetettség járul a meggondolatlan, 

indulatos magatartása miatt. Aberrációk. 

 

2. házban 
H. Igen sok energiát használ föl a szükséges anyagiak előteremtésére, annak érdekében sokat 

fáradozik és bár gyakorlatiasak az elképzelései, de mindig vagy a túlméretezettség, vagy valamilyen 

figyelmetlenség aránytalanná teszi a ráfordításokat. 

DH. A legtöbbet a saját szenvedélyeire költ, és ha kár éri, az leginkább az elhamarkodottságának, 

türelmetlenségének köszönhető. Filléres gondok, becsapottság, vagy annak érzete. 

 

3. házban 
H. Nagy készséggel harcol fölvállalt eszmék megvalósítása érdekében szóban, írásban. Politikai 

nézetei gyakorlatiasak. 

DH. Nyughatatlansága számos veszély forrása az utazásai alkalmával. Sok vita a rokonságon belül, 

anyagi okokból. 

 

IV. házban 
H. Szellemi tevékenységével szerzett anyagiakat ösztönösen akarja ingatlanba fektetni. Otthonában 

a zsarnoki hajlam akkor mutatkozik meg, amikor távlati, életét veszélyeztető kérdések merülnek föl. 

DH. Az otthon légkörét leginkább az anyagiak előre kiszámítottsága, vagy fölöslegesnek mondott 

célokért hozott anyagi áldozat borzolja. 
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5. házban 
H. Amennyire ez az állás előnyös lehet az önálló vállalkozás kialakításában, addig erotikai 

vonatkozásokat illetően messze nem ilyen zavartalanságok jelölője, mert legtöbbször könnyen 

kezdeményező, de ha nem, akkor könnyen csábuló és ez gyakran az otthon nyugalmát is 

veszélyezteti. A képzőművészetek kedvelője. Gyakorlatiassága szerencsésen érvényesül élete során, 

barátai is ezért kedvelik. 

DH. Nagymérvű önállóságra törekvése miatt korán szembekerül az otthonával (apával) és 

szenvedélyességével örökös harcra kényszerül. 

 

6. házban 
H. A vállalt feladatát, munkáját gyorsan, ügyesen elvégzi. Tevékenységi köre a gépiparral, 

mechanikai kérdések megoldásával érintkezik, ezekben sikeres, ügyes megoldásokat talál. 

Szervezete szívós, erős, de az ösztönvilága titkos utakra csábítja. 

DH. Meggondolatlanok a kapcsolatteremtései és emiatt sok, kellemetlen egészségügyi 

konzekvenciával számolhat. Közvetlen munkatársi viszonyban a versengés, vetélkedés nemcsak 

szakmai, de (palástolt) erotikai területen is érvényesül. 

 

VII. házban 
H. Rangon aluli szexuális kapcsolat, amit gyakran az alakít ki, hogy a partner készségesen (anyagi 

megfontoltság alapján?) elégíti ki ösztön ébresztette vágyait. Saját elgondolását ügyeskedve viszi ki 

a külvilágba és hatást ér el. 

DH. A párválsztást az erotikai szempontok befolyásolják, annak labilis, múlékony jellegével. A 

partner erősen materialisztikus beállítottságú. 

 

8. házban 
H. A H. hatás szinte elképzelhetetlen ebben az állásban és már az is enyhítés, ha csak 

veszélyeztetettséget keresünk. egyéb vonatkozást tekintve, sok vita, szembenállás másokkal. Peres 

anyagi - hagyatéki - vagy birtoklási ügyek. 

DH. Önveszélyeztetettség, súlyos körülmények, meggondolatlanságok, nemtörődömségek miatt. 

Veseérzékenység. Veszteséges hagyatéki ügyek. 

 

9. házban 
H. Analitikus beállítottságú értelem, szívesen lép át az ösztönvilág tanulmányozásának területére is. 

Világnézetét az élet realitásainak ismerete alakítja. Fizikai mozgékonyság, erős utazásvággyal. 

DH. Dogmatikus színezetű, vagy túlhaladott nézetek, vita esetében ez a körülmény még jobban fűti 

az azok melletti, kardoskodó kiállását. 

 

X. házban  
H. Életútját művészi, vagy gazdálkodási kapcsolatok kísérik. Nagyon erős hiúág ösztökéli a sikerre. 

DH. Mértéktelen hatalomvágy, de ha hatalomra jut, akkor a diktatórikus hajlama veszélyezteti 

karrierjét és azzal együtt otthona nyugalmát. 

 

11. házban 
H. Vágyélete nem elfojtott, hanem elpalástolt, az élet örömei örökké csábítják, és olyan körben érzi 

jól magát, ahol hasonlóakkal találkozhat. Önálló vállalkozás kialakításában az ismeretségi kör 

jelentős szerepet visz. 

DH. Nehezen nevelhető, gondot okozó utódok. Szenvedélykitörések, nagyon rossz ritmusú érzelem 

megnyilvánulások miatt és hasonlóak mutatkoznak a hivatásterületén is. 

 

12. házban 
H. Nehezen tud alkalmazkodni másokhoz, különösen ha mindez zártabb munkaterülettel is 

összefügg. Tévesen megítélt barátságból keletkezett ellenségeskedést kell legyőznie. Egészségi 

okok miatt sikeres, tartós gyógykezelés. 

DH. Erőszakos és nem is nyílt ellenségeskedést vált ki magatartásával. Gyakori kórházi kezelés. 

Titkolódzó, vagy pletykálkodó magatartása miatt elfordulnak tőle az ismerősei. 

 


