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06_A Mars a Szűz jegyében   
 

 

H. Tudja, hogy mit akar, átlátja a helyzetet, de tisztában van a részletekkel is, kifejezetten analitikus 

értelemmel. Célra koncentráltan halad előre, bár előfordulhat, hogy mást fejez be, mint amit 

elkezdett, ha és amennyiben ez a célravezetőbb, praktikusabb. Szenvedélyessége meglehetősen 

korlátozott, intellektusának ellenőrzése alatt áll és ennek révén, ha kell, képes valójában nem is 

létező érzések sejttetésére. Külső nyomással nem lehet a megtervezett módszerétől elérteni, 

ritmusából kizökkenteni. Kedveli a társaságot, kerüli a luxust, de ha kezdenek érzelmi 

fellobbanásokkal „elkomolyodni” a helyzetek és ez zavarja valamiben, akkor ügyesen kitér. Puritán, 

inkább konzervatív szemlélet, független, a megdolgozott munkáért járót megkövetelő, ugyanakkor 

egyáltalán nem pénzéhes. Otthonát a tisztaság, egyszerűség, egészségesség és komfort jellemzi. 

Tapintatos, inkább szerény, csak akkor kezdeményez, ha ez sikerrel kecsegtet, ha egyáltalán meg is 

éri. 

DH. Csak azzal tud foglalkozni, ami érdekli is és általában csak az érdekli, ami érdekében áll, ezért, 

ha valami menet közben elveszti számára a jelentőségét, szó nélkül abbahagyja. Sok dologba 

belekezd, keveset fejez be. nyakassága és idegeskedése emésztési zavarokat okoz. 

 

 

I. házban 
H. Az előbbiekhez fokozott gyakorlatiasság, kifinomult és nagyon érzékeny értelmi adottságok 

járulnak. Jellegzetesen átsüt megnyilatkozásain az erotikum visszafojtottsága. Akarata 

érvényesítéséhez megtalálja a legmegfelelőbb és sokszor alkalmazkodásával összefüggő módozatot. 

a jelentéktelennek látszó dolgokat is képes hasznosítani. gyógyászati érdeklődés. szakmájában csak 

azt követi, akit tisztel is. 

DH. Sérülésveszély. nehéz az elképzelésénél jobb belátására rábírni, erőszakossága nem ismer 

határokat. krakélerkedő. 

 

2. házban 
H. Nagyon tevékeny az otthona és szélesebb ismeretanyag megszerzése érdekében és ez a két fő 

szempont képezi birtoklásvágyának alapját. 

DH. Önző elgondolásai megvalósítása miatt képes a családját is lemondásokra kényszeríteni, bár 

gyakran előfordulhat, hogy ez az önzés valamely komolyabb stúdium érdekében nyilatkozik meg. 

 

3. házban 
H. Éles, világos értelemmel tanul, szellemi mozgékonysága különösen akkor domborodik ki, 

amikor számára érdekes témáról, vagy pedig társadalmi előmeneteléről van szó. A mélyebb emberi 

érzelmeket jó stílussal tudja ábrázolni. 

DH. Ha kiszámíthatatlan hangulatváltozásai miatt másokkal ütközik, sértettnek, bántottnak érzi 

magát, roppant nyersen, közönséges stílusban reagál a (vélt) bántásra. Időnként rebellis szellemi 

megnyilatkozások. 

 

IV. házban 
H. Előnyös olyan szellemi tevékenység ellátására, amelynek egy részét otthon is elvégezheti, ennek 

érdekében külső segítséget is igénybe vesz. 

DH. Otthonában sok és gyakran fölösleges szóváltás, amelyekről később kiderül, hogy vagy 

okafogyottak, vagy jelentéktelenségek körül forogtak, de arra alkalmasak voltak, hogy barátok, 

vagy munkatársak előtt ellenszenvessé legyen. 

 

5. házban 
H. Erős erotikával átszőtt ösztönösség. vállalkozás, amely szórakoztatáshoz kapcsolódik. 

Gyakorlatias pedagógia adottságok. Intézeti nevelés. 

DH. Saját szerelmi élete sok gondjának forrása. Ütközésveszély a törvénnyel. Sportimádat. 
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6. házban 
H. Állandó tevékenykedés, a restséget nem ismeri. Mohó és gyors étkezés, különös szokásokkal. 

Gyorsan gyógyuló sérülések. Orvoslási érdeklődés. 

DH. Tevékenységének veszélyességét a saját magatartása növeli. Örökös zsémbeskedés nehezíti 

munkatársakhoz, beosztottakhoz fűződő kapcsolatát. 

 

VII. házban 
H. Tetterős, dolgos, ügyes partner, aki gyakorlatias észjárású és ezen adottságai, nem pedig érzelmi 

szempontok vittek szerepet kiválasztásánál. Nyílt konfliktust visszafogott magatartásával igyekszik 

elkerülni.  

DH. Hangulati elemekkel feltöltődő, alapjában jelentéktelen ügyek nyílt veszekedéssé lesznek. 

hirtelen válás, de ugyanezen magatartását a következő házasságában is megtartja. 

 

8. házban 
H. Gyógyítással kapcsolódó hívatás terület. Könnyen ráhangolódik az élet tragédiái és a 

transzcendens világot érintő összefüggések meg ismerésére. 

DH. Az ösztönvilág zabolátlanul uralja gondolatvilágát és emiatt fokozatosan nehezülő 

idegrendszeri problémák. 

 

9. házban 
H. Öröklött vonásként jelentkezik az alapos, körültekintő tanulmányozásokra épülő és 

felkészültséget igénylő magatartása és ezzel még hívatás területét is támogató, szakmai 

ismeretségkör alakul ki körülötte, amiben a kutatói munkajelentős. 

DH. Türelmetlen agresszivitás, önfejűség, és bigottság akadályozza szellemi tevékenységét. 

 

X. házban 
H. Szenvedélyes aktivitással kiépített életút, jelentősebb vállalkozás, vagy akár üzlethálózat 

kiépítésével, vezetésével. A részletkérdések pontos ismerete, ennek megkövetelése a 

munkatársaktól érvényesülésének záloga. 

DH. Fontoskodása, özönvilágának kiélése, nagyképű erőszakoskodása érvényesülésének nagy 

buktatója. 

 

11. házban 
H. A karakterükben hozzá hasonló személyek - munka- esetleg sporttársak - szíves segítője és 

kölcsönösségre számítóan ez a magatartása nagyon tudatos. 

DH. Alakoskodás, ügyeskedések kétes értékű ismeretségek, segítések, amelyek a későbbiekben 

kicsinyes gyűlölködésekké fajulnak. 

 

12. házban 
H. Tartósan és alaposan felkészített kutatói tevékenység, amely nyilvános elismertséget és anyagi 

sikert is hoz. nyílt konfrontáció ügyes megkerülése. 

DH. Alattomos, magát nyíltnak mutató ellenfél, aki súlyos anyagi gondokat okoz. a házastárs sokba 

kerülő passziói. 

 

 


