
 
O

ld
al
1

5
4

 
 

08_A Mars a Skorpió jegyében   
 

 

H. Ez a másik domicilium (uralmi) jegye és ebben töretlenebbül érvényesülnek a legjellegzetesebb 

vonásai. Ebben a jegyben találkoznak a legellentétesebb jegyei, szinte egységet alkotva, ebben tud 

pillanatok alatt vulkánszerűen feltörni a vágy, az indulat, a tetterő. Ugyancsak képes szenvtelenül, 

minden érzésnyilvánítás nélkül, mint egy sebész a legéletveszélyesebb „műtétet” - akár szerettein is 

– végrehajtani. A benne rejlő, felhalmozódó energiát, ha kell diplomatikusan, de ha úgy 

eredményesebb, akkor faragatlan nyerseséggel, avagy szerzetesi önmegtartóztatással irányítani, 

megnyilvánítani, mégpedig akár a legnagyobb önzetlenséggel, valamely emberi, társadalmi, de 

ugyanígy, tekintet nélkül mindenkire, csakis önző céljai érdekében. Az emberi gyöngeséget nem 

szívleli, küzd ellene. Ereje és sikere abban nyilvánul meg, hogy harc, előmenetel közben képes a 

felszín alá látni, tapintani, kiérzi a dolgok velejét. Tisztában van azzal, hogy szélsőséges 

hajlamainak puskaporos hordóján ül egész életében és ez az örökös feszültséget kiváltó állapot a 

természetes a számára. Viszont éppen ez az az adottsága, amiért félreismerik, szívtelennek, 

gonosznak, önzőnek, számítónak, ravasznak tartják, holott - ha ilyen is - azt a cél indikálja, mert 

ugyanígy képes, némán, önfeláldozó is lenni. Egész életvitelét a rejtett túlfűtöttség és a nehéz 

kielégíthetőség jellemzi. mindezek fokozottan jelentkeznek erotikai életében és talán egyik jegynek 

sincsen azzal annyi kapcsolata, mint ennek. 

DH. Senkire, semmire sincsen tekintettel, amit akar, azt elveszi, nem érdeklik a következmények, 

vagy ha igen, akkor a veszély, a tiltottság csak növeli a vágyát és a negatív vonásai elképzelhetetlen 

méreteket ölthetnek. Képes sajátmagával szemben is a zsarnoki aszkézisre, de ilyenkor, általában 

valamilyen eszmei tartamú cél húzódik meg a háttérben. Szex őrület. súlyos operációk veszélye. 

 

 

I. házban 
H. Az előbbieket roppant nagy biztonságtudat, határozottság és azonnali döntésképesség egészíti ki. 

nyugodtság, de sötéten csillogó szeme egy pillanat alatt megvillan, és éles tekintetet lövell, ha a 

dolgok nem elgondolása, vagy a cél irányában haladnak, de ekkor is azonnal megtalálja és követi a 

kivezető utat. 

DH. Durva, faragatlan, nyers, sokszor mindezt tudatosan is teszi, ösztönei kiélése miatt. Elvetemült, 

semmi vissza nem tudja tartani. Bandavezér. szexománia. 

 

2. házban 
H. Anyagi függetlenségét a partneri kapcsolatokon belül is megtartja. Fokozott érzékiség, 

birtoklásvágy érvényesül. Változatosság az anyagi forrásokban. 

DH. Mohó vágyakozás mindaz iránt, amit megszerezni akar, emiatt ütközés a külvilággal. 

 

3. házban 
H. Fáradhatatlanul kutatja az élet mozgatóerőit. Éles, analitikus, de, esetleg, maróan gúnyos stílusú, 

aki tömör ténymegállapításokra korlátozódik. 

DH. Nyughatatlansága sok közlekedési baleset veszélyforrása, környezetéhez a viszonyát kicsinyes 

kritizálgatásokkal mérgezi. 

 

IV. házban 
H. Születési, szellemi előjogaira nagyon érzékeny. Magasabb tanulmányok öröklött szakmán belül. 

Mihelyt az otthonhoz-alkalmazkodás kényszerű jelleget ölt, kész azonnal függetleníteni magát. 

egészség idős korban is. 

DH. Erős áldozatvállalási kényszer a család miatt, esetleg azon belüli erők egymásnak feszülése 

hiúsági okokból. 
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5. házban 
H. Érzékisége egész életútján komoly megpróbáltatásoknak teszi ki. Hívatás területe érintkezik a 

pedagógiával. önálló, független vállalkozás a sport, vagy a szórakoztatás területén. 

DH. Ösztönéletének fölfokozottsága sok idő előtti élményt, de kapcsolatok megszakítását is 

eredményezi, ami hívatás területén sok, parírozhatatlan veszélyt hoz magával. 

 

6. házban 
H. Hajlamos a lázas betegségekre, de azokból gyorsan kigyógyul. munkakörülményeit 

könnyedséggel és baráti viszonyok kialakításával teszi kellemessé. 

DH. Nemi betegség veszélye. Munkatársakkal, beosztottakkal különböző jellegű viták elmérgesítik 

a kapcsolatot. 

 

VII. házban 
H. A házastárs is energikus és praktikus. A társas viszony megőrzése érdekében mindkét fél ügyes 

diplomáciájára van szükség. 

DH. A társas kapcsolatban előre ki nem számítható és váratlanul fellépő helyzetváltozást külső 

személy fellépése vált ki.  

 

8. házban 
H. Erősen felajzott fantáziavilág a veszélyhelyzetek provokátora. Ha valamire föltette az életét, azt, 

önmagát sem kímélve követi, megvalósítja. Korán és természetes módon találkozik az 

okkultizmussal. 

DH. Az ösztönélet zabolátlansága, öröklött hajlamok sok életveszélyes helyzetet teremtenek. 

Fanatizmus, beteges megszállottság. 

 

9. házban 
H. Nagyon otthonosan mozog az élet transzcendentális vetületei között. Gyógyítói, önzetlen segítői 

készsége sokszor jelentős anyagi áldozattal is jár. 

DH. Zavarosság, de okkultnak hitt kapcsolatok, nézetek, erkölcsi pálfordulások, banális hitek 

kísérik életében, veszélyes ragaszkodással ezekhez. 

 

X. házban 
H. Hajlékony észjárása, a fejlődés vonalának azonnali megértése, megérzése, gyors 

helyzetfelismerése, határozottsága, emberbarát beállítottsága, de különösen hívatás tudata 

életútjának sikerességét biztosítja. 

DH. Merész, rámenős, emiatt harcba kerül a fölötteseivel, akár hatóságokkal is hite, szándéka 

magvalósítása során. Mások visszaélnek az adottságaival, nevével. 

 

11. házban 
H. Megtalálja a módját - általában ügyes diplomáciájával - hogy az élet örömeit és mások segítségét 

egyaránt saját hasznára, céljai megvalósítására gyümölcsöztethesse. 

DH. Üres fitogtatása a sikereinek, beképzeltsége, hideg önzése kétes értékű körök felé tereli és 

ezzel is veszélyezteti a saját otthonát. 

 

12. házban 
H. Határozott és jól megválasztott módon tud leszámolni - esetleg tartós külföldi útján - 

nemkívánatos ellenfeleivel. (Természet) gyógyászati tevékenység. 

DH. Tehetsége, természetimádata mellett jelentkező, szinte beteges erotikai zabolátlansága, 

kicsapongásai nagyon sokat ártanak. 

 

 


