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09_A Mars a Nyilas jegyében   
 

 

H. Mindig a jövőbe tekintő, éles, hajlékony értelemmel megáldott ember, aki gyorsan köt 

barátságot. Örökmozgó életformát folytat, imádja a szabadságot - azt, hogy oda és akkor megy, 

ahova, és amikor akarja, a kedve szerint beszélhet, nyilatkozhat, és akit az új dolgok, kísérletek, 

megismerések, felfedezések mindenkor képesek lázba hozni. Kérdései futólagosak, nem sokat tanul 

a válaszokból, nem is a ma, hanem a holnap érdekli. Kiváló és szeretett cimbora, de talán éppen ez 

az a vonása, amit a házastárs nehezen visel el a nyughatatlan vonásai kíséretében. Komoly szerepet 

tölt be a társasági (társadalmi) körökben. Ha az érdeklődését valami leköti, rendkívüli dolgokra 

képes, különösen utazás, előadás, külszolgálat, vagy valamely (politikai) eszme kapcsolódása 

esetén. Nem a zsákmány, hanem a vadászat, nem a verseny, hanem a részvétel érdekli, jóllehet, ahol 

nincs győzelmi lehetőség ott el sem indul. Természetes közvetlenséggel, kifejezett együttérzéssel 

közelít a társadalmi kérdések felé, az egyenesség, becsületesség síkjáról és segítően, de kerüli a 

dogmákat és minden olyan felfogást, helyzetet, amely bármilyen korlátozást jelenthet a vallás, a 

tudomány, vagy csak a kutatások területén is. Nézeteit mindig nyíltan, szembe, egyenesen 

kimondja. Szerencsés játékos, aki tud veszíteni és azt el is felejti, vidáman kezdi az újabbat. 

házassága(i) anyagi vonatkozásban szerencsés(ek). 

DH. Elsietettség, meggondolatlanság, üres tündökölni vágyás a bajainak legfőbb kiváltója. örökös 

ígérgetés miatt hitelét veszti és ez gátolja a karrierjében is, ugyanakkor hiúsága miatt egyugyanazon 

ügyön belül többször is rászedhető, kihasználható és ott kockáztat, ahol nincs mit nyerni. 

fontoskodás, felelőtlenség. 

 

 

I. házban 
H. Az említettek bővülnek a határtalan lelkesedni tudással, áldozatvállalás képességével, de 

határozottabb céltudatossággal is. Vállalkozásában szerencsés, nagyobb üzletház, vagy intézmény 

vezetése, alapítása. Az élet örömeinek hangsúlyozott, de semmit sem sértő élvezni tudása. 

Szimpátiát keltő fellépés. 

DH. Erőszakosság, nyerseség, fölöslegesen provokált életveszély színezi át az előbbiekben írtakat. 

Fanatizmusa, elvakultsága miatt nincs tekintettel semmilyen, akár erkölcsi törvényre sem. Beteges 

élvhajhászat. 

 

2. házban 
H. Függetlenségének zálogát, számára az anyagiak szabad birtoklása jelenti. Jó érzékkel tapint a 

nyereséghozó lehetőségekre, ezért akár kisebb feladatokat képes elvállalni. Csak saját munkájára 

számít. 

DH. Érzéki vágyak, önző „csak magamnak szerzés” meggondolatlan üzletekbe kergetik. 

 

3. házban 
H. A partneri, házastársi kapcsolatok kialakításában az anyagi szempontok a legfontosabbak. A 

legújabb eseményeket éles figyelemmel kíséri. Újságírói vonások. 

DH. Olcsó, könnyen megvehető újságíró, bértollnok, nyílt veszekedés a rokonokkal, a közvetlen 

környezettel. 

 

IV. házban 
H. Otthonát saját elgondolásai szerint - többször is - átrendezi, emiatt ütközik másokkal, a 

környezete adta lehetőségekkel. otthon etikai alapon teremt rendet. 

DH. Örökség, vagy haláleset váratlanul és alapjaiban forgatja fel az otthonát. 
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5. házban 
H. Az érdeklődési körébe eső témában magas szintű, sikeres tevékenység, ami lehet sport, 

tudomány, vagy genetikai vonzatú. ideológiai elkötelezettség. 

DH. Hajszolt erotikai világ, amely az otthon biztonságát is veszélyezteti. Csábító, vagy csábítás 

áldozata. 

 

6. házban 
H. Hívatás területe egészségügyi kérdésekkel kapcsolódik. föladatát saját maga keresi meg, azt igen 

elmélyülten el is látja, részleteiben is megoldja. 

DH. Közvetlen munkatársak között a szimpátia-antipátia sok kellemetlenséget okoz. 

 

VII. házban 
H. Erkölcsi alapon nyugvó nézeteiért nyíltan, harcosan kiáll és sikerét szélesebb támogatói kör is 

biztosítja. Társas viszonyában az eszmei érdekeltség az összekötő kapocs. 

DH. Az elismertség, közismertség erőszakos hajszolása munkatársait, segítőit ellene fordítja. 

 

8. házban 
H. A társas viszonyból eredően nem várt kötelezettségek keletkeznek, anyagi következményekkel. 

örökség, hozomány kérdései jelentős feladattal járnak. Áldozat a házastárs részéről. 

DH. Számítás meg nem szolgált anyagiakra. A házastárs egészségi adottságai kényszerhelyzetet 

teremtenek. 

 

9. házban 
H. Rendkívüli érzékenység a társadalmi igazságok iránt, nevelő, jobbító szándékú, tudományos 

elmélyedés a vizsgálatukban. Jelentős okkult érdeklődés. 

DH. Önfejű, agresszív magatartása a törvénnyel is szembeállítja. Szellemi ellenfelét nem 

meggyőzni, hanem legyőzni, megsemmisíteni akarja. 

 

X. házban 
H. Korán megteremti a saját egzisztenciáját, leginkább szakmailag specializálódott, intellektuális 

területen szeret tevékenykedni. Kitartó munkával teremt magának anyagi bázist. 

DH. Hatalmas lendülettel, lelkesedéssel indított életpályán a jelentkező akadályok kedvét szegik, 

majd fölösleges vitákba keveredik és ezek anyagi helyzetét aláássák. 

 

11. házban 
H. Szociálpolitikai nézetazonosság az életútján számos kaput magától megnyit. Széles körű 

ismertség és a közvetlen miliője is támogatja. 

DH. Kritikus magatartása, okoskodó vitái - sokszor a sajtóval is - valamint kétes értékű kapcsolatai 

gátolják karrierjében. 

 

12. házban 
H. Szívesen talál otthonra a nagyobb nyilvánosságot kerülő közösségben, ahol emberbaráti 

tevékenységet folytathat. 

DH. Fölismerve koncentrálni tudó, zárkózottságot kedvelő hajlamait, komolyabb, titkos küldetések 

teljesítésébe vonják be. 

 

 


