
 
O

ld
al
1

5
8

 
 

10_A Mars a Bak jegyében   
 

 

H. Ebben a jegyben exaltált (felemelt) az állása, emiatt a hevességét, hirtelenségét, 

megfontolatlanságát az erőkoncentráció váltja föl. Gyorsasága is szellemibb tónust kap, így szinte 

sugárzik belőle a vezetői hajlandóság, az azonnali helyzetfelismerés képessége, a szervezői tettvágy 

és ezek azok a vonásai, amivel olyan könnyen képes másokat a saját céljának megnyerni. Kitűnő 

stratéga, aki az ellenfelét is képes kihasználni és nagyon megelégedett, ha a praktikumát és 

stratégiai képességeit mások elismerik. Csak a tekintélyéért harcot nem indít, a vitákat is kerüli, 

ezek önmagukban nem visznek előre. Ugyanakkor nem tűri az ellent mondást és ezzel éri el 

tekintélyét, megbecsültségét. Elengedhetetlen számára a jó informáltság, mert csak így lehet 

helyesen dönteni, amihez a kínálkozó alkalmat nem kerüli el. Fiatalabb korában nem ennyire 

eltökélt, sőt vannak kicsapongásai is, de mindezek - szerelmi területen is - tapasztalatokat 

jelentenek, amelyeket nem enged el haszontalanul. Igen óvatos, mert érzelmi sérülései nehezen 

gyógyulnak, de ha valakit kiismert, megszeretett, ahhoz hű marad. 

DH. Hatalmas indulatosság, kegyetlen magatartás domborodik ki, különösen, ha valami akadály 

mutatkozik az életében. Elgondolásai nem könnyen valósíthatóak meg és nem is őbenne rejlő okok 

miatt, mert lehetnek azok nagyszerűbbek is, de az időpont, a helyzet, a szűk látókörűség, de akár a 

saját karaktervonásai is gátolhatják. Számára a legtragikusabb az, ha a saját tervei bizonyítottan is a 

legcélravezetőbbek, de nem tud eljutni a kivitelezéshez. 

 

 

I. házban 
H. Az előbbiekhez nagyfokú gyakorlatiasság, szuggesztivitás is járul, ezzel tudja vállalkozásaiba 

egyaránt a barátait és rokonait is bevonni. Önfejűség, nyíltság, egyenesség járásában, 

magatartásában. 

DH. Az említetteket ideges érzékenység, amellett fáradhatatlanság hatja át, de ezzel másokat is 

üldöz, szélsőséges megnyilvánulások teszik kritikussá kapcsolatát a környezetéhez. 

 

2. házban 
H. Ösztönösség és kockázatvállalás is jellemzi a jó anyagi forrásainak megteremtését, amellett 

óvatosan vigyázza ebben a vonatkozásban is a cselekvési szabadságát. 

DH. Kiadásainak sorrendjét a saját önző érdekei határozzák meg, de tény, hogy abban épp úgy 

szerepet vihetnek a nemesebb, mint a titkosabb célok is. 

 

3. házban 
H. Briliáns, gyakorlatias észjárás, a szellemének fáradhatatlanságával, körültekintőségével, 

általában, komoly szellemi munkát végez. Bátran nyúl kezdeményezés tudatával a mások által 

került témákhoz. 

DH. Örökösen kritizálgató, elégedetlen, kötözködő stílusban megnyilatkozó és a közvetlen 

környezetét tudatosan „nevelő”. Munka-igazoló okmányokkal gond. 

 

IV. házban 
H. Öröklött céltudatossággal, harcmodorral fáradhatatlanul igyekszik a külvilágot - szereplésével - 

meghódítani és ebben a partner (házastárs) anyagi adottságai sok segítséget jelentenek. 

DH. Házas, otthoni életét azzal nehezíti meg, hogy anyagi megfontolásokra épülő elgondolásait 

tűzön-vízen keresztül keresztülhajszolja. 

 

5. házában 
H. Elképzelt szituációk, óvatoskodások és rejtett egoizmus befolyásolja az erotikai vonásokkal 

átszőtt gondolkodását. az egészség és a higiénia - amíg ír ezekről - kevésbé zavaróak, de ha már a 

gyakorlati életben is felmerülnek, nagyon sok illúzióval lesz szegényebb. 

DH. Igen súlyos és idegrendszeri kihatásokkal járó szerelmi csalódások, amikhez az okot önmaga 

szolgáltatja. 
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6. házban 
H. Munkaterületén a modern technika alkalmazása lehetséges és ez nagyobb tanultságot is kíván, 

aminek készséggel tesz eleget, már csak azért is, mert módja van mindezt otthonában is 

hasznosítani. 

DH. Jellegzetesen megismétlődnek az otthonról hozott (öröklött) vonások, amik nagyon 

megnehezítik a munkatársi kapcsolatait. 

 

VII. házban 
H. Erősen érzelmi alapokon nyugvó házasság egyenes, nyílt partnerrel. Házassága támogató 

jelleggel hat a hívatás területére is. Nyitott vállalkozás. 

DH. Nyilvános szereplésvágya számos akadályba ütközik. Életterületén sok vita és érzelemelrejtés 

szükséges az érvényesüléséhez. 

 

8. házban 
H. Gyógyítással, kezeléssel kapcsolatos. bátorságot és alapos körültenitést igénylő, gyakran 

életveszedelemmel járó tevékenység. 

DH. Komoly egészségügyi problémák. Az életveszélyt a fanatizmus, vagy a természet felettiek 

megszállott keresése jelenti. 

 

9. házban 
H. Céltudatos módszerességgel, nagy praktikummal irányított életvitel, konzervatív megközelítése 

a társadalmi kérdéseknek. Tanulmányok, tervek, építészeti, városrendezési elgondolások. 

DH. Önfejű, leplezetten hiú siker hajhászat és ennek érdekében akár lejárt irányzatok merev 

követése, múltban-éléssel, melyek nyílt és titkos ellenfeleket hoznak. 

 

X. házban 
H. Rendkívüli aktivizálódó képesség, csak a karrierre koncentrál és nemcsak sikert, de tekintélyt is 

kivív magának, mindebben belső fűtöttség segíti. Vezetői vonások, az elért eredményt magának 

köszönheti. Igazi vágya, hogy valami maradandót hagyjon az utókorra. 

DH. Zabolázhatatlan tekintélyvágy, céljára zsarnoki eszközökkel tör. Bukás veszélye, többszöri 

újrakezdés kényszere. 

 

11. házban 
H. Az alkalom és az idő ügyes kivárásával eléri, hogy olyan körökben forgolódzhassék és szerezzen 

tekintélyt, ahol az anyagiak és a szellemiek jobb ellátottsága megtalálható. 

DH. A külső látszat és a siker érdekében szinte mindenre képes, ha kell akár anyagi, akár 

világnézeti áldozatot is képes hozni ilyenért. 

 

12. házban 
H. A nagyobb nyilvánosságtól elkülönülő munkahelyen, intézményben szeret dolgozni, ott vezetői 

szerephez jut, amit esetleg az alkalmas idő kivárásával ér el. 

DH. Nyughatatlan, lázadó természete miatt hívatását - szó, vagy sajtó általi -veszélyeztetésnek teszi 

ki. 

 


