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03_A Mars az Ikrek jegyében   
 

 

H. A szellemi elképzelések és a realitások között összeköttetést, ezzel a realizáláshoz előfeltételt, 

majd hangulatot teremteni, lelkesíteni, publikumra hatni a cél érdekében, ez az egyik fő adottsága. 

Utat mutatni - ha kell kézügyességgel, vagy szellemességgel - egy pillantás alatt. A tervet átlátni, 

szakmailag előreolvasottan. Másokat tettre bírni szinte feladatának érzi. A fizikai munkát inkább 

kerüli, éles ésszel meglátván a dolgok könnyebbik oldalát. Ötletgazdag, az agya valamivel mindig 

foglalkozik. Nyughatatlan és számára elengedhetetlen, hogy valami örökké történjék. Reagálásaiban 

meglehetősen nercőz és emiatt tud következetlen is lenni, mert, ha kell, pillanatokon belül átlátja a 

helyzetet. Az ellenérv lényegét megérti és számára nem a mód, hanem a sikeres cselekedet a lényeg. 

Ezen a téren esetleg addig is elmegy, hogy a cél érdekében akár az igazság terhére tesz 

engedményeket. Betűvel, szóval akar hatni környezetére, éles nyelvvel vitázik, harcol ellenfeleivel. 

Olvas, de inkább szeret előadást tartani ezzel tanítani, művelni másokat. Ezen a téren jobban vonzza 

a tett lehetősége, mint az eredmény. Zsurnalisztika. 

DH. Zsörtölődő, kötekedő, a másikat bosszantó, izgató stílusa miatt sok ellenséget tud szerezni 

magának. Félműveltségét hadarással, erőszakos érveléssel, hangoskodással ellensúlyozza, 

Nervozitása pedig gyakran erős dohányzással, itallal, esetleg drogokkal palástolt. Dadogás, 

beszédhiba, balesetek, végtagsérülések. 

 

 

I. házban 
H. Az említetteket kitűnő vitatkozói képesség, szenvedélyes, de hathatós érvekkel rendelkező, 

szuggesztív előadói képesség egészíti ki. Büszkén, becsületes nyíltsággal, inkább kicsit túl korán áll 

ki ideák mellett. 

DH. Az előbbiekben írtakhoz erőszakosság miatt számtalan veszélyhelyzet járul, ezeket legtöbbször 

saját maga provokálja. Barátai, eszme- és munkatársai mellett azonnal kiáll, de épp ily hamar össze 

is veszik velük. 

 

2. házban 
H. Az anyagiak megszerzése, biztosítása számára természetes elkötelezettség és fontosságát az is 

aláhúzza, hogy módjai, eszközei nem tartoznak a nyilvánosságra. Extravagánsak az igényei, 

amelyek a partneréhez kötik, de az annak jelentősebb anyagi adottságait is ilyenekért megcsapolják. 

DH. Örökös rettegés a pénzforrások kiapadása miatt és ezért kétes értékű kapcsolatokat is képes 

kialakítani. 

 

3. házban 
H. Kiváló, aktív, gyakorlatias észjárás, életteli gesztikulációval kísért beszéd. Írói készség, annak 

keretében éles színekkel a lét-nemlét kérdéseinek érintése. A közvetlen rokoni körben parázs viták, 

hagyatéki ügyek. 

DH. Éles, maró gúnnyal teli stílus, ezzel nehezíti közvetlen miliőjéhez fűződő kapcsolatát. 

Felületesség, indulatosság. 

 

IV. házban 
H. Ösztönös ráhangoltsággal keresi már fiatal korában az élet mélyebb, láthatatlanabb 

összefüggéseit, de nemcsak elvont, hanem gyakorlati értelemben is. Szellemi tevékenykedés az 

otthonban anyagi vonzattal. 

DH. Akármilyen téma merül fel az otthonban, az mindig viták forrása, élesek és legtöbbször anyagi 

vonzatúak. 

 

5. házban 
H. Az egészség határain belül az önös, önző, ösztönösség hálózza be egész gondolatvilágát, tettei, 

kezdeményezései indítékát. Erotikájában az érzékiséget inkább a gondolatiság és nem kizárólag a 
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testiség hatja át. Önálló vállalkozás, amely egyben hivatásterülete is. Sport-, zene-, tánc-, 

irodalomszeretet. Gyorsan tanul. 

DH. Flört, állandóan szerelmi ügyekben rohangászik, de nehezen tud valóban kapcsolódni. Korai 

nemi felvilágosultság és gyakori, hogy bizonyos perverzitások éppen ezekre vezethetőek vissza. 

 

6. házban 
H. Kitartással elvégezhető szellemi tevékenység. A vállalt feladat ellátásába a családtagokat is 

bevonja, vagy abban szerencsésen, segítőleg mások is részt vesznek. 

DH. Az élete egy ideig „fut”, ehhez méri képességeit, azokat túlértékelve többre vállalkozik, majd 

ahogy nőnek a nehézségek, úgy a zavara és idegessége is. Hűléses, fertőző, lázas betegségek. 

 

VII. házban 
H. Erősen érzelmi alapokon nyugvó házasság, bár gyakori a „...meglátni és megszeretni pillanatnak 

műve volt...” is és ez nem tartósító jellegű. A házastárs is nagyban kedveli a nyilvánosságot, a 

társaságot. Kiváló pedagógiai képességek. 

DH. Szinte kizárólag erotikai alapon nyugvó és rövid tartamú házasság. Saját adottságok 

túlértékelése miatt szembekerül másokkal. 

 

8. házban 
H. Az erotika már fiatal korától sok gond és megoldandó kérdés előidézője, amit elég gyakran 

egészségi vonatkozások is kísérnek félművelt, vagy heccelt értelmezések miatt. 

DH. Elvakult, józan értelemmel nem csillapítható ösztönkitörések, önzés, nemtörődömség a 

másikkal, gyűlölködés, súlyos testi sértés veszélyével. 

 

9. házban 
H. Borotvaéles értelemmel, de nem annyira a mélységek, inkább a szerteágazóság irányában, 

gazdag ismeretanyag birtokosaként hitet ébresztő képességgel kifejtett szellemi tevékenység. 

Korszerű teóriák, haladó világnézet jó ügyvédje. 

DH. Türelmetlenség, örökös kétkedés, de amellett szellemesség is jellemzi. Sikertelenségét nem a 

felkészültség, sokkal inkább a kitartás hiánya, vagy az agresszivitása okozza. Vallási, erkölcsi 

kérdésekben nyíltan ütközik másokkal, így a rokonokkal is. 

 

X. házban 
H. Körültekintő szellemi munkavezető, aki gyors átlátással és gyakorlatiassággal tud feladatokat 

részekre bontani, ezzel a kivitelezést gyorsítani, másokat dolgoztatni. Az ellentmondást nehezen 

tűri, de ha abban a legkisebb hiba van, nyersen letromfolja az okoskodót. Az életterület találkozik 

az egészségüggyel. 

DH. Nyelvét képtelen megfékezni és emiatt sokszor szembekerül fölötteseivel. A merészségét 

mások használják ki és ezzel nevének sokat ártanak. 

 

11. házban 
H. Határozott, egyenes, nyílt föllépése, sok barátot szerez, akik szellemessége és életrevalósága 

miatt a társaság lelkének tartják. Kedveltségét növeli, hogy otthona is nyitott barátai számára. 

DH. A külső siker, elismertségi igénye olyan körökbe kergeti, ahol nyíltságát kiismerik, 

kihasználják, mindehhez járul szenvedélyessége és az, hogy üres vitákkal megtéveszthető. Az 

említettek veszélyeztetik az otthonát. 

 

12. házban 
H. A kényszerűen visszafogott érzelem és ösztönvilág hajlamossá teszi a nyilvánosságot nélkülöző 

életterületen végezgető tevékenységre, ahol kiváló szimattal, rátapintó képességgel a lényeget 

kiváló gyakorlatiassággal, mások érdekében is sikerrel szolgálja. 

DH. Nagyon sok veszélyt rejteget az ösztönös alakoskodása és az, hogy ezen készsége miatt olyan 

területeket érint az élete során, amely a törvényesség látszata mögötti feladatokkal foglalkozik. 

 


