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12_A Mars a Halak jegyében   
 

 

H. Itt sokat veszít a hevességéből, hirtelenségéből, de semmit sem az érzelmi mélységéből, a 

lényegre tapintó megérzéséből. Gyors, gyakorlati, fantáziált tervek, apró részletekig megélt 

elgondolások, de ha a kivitelezés következnék, akkor enervált elbizonytalanodás tapasztalható. 

Hatalmas önfeláldozási hajlandóság, ugyanakkor kevesen tudják ilyen meggyőzően kifejezni és 

ezzel befolyásolni a környezetüket. Tény, hogy érzelmi belső harcokat vív, képes a 

reményvesztettségig lehangolódni, de akár - ha van erre utalás - művészi ihletettség, vagy egy 

eszmei reménysugár újra tettre szólítja és megtalálja a módját, hogy közszeretet övezhesse. 

Befolyásolható, de ha ösztöne, vagy hite, meggyőződése ellenében akarják irányítani, egy kígyó 

ügyes hajlékonyságával képes kitérni az elől. Mélységesen mély és személytelen szeretettel tud élni 

másokhoz közeledni, akkor ott lenni mellette, amikor annak a legnagyobb szüksége van erre. 

Mindezen vonásai ellenére az szerelmi életében ritkán éli meg az igazi szerelmet. Szívesebben 

alkalmazkodik, mint vált ki ellenállást. Jellegzetes vonása, hogy szinte olvas a másikban, sőt, képes 

észrevétlenül manipulálni is a hozzá közelebb állóakat. 

DH. Határozatlanság, ingadozó hangulatok, kiszámíthatatlanság. Egyik percben kedves, barátságos, 

megértő, áldozatkész, pár pillanatra rá, nem is mindig objektivizálható okok, pillanatnyi hatások, 

vagy elképzelt okok miatt nyers, begombolkozott, elutasító tud lenni. Partnere vagy elhagyja, vagy 

csúnya veszekedések nyűggé teszik egymás számára a kapcsolatot. Drogveszély. 

 

 

I. házban 
H. Az előbbiekhez gyakran mélyebb hitélet, mások anyagi és erkölcsi megsegítési szándéka 

járulhat. Elmélyedni tudás és áldozatvállalás, hogy magasabb ismeretek birtokába jusson. 

DH. Az említettekhez nemtörődömség, a realitások előli menekülés szándékával az önpusztító 

kábulatkeresés is járulhat. 

 

2. házban 
H. Emberbaráti, vagy egyéb szociálpolitikai kérdéseket érintő hívatás terület képezi az anyagi 

bázisát, amely nem túlzottan bőséges, de amellett tud jótékonykodni is. 

DH. Időszakosan nagy aránytalanságok mutatkoznak az anyagi lehetőségei és kötelezettségei 

között, amit bizonyos sajtókapcsolatok is nehezítenek. 

 

3. házban 
H. Jóindulatú közvetlen rokonság, sok segítő- és áldozatkészség egymás iránt, amiben szívesen 

mutat példát, jár elől. 

DH. Szellemi beállítottságát, észjárását a családi és ismeretségköre tartja befolyása alatt, cselekvési 

céljai ezek körül forognak. 

 

IV. házban 
H. A családi ügyek, önálló vállalkozások zártkörűek, nem a nagy nyilvánosságot, hanem 

meghatározott személyek, célok érdekében. Leplezett foglalkozás sérülésveszéllyel. 

DH. Kalandvágy, nyughatatlanság, titkos szerelmi kapcsolatok veszélyeztetik az otthonának 

nyugalmát, teszik otthontalanná. 

 

5. házban 
H. Az érzékisége leplezett, de átsüt a megnyilatkozásain. Bátor, nyílt kezdeményező- és műszaki 

készsége miatt kedvelt munkatárs. Játékszenvedély. 

DH. Szenvedélyeinek zabolázatlansága és azok váratlan intenzitású fellépése súlyosabb egészségi 

következményekkel jár.  
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6. házban 
H. A nagyobb nyilvánossággal kapcsolódó munkaterületen odaadóan és ösztönös jártasságot 

mutatóan, sikerrel tevékenykedik, gyakorlatiassága anyagiakban is gyümölcsöződik. 

DH. A partner egészségi adottságai jelentős anyagi megterheléssel járnak. Sérülésveszély a 

munkahelyen. 

 

VII. házban 
H. Odaadó házastárs. Hagyaték, hozomány, vagy peres ügyekben a rokonság érdekeinek a 

szószólója. 

DH. A házastárs krónikus betegsége, tartós, hathatós ápolása. Komoly és hosszas pereskedés a 

rokonságon belül. 

 

8. házban 
H. Családi hagyomány a gyógyítással foglalkozó tanulmányok végzése. Komoly áldozatok 

vállalása magasabb ideák megvalósítása érdekében. 

DH. Szellemi képességeit, vagy iskolázottságát meghaladó feladatok vállalása, esetleg kényszerből, 

vagy iskolázottságának kényszerű elhallgatása. 

 

9. házban 
H. Életútján az eszmei elkötelezettség, a magasabb minősítés szükségessége, de a kezdeményezői 

adottsága több változást hoz. Hívatás tudat áldozatossággal. 

DH. Alacsony érdekű, téveszméken alapuló, szenvedélyes veszekedések, ezek mögött gyakran 

világnézeti, vagy annak gondolt kérdésekké fölfujt, kicsinyes érdekek húzódnak. 

 

X. házban 
H. Hívatás területét övező, de azt szolgáló kisebb jelentőségű dolgokat, kapcsolatokat azonnal 

felismeri, tudja a módját azok hasznosításának, ügyesen állít másokat is maga mellé. 

DH. Ha az ideái kitűnőek, akkor a realizáló erő hiányzik, ha semmit mondó, légbuborékok, akkor 

az agyon beszélés miatt fordulnak el tőle. Menekülés a felelősség elől. 

 

11. házban 
H. Ha kell nyílt hangoztatással, ha célravezetőbb, akkor gyakorlatias praktikákkal találja meg 

szórakozásának, vagy a külső elismertségnek a módját. 

DH. Félreismert, vagy kétes értékű ismeretségi kör, amely az életútjában sok és nehezen tisztázható 

akadályt gördít. 

 

12. házban 
H. Belső lelkivilágában megharcolt küzdelmek, amelyek önmagával szembeállítják, de - gyakran 

okkult élményekkel - a kivezető úthoz segítik. 

DH. Talajvesztés, erőszakoskodás, emberkerülő magatartása. Szélsőséges lelki élmények miatt 

kényszerű kikapcsolódás. 

 

 


