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02_A Merkúr a Bika jegyében   
 

 
H. A realitásokban gondolkodni, a meglévőre építeni, azt gyarapítani. Kerülni az indokolatlan 

bizonytalanságot. A természet kijelölte fejlődési utat követni, amely biztonságot nyújt. Türelemmel, 

előrelátóan cselekedni, rendet teremteni, amelynek az a célja, hogy minden tett eredményes 

lehessen, és akkor van mire építeni. Produktivitás, de nem az alkotásért, önmagáért, hanem az olyan 

bázis megteremtése, ahol a nagy tettek és felismerések hasznosíthatóak legyenek. az életből és nem 

a könyvekből kell tanulni, bár eleget olvas, de abból csak az köti le, ami éppen a témája. szakmai 

műveltségre törekvés, mert ez is a biztonságot szolgálja. Vakmerő, de előbb kiismeri a területet. A 

saját és más anyagi dolgaiban nagyon megbízható. tud ütközni másokkal, és ha problémák 

merülnek fel a közismert konzervatív hajlamai miatt, orvoslás céljából őt keresik meg. kedves, 

beszédes, de céljait sohasem téveszti a szeme elől. 

DH. Megcsontosodott, lassú felfogású, nyakas, kedvességgel takart önzés. földhöz ragadt célok, 

irtózás minden változtatástól. Praktikuma ellenére nehéz a felfogása, de annál megbízhatóbb az 

emlékezete. A sikertelenség képes teljesen elvakítani és ilyenkor meglepőek a dühkitörései. 

 

I. házban 
H. Az előbbiekhez gyakran művészi, esetleg politikai ambíciók társulnak. A gondolkodását és az 

érzelemvilágát a saját munkával szerzett, maga teremtette anyagi biztonság motiválja. Türelem, 

kitartás, mértékletesség jellemzi terveinek megvalósításában. Nem egyszer jobb társadalmi körhöz 

tartozónak érzi magát, mint amelyikből származik. kellemes. Nyugodt, oldott, természetes és éppen 

ezért közkedvelt. 

DH. Egész életszemléletét csak a pénz hatalma, az azzal elérhető tekintély megszerzése köti le. A 

készpénz mindent megelőz. szívtelenség. 

 

2. házban 
H. Az anyagi bázisteremtésben inkább a vállalkozás, mint a saját közvetlen munka a fontosabb. a 

rokonság, nagybácsik, -nénik anyagi érdekeltsége az életében jelentős szerephez jut. anyagiakat az 

érzelmi elkötelezettségei nagyon változékonnyá tudják tenni, egyáltalán a változékonyság nem 

pedig az ömlés, vagy a csordogálás a jellemzőbb. 

DH. Kifejezetten másokra számító, a gazdagodásáért eszközeiben egyáltalán nem válogatós. 

Szélhámoskodás, ígérgetés, áltatás szerepel pénzszerzési fegyvertárában. 

 

3. házban 
H. Családi örökség, hozomány, ritkábban a saját szellemi tevékenység, vagy kutatás a tényleges 

pénzforrása. 

DH. Az előbbiek, de „művészies” köntösben, átmeneti sikerek. Rendezetlen társas viszony, 

kellemetlen következményekkel. 

 

IV. házban 
H. Anyagiakkal is jól körülbástyázott, jó családi miliő, ez számára a társadalmilag elismert pozíció 

elengedhetetlen kelléke. Föld, ingatlan és ezek öröklése jelentős anyagi erőforrás. 

DH. Téves spekuláció, az ösztönvilág uralma, sivár érzelemvilág veszélyeztetik a családi létalapot. 

 

5. házban 
H. Jó vállalkozói készség, megalapozottak a spekulációi. Érzelmi területen megtartja 

elkülönültségét. Átszellemített erotikai világ. intellektuális tevékenységét hívatás tudat irányítja, 

annak keretében előszeretettel foglalkozik a természeti erő, a fejlődés a szexualitás témakörével. 

Szellemi sport. 

DH. Önző érzelemvilág, csak a saját sikere köti le. Ledér hajlam, megbízhatatlansággal, 

művészieskedés, tiltott, vagy hamis üzletek. 
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6. házban 
H. Oktatói, pedagógiai, esetleg művészeti szakterülettel érintkező feladatok ellátása, vagy ilyenek 

kiegészítői, előkészítői munkálatai, amelyek a nyilvánosságot is szolgálják. találékonyságának 

köszönheti munkatársai közötti megbecsültségét. 

DH. Túlfeszített munka következtében fellépő (ideg) betegségek, egészségi zavarok, hipochondria. 

Nyughatatlanság. Napi tevékenységében megbízhatatlan. Mindenbe csak belekezd. Kötelesség 

szegés részéről és vele szemben. 

 

VII. házban 
H. Határozott, sikeres fellépés, a külvilágra hatni akaró és tudó adottsággal. a partnerségi 

kapcsolatot jelentősen befolyásolja az anyagi érdekeltség, ami általában, kölcsönös. bonyolult 

helyzetekben a megfelelő kiút megtalálása, a törvényesség, de legalábbis látszatának megtartása 

mellett. 

DH. Belső nyughatatlansága miatti hűtlenkedések, amelyek megnehezítik a társas kapcsolatot. 

kritika, pereskedés, amit a vagyonszerzés nem éppen legális módozata vált ki. 

 

8. házban 
H. Az érzelmi tevékenységét a természetfölötti dolgok, vagy a dolgoknak a természetfelettihez 

fűződő kapcsolata befolyásolja. Gyógyászat, misztika, művészet, speciális szemszögből történő 

tárgyalása, magasabb szinten. Gazdag, de borongós gondolatvilág, inspirációk. 

DH. Beteges, esetleg perverz, vagy túlhajszolt szerelmi kapcsolatok. labilis idegrendszer, 

melankolikus megnyilatkozásokkal. 

 

9. házban 
H. Magasabb iskolázottsággal elért hívatás terület, amely nem a széles nyilvánosságon, inkább a 

szűkebb, szakmai körön belüli elismertséget hozza. Kutatások, kimunkálások, megalapozott kritikai 

állásfoglalások, akár a művészet, akár a tudomány területén. 

DH. A gyors fölfogás és még a tanultság is adott, de elaprózottság, a tanulmányok befejezetlensége, 

felületesség, elakadás a részletkérdésekben a siker gátja. 

 

X. házban 
H. Magasabb állás betöltése esetén is a gazdálkodás, a kereskedelem és általában az anyagi 

kérdések, kapcsolatok a meghatározóbbak. Széles ismertség támogatja a praktikummal szervezett 

munkálkodásában, amellett hangsúlyozott igénye, hogy ezekkel az anyagi elismertség is arányban 

álló legyen. Iparszervezési koncepciók. Saját elgondolásainak, terveinek kiváló prókátora. 

DH. Értelmi szervezői tevékenysége így is átlag fölötti, de a hajthatatlan, nyakas, mohó magatartása 

örökös súrlódást okoz az előjáróihoz fűződő kapcsolatában. 

 

11. házban 
H. Széles ismeretség, de kevés a választott barát, akikhez nemcsak intellektuális, de erős érzelmi 

kapcsolat is köti. Gyakori a gyermekkorból datálódó barátság. kellemes viszony a fiatalsághoz. a 

rokoni kapcsolatot az észszerűség és az érdekazonosság teszi tartóssá. 

DH. Sok csalódás a fiatalabbakhoz fűződő kapcsolatában, segítői szándékának félreismertsége, 

vagy annak saját maga által nem megfelelő tálalása miatt. mohó, nehezen leplezhető érzelemvilág, 

amelyet mégis palástolni kényszerül. 

 

12. házban 
H. A nagy nyilvánosságot kerülő, vagy attól elzárt - kórház, bűnüldözés, titkos tudományok, 

kultúremlékek feltárása stb. - területén tevékenykedik. Természeténél fogva visszahúzódóbb, bár 

beszédes, de a saját dolgait nem érinti, esetleg éppen a szövegével takarja el. 

DH. Az előbbiek, de valamilyen családi, vagy saját magatartási probléma húzódik meg a kényszer 

miatt. titkosság, kémkedés, síbolás, eltagadott tényekhez fűződő tevékenység. 

 

 


