


Знакът на Марс показва:

начина, по който се самоутвърждаваме; 

как подхождаме, за да получим желаното;

моделите, с които изразяваме индивидуалната 

си сила, способност, воля.

Например: Марс в Близнаци - чрез думи и 

общуване, Марс във Везни - чрез връзка или 

отстояване на идеалите си и т.н.

Показва как ще влияе на взаимодействието с 

"animus" - вътрешния образ на 

мъжествеността. Вие сами можете да  

изразявате този образ или да го проектирате, 

търсейки го в другия (партньора най- често).

Знакът, в който се намира, Марс показва 

как се изразява и утвърждава сексуалната 

енергия.



Аспектите на Марс придават нюанс на начина на 

утвърждаване.

Марс с Уран - ще засили самоутвърждаването, 

себеизразяването, борбата за независимост.

Марс със Сатурн - забавят или разстройват 

самоутвърждаването. 

Планетите в неблагоприятни аспекти с Марс 

определят проблемите и битките, с които ще се 

сблъскаме, когато се опитаме да се утвърдим и да 

изразим своята автономност и индивидуалност.

Планетата в аспект с Марс показва област от 

живота, в която се чувстваме силни. Марс с Нептун -

в музиката, педагогиката, лечението.

Съответно анализираме Марс по:

активност – пасивност; 

решителност - нерешителност

как взима решения

Слабият Марс се страхува от това, че ще бъде 

лишен от воля. 

Планетата в аспект с Марс оцветява 

идеала за мъжественост. Жената го търси 

в другия пол или го проектира. А мъжът 

утвърждава мъжественото си его, 

държейки се по начин, който отразява 

природата на всяка аспектирана от Марс 

планета.



Проявява се като физическа ненаситност и 

всепоглъщащо желание да се действа бързо и да се 

получават мигновени резултати. Определено 
своеволие; такива хора са праволинейни и резки. 

Често е избухлив и раздразнителен. Но тези изблици 

са краткотрайни и не са насочени конкретно, човек 

просто „изпуска парата”. 

Обожава да влиза в съперничество, въпреки че не си 

го признава. Обича спорт и като играч, и като 

запалянко.

Този Марс е решителен, импулсивен, самостоятелен, 

неговата воля веднага превръща замисъла в действие. 

Тук Марс е упорит, инат, волеви, работи без да се 

отклонява от своя път. Прави това, което иска. 

Първопроходец е. Природно е много самоуверен, не 

обича да си губи времето в съмнения. 

В истинския си вид волята започва да се проявява чак 

след 25 годишна възраст. В юношеството Марс в Овен 

може да изглежда безволев. Иначе той действа, взима 

бързи решения и върши неща, преди да ги е 

обмислил.

Марс в Овен е достатъчно силен, способен 

на самостоятелна делова активност, обича 

да е лидер и да стои начело във всяка 

работа, дори и да е незначителна. Не иска 

да работи под ръководство. Не му липсва 

решителност.



Ако Марс се намира в екстровертния и 

демонстративен знак на Лъва, хората го обичат 

заради неговото великодушие и готовността 

му да се притече на помощ. 

Но понякога се проявява като непреодолимо 

желание да бъде в центъра на вселената, 
изисквайки безрезервно внимание и желание 

да повелява другите. 

Има таланта да зарежда околните с 

ентусиазъм и енергия. Марс в Лъв се стреми 

към независимост, самостоятелност. 

Той е по-малко импулсивен, отколкото този в 

Овен,  но е по-упорит(Лъв е фиксиран знак), 

лесно се включва в работата. 

Иска да върши именно неговата работа, без да 

се подчинява на някого, сам избира своята 

посока. 

Директен и честен е. Копнее да е лидер. 

Дори и в най-трудните ситуации запазва 

самообладание и достойнство. 

Но да внимаваме да не засегнем   

самолюбието му. 



В идеалистичния и ориентиран към бъдещето 

Стрелец, повседневните битовизми губят смисъл за 
Марс, защото това, което го вълнува, са 

дългосрочните му цели. 

Тези хора изпитват нужда от приключения, винаги 

трябва да научат нещо ново, по всякакъв начин 

проявявайки своята физическа и интелектуална 

независимост. 

В най- лошия случай  могат да бъдат груби и 
недодялани, резки и дръзки в изказванията си. Имат 

повишено чувство за собствено достойнство.

В най- добрите си изяви са изпълнени с чувство на 

ентусиазъм, позитивно мислене и въодушевление. 
Както и символът на Стрелеца- Кентавърът, е 

двойствен по своя смисъл- получовек, полуживотно, 

така и Марс в Стрелец ще усеща разкъсването 

между етическото човешко поведение и 

животинското, импулсивно проявление на дълбоките 

си страсти и свободата на действието. 

Марс  е най- целенасочен в огнените знаци.

Марс в Стрелец е целенасочен, 

лесно се включва в дейности. Може 
дълго да работи, ако има цел. 



Повече се проявява в сферата на 

общуването, в менталната сфера, 

отколкото в чисто волевата. 

Тези хора притежават мощна и 

агресивна енергия в интелектуално и 

социално отношение. Това стимулира 

нервната система и техните вербални 

навици стават очевидни още от най-
ранна възраст. 

Динамичният взаимообмен на идеи 

физически ги  зарежда с енергия.    

Марс във въздушни знаци  обича дебати, 

спорове и интелектуалните състезания. 



Когато планетата на агресията и 

самоутвърждаването се намира в знака на 

взаимоотношенията и сътрудничеството, в 

душата на човек неизбежно се поражда 

динамично напрежение. 

Марс се стреми към конфронтация, Везната 

търси сътрудничество.

Той никога не е сигурен в собствената си цел и 
в това какво всъщност желае. Поради своята 

нерешителност за него е трудно да сбъдва 

своите желания.

Това са хора, които обичат компаниите и 

общуването. Склонни са към сътрудничество, 

отличават се с интерес към междуличностните 

отношения.    

Марс във Везни е в слаба позиция. Той не е  

решителен, колебае се. Дълго се размотава, 

обаче когато са засегнати чувствата му или под 

влиянието на партньора (на силната Венера), 

се включва по- бързо. 

Марс във Везни е в слаба позиция.

Проявява се меко, не изглежда като воин. 

В това тихо упорство е скрита, 

недемонстративна воля.



Постъпките на хора с Марс във Водолей се 

отличават с екстремизъм и революционерство. 

В най- добрите си прояви Марс във Водолей, 

демонстрира страст към знанията и се придържа 

към обективния, научния, експерименталния подход в 

различните дисциплини. От тях излизат добри 

преподаватели, която професия им служи като канал 

за изход на енергията. Работят в колектив и често 

заемат лидерски постове. 

Планирането на бъдещето, разработването на 

колективни мисии или интелектуални цели са 

техните истински страсти. 

Марс във Водолей е активен, но може да действа 

само на къси импулси, да вложи много сили за 

кратко във времето. Когато работи дълго - издиша.

Той може добре да започне една работа, но не му 

достига устойчивост, конкретна деловитост. Решава 

проблема с къси силни действия. В този смисъл Марс 

във Везни е по-добрият изпълнител, отколкото този 

във Водолей. 

Когато планетата на индивидуалното 

самоутвърждаване се намира в знака на 

безкомпромисната свобода и бунтарство, може 

да доведе до непредсказуеми проявления на 

енергията - до градивни резултати, творчески 

способности, оригинално мислене, но и до 

граничещо с ексцентризма желание да  се 

противоречи на всички норми. 



Дава умение за  комуникация, сръчност. Има 

разностранни интереси, което пречи да се 

съсредоточи в дългосрочен план. Жив и любознателен 

начин на взаимодействие, търсене на взаимовръзки 

между идеи, хора и преживявания. 

Агресивен в прокламирането на своите идеи, което 

често достига до мания за спорене по всеки повод. 

Ако тези хора успеят да преодолеят в себе си 

тенденцията да говорят неподготвени и не на място, те 

могат да постигнат големи успехи в търговия, 

маркетинг, преподавателска или книгоиздателска 

дейност. Имат изобретателен, находчив и често 

добре оправящият се с електроника и техника ум. 

Постигат целите си с говорене, гъвкавост на ума си, с 

общуване и с помощта на вродената си оправност. 

Марс в Близнаци е работоспособен. Но волята му не 

е силна и се изисква голям натиск, за да го накараш 

да действа. Той се размотава дълго, но ако е увлечен 

от любимата си работа, може да се труди дълго -

трябва само да "загрее" преди това. Проблемът е, че 

той  бързо губи интерес.

Марс в Близнаци постоянно променя 

сферите на интерес, маршрутите, по които 

се движи, и отношенията. Тази тенденция, 

обаче, често го провокира да харчи 

безразборно за повърхностни дреболии 

своя потенциал и енергия. 



Хора с Марс във водни знаци, като че 

ли несъзнателно подчиняват своите 

действия, амбиции и желания на 

своите емоции. 

Имат вроденото чувство, че за 
постигането на техните стремежи, 

трябва да разчитат на интуицията си.

В тези знаци (освен в Скорпион), 

марсовата воля се развива бавно.



Когато Марс се намира в свръхчувствителния и 

подвластен на настроенията си знак  на Рака, 

човек не е  наясно с това, което желае. 

Тези хора са привързани към корените си и 

основният мотив за действие при тях е свързан 

със семейството. Ако нещо се случва с него, 

тогава техният Марс влиза в действие. 

Работата трябва да касае него или близките 

му. 

Може да бъде много упорит, деен, но 

започването при него е крайно бавно. 

Те са крайно зависими от средата, в която се 

намират, от обкръжението, обстановката. 

Марс в Рак  трудно започва всякакво дело, 

старае се да го забави до последния 

момент. 

Обича да работи, но трябва да го 

подбутнеш. Добре върши пипкава работа. 



Тук Марс се проявява изключително енергично. 

Страстността на убежденията, силата на желанията и 

тънкото разбиране за нещата, основаващо се на 

интуицията, са само някои от неговите характеристики.

Марсовата енергия се долавя във всичко, което прави 

този човек, включително и личните му взаимоотношения. 

Каквото и да подхванат тези хора, правят го с 

упорство, енергичен напор и страст. Ако са решили 
да правят нещо, да ги разубедиш е на практика 

невъзможно. 

Марс в Скорпион, за разлика от позицията му в Рак или 

Риби, е много активен, жив, напорист, деен, мощен и 

свръх издръжлив на натоварвания. 

Той е лидер. Има висока мускулна реакция, много е 
спортен, прекрасен волеви боец, обаче може да е и 

жесток и агресивен. 

Той е целенасочен, целеустремен, конфликтен, но 

обича да действа скрито. 

Волята му не винаги се вижда на повърхността. 

Упорството на Марс в Скорпион в 

преодоляването на трудностите ги прави 

полезни съюзници или изключително опасни 

врагове. В отношението към хората няма 

средно положение- те са изключително 

предани, но обидите и измяната не 

прощават. 



Притежават силна интуиция. Главният проблем е в 

незнанието какво всъщност искат да постигнат самите те. 

Върху целите, които си поставят, неизбежно се отбелязват 

и  техните идеали и илюзорни представи за реализацията 

им. Съчетават умерената сила на самоутвърждаването и 

съчувственото разбиране на това как околните ще 

възприемат техните действия. Тяхната инициативност и воля 

са оцветени от възприемчивостта и съчувствието към други 

хора. 

Когато проявява агресия към някого, Марс в Риби 

едновременно с това проявява и съчувствие към обекта на 

гнева си. 

Той е много слабо е организиран, бавно започва, 

пределно е разхвърлян, трудно му е да взима 

самостоятелни решения. Предпочита да компенсира 

липсата на воля с това, че упорито започва някаква една 

единствена работа и върши само нея. Своята обичайна 

работа той може да изпълнява много добре и акуратно: 

например да шлифова някаква повърхност, да прави 

малки детайли, като ги довежда до абсолютното 

съвършенство. Неговата неорганизираност го прави не 

добър работник, ако, разбира се, той не се занимава с 

някакво любимо дело, с което е свикнал. Емоционалната 

мотивация е решаваща. 



Хора с Марс в земен знак обичат равния, 

систематизиран и конструктивен път към 

нещата. Стараят се да постигат целите си 

със старите, но сигурни и изпробвани 

методи.

Предпазливост, самосъхранение, 

практичност и търпение са главните 

характеристики на тези хора, които 

обикновено съсредоточават вниманието 

си върху ефективността на своите усилия 

и изпитват истинско удовлетворение, 

когато постигат резултати, които изискват 

упоритост и търпение.  



Когато Марс се намира в знака на Телеца в 

най- голяма степен сдържа своите агресивни 

пориви, въпреки което тези хора са много 

силни и настойчиви. 

Умеят да постигат своите желания и цели с 
голямо постоянство. Те са живото 

въплъщение на принципа „бързай бавно”.   

Много от тях са склонни към проява на 

леност. 

Марс в Телец не е много решителен, не 

обича риска, но е трудолюбив, деен и 

упорит, особено ако чувства, че върши нещо 

свое. 

Обича да работи с ръцете си - дърво, камък, 

желязо, притежава способности в 

приложните изкуства. Сръчен е.

Никога не бързат, обичат рутината, в 

очите на хората може да изглеждат 

флегматичен и дори апатични. Но именно 

благодарение на това постигат много. 



Когато Марс се намира в аналитичния знак на 

Девата, човек често използва своята малка 

сила като спорещ или критикар. 

Предпочита да се занимава с обичайна 

работа, избягва отговорността. 

Не се чувства много уверен и устойчив, но в 
своята работа е добре организиран. 

Девата традиционно се смята за знак на 

майстора, затова тези хора не икономисват 

сили и време за усъвършенстване на това, 

което вършат. 

Вникват във всички детайли и подробности. 

Когато работата касае обичайни неща, не му 

трябва много време, за да започне. 

Много е трудолюбив като Телеца. 

Марс в Дева е дисциплиниран и 

прилежен, не обича да рискува, като 

се отнася много критично към онези, 

които не притежават подобни 

качества. 



Когато Марс се намира в практичния и 

дисциплиниран знак на Козирога, се откряват 

търпението, сдържаността, упорството и 

физическата сила. Такива хора са способни 

постоянно да оказват помощ на околните, 

посредством своите действия и практични съвети. 

На хора с Марс в Козирог трябва да им се 

възлагат достатъчно отговорности, защото това им 

харесва. Тяхната решителност се съчетава с 

щателното планиране, пресметливост и 

търпение. Физическата енергия често се насочва 

към достигането на лични материални цели и 

дългосрочен успех.

Марс в Козирог не е много решителен и не обича 

да рискува. Предпочита устойчивите форми и 

работа в обичайна обстановка. Той е добър 

организатор, но му е трудно да избере подходящ 

начин за действие в променящи се условия.  
Напорист е, упорит и неотстъпчив, но в разумна 

степен. Добър сътрудник е.

Марс в Козирог е буквално обладан 

от стремеж да командва и властва. 

Често трансформира това в 

конкретни амбиции, старае се да 

катери върхове в професията си, 

решително и безпощадно гони 

поставените цели.



В Овен предпочита индивидуалната 

активност и възможността да се занимава със 

нещо свое.

В Лъв и Стрелец  има цел, чувство, че върши 
нещо свое, възможност самостоятелно да 

направи, това което желае. Конкурентните 

условия усилват волята на тези хора, те са 

решителни, независими и дейни.

Във въздушните знаци волята и активността на 

Марс се усилват при взаимодействие: в 

Близнаци той търси  присъствие на партньор, 

възможност да действа чрез диалог или 

съвместна дейност.

Във Водолей работи много в колектив, често е 
силен лидер;

Във Везни се усилва от 

конфликт или взаимодействие, 

от наличие на непосредствен 

партньор.



Във водните знаци: 

В Скорпион Марс е силен сам по себе си, но 

възможността от конфликт го активизира рязко.

В Риби е пределно нерешителен и може да 
действа активно, само ако усети страх, 

опасност ( не толкова за живота си да речем, 

колкото за неща, свързани с неговите чувства и 

преживявания).

В Рак се задейства на основа „проблем със 

семейство, близки”.

В Козирог Марс се усилва от чувството за 

отговорност и дълг.

В Дева  го активизира отговорността, 

задълженията, възможността за работа под 

контрол, а също желанието да се защити от 

агресията на началника или критикуващите го.

В Телец се усилва при всякакъв натиск.


