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01_A Merkúr a Kos jegyében   
 

 
H. Éles és azonnali reagálás, találó válaszadó képességét, mint a kardot forgatja, ügyesen támad és 

hárít vele. helyzet felismerési képessége, különösen szükséghelyzetben hasznos és hathatós. Ha 

valamit nem tud, vagy nem akar elvégezni, rendkívül hatásosan tud másról beszélni. Helyzeteket a 

legkülönbözőbb szemszögből, reálisan, világosan, sőt tanácsadóan képes megvilágítani. Az 

ellenvéleményt nehezen tűri. Gondolatait, elképzeléseit a legrövidebb időn belül megvalósítja. A 

hozzáfordulókat meghallgatja, utána nem prédikál, hanem cselekszik. Éles értelemmel átlátva a 

másik helyzetét a gyakorlati tanácsát is tettel mutatja be. Azok a vonások, amelyek közkedveltté 

tudják tenni. meggyőzően, jó „svádával” ad elő, ír, szónokol, kísérletezik, a kudarc lehetősége meg 

sem fordul a fejében. 

DH. Az örökös szembenállás, a viták a vitákért jelképe, ő a rögtönző, aki véleményét féltékenyen, 

nyakasan oltalmazza. Ravasz, aki csak a saját érdekét védelmezi, kritizál, cinikus, a partnerét is 

képes saját maga ellen fordítani. hol fejjel megy a falnak, hol meg elbizonytalanodva lapít. beteges 

hiúsággal és zsarnoki módon tud megnyilatkozni. szenvedélyes harag- és dühkitörések. Gyakori 

főfájás. 

 

I. házban 
H. Az előbbiekhez az ismeretanyag-szerzés öröme, vágya, a könyvek, nyomtatott betű előszeretete 

is járul, gyakran művészi vagy tudományos színezettel. Magával ragadó szónok, szenvedélyes író, 

aki intellektuális cselekvésvágyát, gyakorlati sikerrel, mint úttörő, vagy kalandvágyó tudja 

gyümölcsöztetni.  

DH. Határozatlanságát és alapossághiányát nyers, goromba nagyhangúsággal palástolja. Minden 

meggondolás és tapintat nélkül egyszerűen beletenyerel dolgokba, emberek kapcsolataiba, 

rögtönöz, vitát nem tűr, vagy véleményét kapkodva változtatja és így szerez keserű tapasztalatokat 

arra, hogy az emberek nem is olyan naivak - ellentétben sajátmagával - mint amilyennek hitte, vagy 

kezelte őket, azokat, akiket megfélemlített, lehengerelt és éppen ezek fordulnak majd ellene. 

 

2. házban 
H. Szellemi tevékenységét anyagi sikerrel látja el. Az anyagiak megszerzése gondolatvilágának 

központi kérdése. Elképzeléseiben az ösztönösség vezeti. Az anyagi forrása művészet rokon 

tevékenységgel kapcsolódik. 

DH. Anyagi gondok megalapozatlan elgondolások miatt. nem annyira a gyakorlatiatlanság, inkább 

az elhamarkodottság, a türelmetlenség a bajok oka. Vagy a terv, vagy a kivitelező erő hiányzik. 

 

3. házban 
H. Nagy szellemi és fizikai mozgékonyság. küzdőszellemű tollforgatás, gyakran magasabb szellemi 

cél érdekében. környezetét céljai megvalósítására rábírja. mélyebben szántó témákról értekezések. 

jó meglátások, üzleti vállalkozások, több esetben nagyobb lelkesedéssel, mint körültekintéssel. 

világos stílus, szellemileg új területek feltárása. 

DH. Feszült idegrendszer, üres fecsegések, önmagukért, mindenkit nyelvére vesz, mások ugyanazt 

teszik ővele. pletyka, hazudozás, bombasztikus, lehengerlő stílussal. 

 

IV. házban 
H. Szellemi frissességét idős korában is gyümölcsözteti. Otthonát a társadalompolitikai sikerek 

közvetlenül érintik. otthonteremtése nem annyira érzelmi, mint inkább reális megfontolások 

következménye és a melegség helyett a realitások viszik a fő szerepet. Öröklött üzleti szellem. 

DH. Felületességen nyugvó félreértés az otthon nyugalmának zavarója. az otthon szelleme, az 

egymáshoz fűződő viszony nyers vitákkal, indulatok kitörésével terhes. 
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5. házban 
H. A játék, a sport, egyáltalán a versengés mellett az erotikai kérdések igen kiemelt szerepet 

visznek, méghozzá a hódítás, az eredmény gyorsaságának igényével. Jó üzleti készség és üzleti 

vállalkozás. pedagógiai adottságok, esetleg tudományos szintű tevékenység, akár hívatás szerűen. 

 

DH. Csapodárság, itt is az újabb keresése. Sportőrület, szélsőséges aktivitás, kalandvágy, amely 

már a gyermekkorban megmutatkozott. hajszolt szórakozásvágy, téves helyzetfelmérés, amely 

hívatásában, vagy házasságában nehezen rendezhető kihatású. 

 

6. házban 
H. Egészségi kérdések, gyógyászat képezik tevékenységi körét. A végzett munkájával 

kapcsolatosan, az összefüggések megismerése miatt szellemi tanulmány folytatása. A munkatársak 

irányítására törekszik és magasabb cél érdekében, átmenetileg kisebb beosztást is elvállal. 

DH. Az egészségi kérdések gyakran okoznak gondot, különösen az idegrendszer és funkciói miatt. 

hipochondria, de ha ezt szemébe mondják, megsértődik. Agresszív viselkedés a munkatársak között 

és ezzel összefüggő munkahely változtatás, vagy annak elvesztése. 

 

VII. házban 
H. Különböző társaságok, egyesületek, egyáltalán a társas viszony keretében, vagy közvetlenül 

fellépni a nyilvánosság előtt, ara aktívan hatni, erős belső hajtóerő. jó kritikai érzék, ami a jogi 

vonatkozású kérdésekben segítség. intellektualitás a partner részéről is és ez megelőzi az 

érzelmeket. szuggesztív, éles logikájú retorikai adottság. 

DH. Üres szofizmás, harcos kritikai érzék, nyughatatlanság. meg nem engedett témák feszegetése. 

Kapcsolatok túlfeszítése, emiatt pereskedés. több házasság. 

 

8. házban 
H. A természet funkcióinak ismeretvágya gyakran elvezeti a természetfölöttiek vizsgálata irányába. 

gyógyítás, mint hívatás, vagy mint kényszerűség, a saját fizikum érzékenysége miatt. életútját 

közvetlenül érintő haláleset a rokonságban. 

DH. Az ideggyöngeség mögött túlhajszolt erotika, szexualitástól befolyásolt gondolatvilág húzódik 

meg. démonikus inspirációk, hisztérikus, neurotikus megnyilvánulásokkal. veszély utazás 

alkalmával. 

 

9. házban 
H. Jelentős szellemi tetterő és azt ügyesen kamatoztatja, úgy alakítva életútját, hogy adottságai, 

képességei sikeresek lehessenek. Magasabb iskolázottság, tanulmányok, amelyek anyagiakban is 

előnyhöz juttatják. tudományos tevékenység keretében szervezett úttörői munka. 

DH. Nyughatatlan szellem, tele felületességgel, elbizonytalanodással és ilyenkor fogyatékosságait 

erőszakossággal palástolja. Hirtelen, türelmetlenül nyúl a különböző témákhoz, emiatt (per) 

veszteségek. világnézeti problémák, vallás elhagyása. 

 

X. házban 
H. Gyors helyzetfelismerésének köszönhetően a mozgékony értelmével a viszonylag idegen 

területen is gyorsan kiigazodik, vezetői pozíciót ér el, ahol - ha kell - nem riad vissza 

erőszakossággal határos lépésektől sem a siker érdekében, de előfordulhat, hogy éppen ügyes 

alkalmazkodással a helyzethez, egy meglepő megjegyzéssel megcsillogtatja szellemi adottságait. 

hívatésterülete jó viszonyban van a nyomtatott betűkkel. 

DH. Az értelmi adottságainak rendkívüli gyorsasága így is adott szokott lenni, de alakoskodással, 

nézetcserélgetéssel, vagy rossz ritmusú erőszakoskodással, tapintathiányával sokat árt fölötteseihez 

fűződő kapcsolatának. anyától örökölt idegrendszeri gyöngeség. 

 

11. házban 
H. Széleskörű ismeretség, de kevésbé mély a barátság. veleszületett adottság a mások 

szimpátiájának elérése, ismeretségkörében otthonosan mozog, mindig kapható azonnali 

gondolatcserékre, szakmai kérdések tárgyalására és abban a körben főleg a szakmai érdekközösség 

és nem az állandóság, vagy a mélység az összekötőerő. 
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DH. Felületes ismeretségek, annak is a pillanatnyi érdek az ösztökéje. félreismertség, ennek 

eltitkolása, vagy titkolni kényszerült kapcsolat. erőszakolt helyzet a fiatalokkal, kérésük és 

adottságok nélkül beleszól a dolgaikba. 

 

12. házban 
H. A szellemi tevékenységében szívesen fordul a nem nyilvános területek felé, mint okkult, vagy 

bűnüldözési, esetleg a régmúlttal foglalkozó tevékenység formájában. Egészségügyi, laboratóriumi, 

ideggyógyászati ismeretek, ezek tudományos ismeretterjesztése, vagy kutatása. 

DH. Titkolt szerelmi viszonyok, egyáltalán az erotikai kapcsolatok rejtettsége, akár perverziók, akár 

anyagi érdekeltség miatt. 

 


