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11_A Mars a Vízöntő jegyében   
 

 
H. Minden szellemi irányzat, amely - ha csak érintőlegesen is, de - kapcsolódik az emberi jólét 

kérdéseivel. Itt szószólóra talál. szinte csodálatos az a képessége, ahogyan valamely szellemi 

irányzatban megtalálja azt a hajszálrepedésnyi fogyatékosságot, amit - alkatától függően - 

türelemmel (ez a ritkább), vagy azonnali teljes szellemi bedobással képes szakadékká tágítani, majd 

vitát indítani. Impulzív és szuggesztív magatartásával képes híveket szerezve maga mellé állítani és 

mindezt az eszmeiség jobbítási szándékával teszi. Ilyenkor gyakorlatiasan, számos kivitelezési 

módszerrel gazdagítva éles logikával lép fel, de azonnal érzeteti a gyűlöletét minden személyi 

korlátozással szemben és ezért nyíltan, szóban, írásban ki is áll. Fáradhatatlan, mert alig végzett az 

egyik valamelyik tervének kivitelezésével, máris kezdi a következőt és minden emberbaráti 

területen azonnal otthon van. Jellegzetes adottsága abban rejlik, hogy az embertársainál szinte 

pillanatok alatt képes rendkívüli, váratlan eredményeket elérni, ugyanakkor ráérez a 

tömeghangulatra, arra, ami még maga a tömeg előtt sem tudatos, ilyeneket tud és meg 

megfogalmazni. Ezen adottsága kelti a rebellisség látszatát. írók, orvosok természettudósok, akik 

ötletgazdagságukkal akár korukat is megelőzik és sikeresek kutatásaikban is. 

DH. Az előbbiek, de mindegyik hajszolt, eltúlzott formában és szélsőséges türelmetlenséggel 

mindennel szemben. Faragatlanság. elviselhetetlen kötözködés, okoskodás, mert mindenre előbb 

válaszol, mint mielőtt kérdeznék, képtelen bármit is gyakorlatilag befejezni, véghezvinni. belső, 

ideges feszültsége már fiatalon magányra kényszeríti, ami előbb elfojtott, de később eruptívan 

föltörő hisztériává alakulhat. 

 

 

I. házban 
H. Az előbb leírtakat hatalmas tetterő, hirtelenség és az azonnaliság fokozott igénye teszi 

markánsabbá. örökösen figyelő, érzékeny idegesség, megalapozatlan nagyvonalúság, bátor 

egyenesség és élénk szellemiség keveredik föllépésében. Az igazi pionír, ezek azok, akiknek az 

emberiség sokat köszönhet, de ők azok is, akik nem ezért cselekszenek. 

DH. Az előbbiek szélsőségessége kimondott személyi veszélyeztetettséggel jár, így adódhat 

rebellisség akár önmagáért, de akár elvakultan, bűnre csábultan. 

 

2. házban 
H. A birtoklás a szó materiális értelmében kevésbé érvényes, és ha van, pénze azt könnyen elszórja, 

de ha nincs, annak hiánya nem veri a földhöz, de otthona és szellemibb tartalmú szórakozása 

érdekében szeret egyes dolgok fölött rendelkezni. 

DH. Mohósága és önzése miatt többször is meggondolatlan anyagi kötelezettségeket vállal és ezért 

gondok keletkeznek az otthonában. 

 

3. házban 
H. Szenvedélyesen ragad tollat, ha szellemi elkötelezettsége, vagy a közérdeket bántó jelenséggel 

találkozik, harciasan kiáll igaza mellett. Könnyen lángra gyullad és tud mást arra lobbantani. Hamar 

kerül utca tüntetés élére. 

DH. Lázongó szelleme, nyughatatlansága az elgondolt céljainak megvalósítása miatt titkos 

szervezetek, küldetések tagjává teszi, a következményekkel nem törődik. Rokonsága is hasonló 

mentalitású. 

 

IV. házban 
H. Nehezen korlátozható vonásait már a szülői otthonban kimutatja, szabadon, az otthontól sem 

korlátozva kíván élni. 

DH. Zsémbes, uralgó hajlamát nem korlátozza, kötözködik, időnként képes dühöngően kitörni. 
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5. házban 
H. Vágyéletének korlátozottsága gyakran csak annyiban nyilvánul meg, hogy csak megfelelőm az ő 

igényeit kielégítő partnert keres és emiatt sok túlkapás, sőt, perverzitás, vagy egyéb ütközés- 

következmény. szélsőséges szereplésvágy. 

DH. Beteges játékszenvedély. a szerelmi partner kényszerítése. Homoszexualitás. 

 

6. ház 
H. Öröklött, jó műszaki érzékkel a legmodernebb technika, technológia ügyes gyakorlója. az 

elektronika, a közlekedésfejlesztés, esetleg a biológia vonzza. 

DH. Nagyon érzékeny idegrendszer, amely hajlamos a túlfeszítettségre, de ilyenkor életveszélyes 

meggondolatlanságokra ragadtatja magát. 

 

VII. házban 
H. Partnerviszonyában lojálisan tudomásul veszi a másik fél szabadság- és függetlenségigényét, 

ezért lehet, hogy az igazi otthont a második házasságával teremti meg. 

DH. Erőszakos hódítási szándék. nemcsak viták, de fizikai ütközések bonyolítják az otthoni 

körülményeket. 

 

8. házban 
H. Elfojtott érzékiség, amit kiszámíthatatlan hangulatváltozások kísérnek. Empátiakészsége segíti 

életkörülményei kialakításában, gyakorlati kihasználásában. Már fiatalon találkozik okkult 

kérdésekkel. 

DH. A túlfeszítettséget az érvényesülési vágya váltja ki, amiatt hiábavaló veszélyeztetettségeknek 

teszi ki magát. 

 

9. házban 
H. A modern szociálpolitikai eszmék érvényesülése érdekében áldozatosan tud tevékenykedni, 

keresve hasonlóak társaságát. hitvilágát nem az érzelem, hanem az - esetleg változó - eszmei 

tartalom irányítja. 

DH. Belső nyughatatlansággal keresi a világmegváltó eszméket, hogy valahova tartozhassék. 

 

X. házban 
H. Életútján a nyílt szellemi törekvést a humánum, annak keresése, szolgálata határozza meg és a 

siker elérése érdekében, ha kell, nehezen ugyan, de kompromisszumra is hajlamos, mert teljesítésre 

törekszik. 

DH. Semmilyen megalkuvásra sem hajlandó, nyíltan, zsarnokian tör céljára, és ha akadályozzák 

eszközeiben nem válogatósan (de úgy is mondhatnók, hogy nagyon is megválasztva a 

leghathatósabbat) tör céljára nyílt és titkos ellenségeket szerezve.  

 

11. házban 
H. Útja megnyílik, ha nem megnyitja a nagyvilág felé, az élet örömeit nem hagyja üresen elszállni, 

mindehhez szuggesztív elhatározottsága és érzékeny ösztönvilága is hozzásegíti. 

DH. Szenvedélyessége brutális nyíltsággal, szexuális vágyai túlzásokkal terhesek. Szadizmus, 

mazochizmus. 

 

12. házban 
H. Magasabb szellemi elkötelezettség, nem a nyilvánosságra tartozó, visszavonultabb tudományos 

kutatás, legalább is hathatós közreműködés ilyen területen. Okkult élmények. 

DH. Ideológiai konfliktusok, de nem riad vissza az erőszaktól sem, amit ügyesen tud leplezni. 

anyagi érdekből ellátott, titkos küldetések, lebukás veszéllyel. 

 

 


