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04_A Mars a Rák jegyében   
 

 

H. Harmonikus hatásról azért nem lehet feltételek nélkül beszélni, mert ez a casus (esett) jegye, így 

nagyon módosul a dinamikája az általa jelzett életterületen (házban). A becsvágy határát a 

szeszélyesség, a biztonságtudatot a hangulati elemektől függő kitartás intenzitása befolyásolja. A 

saját akaratának érvényesítése érdekében olyan kivárási képességgel rendelkezik, ami szinte 

mágikus erővel jelzi számára a siker pillanatát. Külön érzéke van a dolgok mögött meghúzódó 

célok, gondolatok tényleges tartalmának megsejtéséhez és ebben nagyon tudja magát másoktól, 

érvektől, divatoktól függetleníteni, sőt kiérzi, hogy mennyiben érdeke, vagy sem a részvétele a 

dolgokban. Saját tekintélyére és érdekére nagyon érzékeny, annál kevésbé a másokéra. Kreativitása, 

vállalkozói képessége akkor kap szárnyra, ha az otthon (haza) ügyeiről van szó. Ragaszkodása az 

otthon-ideájához és szeretetéhez mégsem zavartalan, mert tetteit a hangulati elemekkel fölfűtött, 

ezért kiszámíthatatlan érzelmek irányítják. Kevésbé impulzív, mint más jegyben, ugyanakkor 

minden tapasztalatot hasznosít cselekedetei során. Érzékeny, könnyen sérül, befelé dühöng, ha ezt 

kifelé elfojtja, akkor a dolgok a „gyomrára mennek”. Tudatosan használ idegnyugtatókat, a 

rászokás veszélyével. A váratlan események különösebb és látható töréseket nem nagyon hoznak az 

életében, de ha túl szenzibilis, akkor valószínű, hogy már gyermekkorában olyan trauma érte, 

amelyet se el nem felejt, se nem mutat. 

DH. Nehéz természet, akivel békében együtt élni szinte lehetetlen, mert nehéz megérteni. Az 

előbbiek szélsőséges esete elviselhetetlenné teszi az otthoni légkört. Tüzeset, rablás, árvíz és egyéb 

szerencsétlenség zajlik le az otthonában. 

 

 

I. házban 
H. Az előbbieket jelentős tettvágy, érvényesülni akarás hatja át. Céljait sohase tárja fel, de bátran 

vállalkozik és óvatosságát nem aggályoskodás, hanem céltudatosság indokolja. Hirtelen fellobbanó 

indulataival tisztában van, megbántásait igyekszik jóvátenni, bár ilyenkor is kicsit nyers, vagy éles. 

DH. Az említetteket a hangulati elemek a kiszámíthatatlanságig befolyásolják, majd az emiatti 

sikertelensége fölbosszantja, erre veszélyes dühkitöréssel reagál. Izgága, nyugtathatatlan, indulatos, 

aki az önuralommal hadilábon áll. 

 

2. házban 
H. Anyagi helyzetének alakulása szinte grafikonszerűen követhető hangulatváltozásaival. 

Fantáziával irányított életvitel gyakran föllépő fedezet hiánnyal. 

DH. Könnyelműség, nagylábon élés, hiú többet-mutatás és az ezzel összefüggő számos, fölösleges 

költekezés. 

 

3. házban 
H. Gyakorlatias észjárás, elképzeléseihez ügyes rábeszéléssel mindig tud partnert találni. Nyílt 

szembenállás a testvéri, ismeretségi körben.  

DH. Nyílt ütközés a sajtóval, a külvilággal, ebben legtöbbször meggondolatlan - de gyakran nagyon 

is igaz - megállapításai a ludasok. 

 

IV. házban 
H. Ha talál magának az otthonában számára megfelelő elfoglaltságot, akkor a szélsőséges 

tevékenységi vágyának megtalálta a levezető csatornáját, de hevességét így sem vetkőzi le. 

DH. Kiszámíthatatlan hangulatváltozásai miatt nyűgös. Sokat kiabál, sokszor teljesen feleslegesen. 

Így neveli a gyermekeit, a házastársát  is hamar megsérti csípős beszólásaival és a meghitt otthoni 

hangulatból pillanatok alatt poklot tud varázsolni. 
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5. házban 
H. Művészi adottság esetén a lélek titkos bugyraiba is beleérző, látó képességet árul el. Szerelmi 

élete, gyermekeihez fűződő kapcsolata meglehetősen kiszámíthatatlan, aggódást, féltést veszekedés 

tud követni. 

DH. Szenvedély-rabság, könnyelműség, szerelmi élete, annak módja, társai magyarázatul 

szolgálnak anyagi gondjaira. 

 

6. házban 
H. Társadalompolitikai területen akár hivatásszerűen is tevékenykedik és egészségügyi 

vonatkozásokban nagyon gyakorlatias. Hirtelensége miatt sérülékeny. 

DH. Terméketlen képzelgések, fontoskodások nehezítik a munkatársaihoz fűződő viszonyát. 

Balesetveszély utazáson. 

 

VII. házban 
H. Nemcsak otthonát, de tágabb értelemben az egész környezetét akarja dirigálni. Életvitelében a 

szándékai konstruktívak, azokat el is ismerik, azonban érzelmi okokból gyakran arányokat téveszt, 

és emiatt veszekedések keletkeznek. 

DH. Kizárólag az érdekek vezérlik a partnerének kiválasztásában, és ha az béketűrő, úgy a 

házassága - legalább is kifelé - nem tűnik sikertelennek. 

 

8. házban 
H. Nagyon erős érzékiség és nem egy esetben éppen ez az a hajlam, ami az érzék-fölöttiek 

megismerésének irányába hajtja. A be nem teljesedés súlyos kedélyvesztés miatt szélsőséges 

cselekedetekre ragadtatja. 

DH. Szerelmi, vagy szexuális problémák miatt életkedvét veszti, lelki beteggé válik, önmarcangoló 

és gyógykezelésre szorul. 

 

9. házban 
H. Tudományos szinten kötik le az emberi lélek, de inkább az ösztönvilág különböző jelenségei. 

Intellektusát gyakorlatiasan tudja fölhasználni és számára nem az elvont teóriák, hanem a gyakorlati 

oldal a fontos. 

DH. Türelmetlenség, botrányok, főleg utazásaikor.  Hajlam intellektuális bűnözésre. Házastárs 

rokonaival gyakori összeütközések. Gondolatait rákényszeríti a másikra. Dogmatikus - kijelent 

dolgokat indoklás nélkül. A banális babonák, vagy téveszmék rabja, dogmák keveredhetnek 

valóban tartalmas fogalmakkal. 

 

X. házban 
H. Életútján nyílt küzdelmeket folytat a külvilággal, mert hatalmi állásra törekszik. Az anyagi 

függetlenség elengedhetetlen számára jövőjének biztosítása érdekében. 

DH. Nagy hajlandóság a látszatcselekedetekre. Hajszolja a nyilvános szereplést. Erőszakossága 

miatti pereskedés előnytelen kimenetellel. 

 

11. házban 
H. Az érzelmi szálak miatt nagyon bonyolulttá lesznek a baráti, segítői kapcsolatai, amit esetleg 

éppen a rokoni összetartozás okoz. Az egészség kérdéseit tapasztalati úton közelíti meg. 

DH. Fölösleges, alaptalan, belemagyarázásokon nyugvó vitákkal tudja megakadályozni az élet 

spontán segítésnyújtásait is. egészségféltés, a legkisebb tünetből tragédiákra következtet. 

 

12. házban 
H. Etikai elkötelezettségen nyugvó, titkos küldetések, vállalások. Jelentős külföldi kapcsolatok, 

amelyek idős korában is sikeresen érvényesülnek. 

DH. A jobbik eset, ha csak visszafogott dühöngések mutatkoznak, még akkor is, ha azok erkölcsi 

tartalmú viták miatt keletkeznek, a családi nyugalom erős veszélyeztetésével. Fokozott gyomor- és 

emésztési érzékenység, amit gyakran a kényszerű kivárás miatti idegfeszültség vált ki. 

 


