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07_A Mars a Mérleg jegyében   
 

 

H. Miután ez a másik exil (száműzött) állása, így tényleges H. Hatásról nehéz lenne beszélnünk és 

ebben az állásban különösen az az alkati adottsága tetézi dolgokat, amely az emberiességért. az 

igazságosságért, a jogtalanságok elleni egyenlőtlenségek leküzdéséért azonnali tettekre, szavakra 

sarkallja. Minden olyan, ami másoknak szenvedést, gondot okoz ellenállásra készteti. Tény, hogy 

jelentős valóságérzettel rendelkezik, kiváló ítélőképességgel. Éber szemmel kíséri az élet 

jelenségeit, miután erősen szociális beállítottságú. Ezek az adottságai, szemben az élet nyers 

valóságával, örökös és nyílt ütközések, permanens forrásai lennének, ha nem rendelkeznék a másik 

fél érveinek meghallgatási képességével, gyakorlatias diplomáciai hajlandósággal. Sikeresen 

elhárítja a fölösleges vitákat, nehézségeket, amellett képes a saját igazát határozott, de nem 

provokatív módon felmutatni. Szerelmi ügyekben határozottságuk, erőszakosságuk szintén 

szublimáltabb formákban nyilvánul meg. A férfiak kitűnő, sarmőz föllépésükkel, a nők nőiességük 

szépségének, erotikus csáberejével hatnak és mindkét nembeliek ezeket tudatosan megcsillantják. 

Többen művészi (zene, festészet) adottsággal is rendelkeznek. A legjobb H. adottság esetében is 

letagadhatatlan marad az exilség, legfeljebb ilyenkor abban nyilvánul meg, hogy a tetterő 

fölfokozottsága miatt a hangsúly a célról az eszközre tevődik át.  

DH. A legszebb ígéretekkel induló élet, amely fokozatosan kezd fakulni, üressé, kiégetté válni. 

szórakozás, az élet csak éjszaka kezdődhet, kezdeti sikerek, szerencsésen végződő akaratosságok, 

majd a szerzettek pillanatok alatti elpucolása. A legtöbb bajt saját maga okozza magának, amiben 

nemcsak zabolátlansága, de téves ítélőképessége is belejátszik. Életút, amely elbizonytalanodásba 

torkollik. 

 

 

I. házban 
H. Az előbbiekben vázoltakhoz nagyvonalú adakozókészség, az ideákért bátran kiálló, küzdő, 

szónokoló képesség is járul. Még ügyes, diplomatikus megnyilatkozásaiban is inkább a feszes 

rövidség érvényesül. A legjobb adottságai mellett is átérezhető magatartásán az, hogy a vele 

szemben elkövetettek, a látszati nyugalom megbillenése esetén hatalmas és kiszámíthatatlan reakció 

váltódhatóik ki. 

DH. Az említettek túlhajszoltsága, a türelmetlenség, a meggondolatlanság és az azonnaliság igénye 

teszi veszélyessé ezt az állást. Minden jóindulata ellenére tetteivel, szavaival falakba, 

megnemértésbe ütközik. Házasságát veszekedések a válásba kergetik. 

 

2. házban 
H. Nehezen kibogozható ösztönösséggel, gyakorlatiassággal aktivizálódik az anyagi forrásainak 

megtalálásában. Váratlan, végleges helyzetváltoztatásra kényszerítő esemény, esetleg szerződéssel 

is összefüggően, pozitívan hat az anyagi adottságaira. 

DH. A nehezen összekuporgatottat kényszerű és hirtelen kiadás viszi el, esetleg anyagi (hagyatéki), 

vagy más, rokonsággal kapcsolódó okok miatt. 

 

3. házban 
H. Az emberi boldogulás kérdéseinek apostola. Határozott, gyors, éles kifejezései, különösen a 

közvetlen környezetében hatnak. Megfeszített szellemi (sajtó) tevékenységet könnyedén ellát. 

DH. Lázongó szelleme, türelmetlensége még békítő szándéka esetén is ütközéseket váltanak ki. 

 

IV. házban 
H. A családi otthona megteremtéséhez olyan életterületet választ, ahol ennek lehetősége 

biztosítottabb. otthonában a saját akaratát hangsúlyozza. Hívatás területét összekapcsolja otthonával 

és ennek egyik lehetősége a pedagógia. 

DH. Örökös viták nevelési témában és ezek nehezítik az otthoni légkört. Sérülés, betörés veszélye 

az otthonban. 
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5. házban 
H. Életvitelében a szenvedélyesség uralkodik, erősen vonzódik a nagy társasági élethez, ezt keresi. 

Nem a szerelem, inkább a flörtölés áll közelebb hozzá. szellemi vetélkedés, sportszeretet. 

DH. Az örökös szórakozásvágy, meggondolatlan lépésekre készteti, komoly egészségi 

következményekkel. 

 

6. házban 
H. A munkahelyi adottságokat ügyesen tudja kihasználni és annak a nyilvánossághoz kötődése 

számára kitűnő lehetőség. 

DH. Napi munkája keretében is erőszakoskodik, ezért a munkatársai körében leplezett 

ellenségeskedést vált ki. 

 

VII. házban 
H. Túlzottan nyílt célratörés, a külvilágra hatni akarással. Hasonló karakterű házastárs, ami a 

szokásosnál sokkal mélyebb egymásra találást jelent, de a szenvedélyesség így sincs arányban a 

tartóssággal. 

DH. Nehezen kivédhető ellentétek, még abban az esetben is, ha azonos célra törekszenek a 

partnerek. 

 

8. házban 
H. Jóindulatú, idealisztikus, esetleg vallási indíttatású tettek, de kevés sikerrel, mert váratlan, 

kiparírozhatatlan események nehezítik a megértést, esetleg az anyagi feltételek hiánya csak 

tiszavirág életű sikert hoz. 

DH. Súlyos anyagi következményekkel járó haláleset. A házasság anyagi okok miatt vagy örökös 

vitákkal, küszködésekkel terhes, vagy, emiatt rövid életű. 

 

9. házban 
H. Magasabb eszmei elkötelezettség, amelyet a társadalom jobbításának szándéka motivál. Hitbéli 

meggyőződése érdekében sajtókapcsolatot létesít. 

DH. Türelmetlen és szélsőséges nézetű magatartása élete útján, jövőjét veszélyeztetve komoly 

ütközésekhez vezet, amely esetleg közvetlen környezetét is megmérgezi. 

 

X. házban 
H. Túlzott impulzivitását, ha mérsékli, a mások meggyőzése révén sikereket ér el, mert kiválóan tud 

egyetlen, általában kiemelkedő célra koncentrálni. Ennek érdekében családját is képes hadrendbe 

állítani. 

DH. Szélsőséges céltudatossága zsarnoki magatartással párosulva családot, barátot elfordítat 

magától, holott ezek kezdetben segítői voltak. 

 

11. házban 
H. Nyílt, egyenes, sportszerető magatartása miatt közkedvelt, egyébként ennek érdekében tudatosan 

is cselekszik. Hódítási sikerek, jó adottságok szórakozásának kiélésére, amelyeket nem tár a 

nyilvánosság elé. 

DH. Nagyon sok, eredetében, vagy tartalmában kétes értékű, üresen csillogó kapcsolat, amelynek 

később kényszerű elzárkózás a következménye. 

 

12. házban 
H. Hallatlan nagy munkabírását a nagyobb nyilvánosságtól távoli munkahelyen, laboratóriumban, 

merész, újítói kísérletekkel gyümölcsözteti. 

DH. Nyersen kirobbanó erőszakossága, a nyilvánosságot nem tűrő magatartása és a veszélyek 

fokódását élvező természete életében sok zavart, nem egyszer társadalmi elítéltséget is hoz. 

 

 


