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03_A Merkúr az Ikrek jegyében   
 

 
H. A saját, pozitív domicilium (uralmi) jegyében legelőnyösebb vonásait mutatja. Számára az 

életnek nincs olyan problémája, amit az emberi értelemmel meg nem oldhatnánk. Szerinte az 

egyetlen mérce, a gondolkodás logikussága, mert a gondolkodással minden nagy összefüggés 

felismerhető. Ez egyben a kapcsolatteremtés bázisa is és a legtöbbjük a gondolatvilág magasságát el 

is éri. Folyékonyan ad elő, a tényeket a vitában logikus érvvel bizonyítékká emeli és villámgyorsan 

felfogja azt, amit a másik lépésről lépésre közelít meg. Az informáltság a lényeg, az, hogy valami 

igaz, vagy nem, csak másodrangú, mert annak az az előfeltétele, hogy egyáltalán tudjunk róla. A 

szellem világában él, mindent meg kell ismernie, ezekhez hozzászól és bár lehet, hogy többek 

szerint sokat beszél, így egy kicsit talán balga is, de ostobán sohasem. A kapcsolatteremtésben 

fáradhatatlan, rengeteget megy ide-oda, ismereteket csipeget, mindent megmagyaráz, könnyen, 

hiszen mindennek megvan az oka, az örökös figyelés, „jaj, le ne maradjon valamiről” mégsem 

bántó, udvarias, kedves, különösen a hasonlóakból álló társaságban azok a vonások, amelyek a 

mélyebb intuíciók látszatát keltik. Könnyen befolyásolható, egy-egy témánál nem sokáig időzik. 

Jellegzetessége, hogy a sokoldalúság vonzza, nem a mélység, szabadságát megőrzi, még a 

szabályok kötöttségével szemben is. 

DH. Ellaposodó tüsténkedés a szellemi síkon, üres fogalom számára az emberi együttérzés, tud 

róla. pletykálkodás, elfogódottság, elfogultság, nyughatatlanság és mindez túlhajszoltan. Üres 

tevékenykedés az idegkimerültségig, az alkotóerő hiánya miatt csak epigonkofás. 

 

I. házban 
H. A fentieket elmélyíti a realitásérzék, ezzel csökken a felületessége. Inkább a szellemessége, mint 

a kritikai érzéke dominál. a kapcsolatteremtést kitűnő üzleti érzék is kíséri. A kulturterületek 

vonzása, a tudományok népszerűsítése, szakterületek közérthetővé tétele, szórakoztatás mellett nagy 

műveltség, széles és gyakorlatias látókör - sokszor, mint öröklött vonások azok, amiért mindenütt 

szívesen látják. 

DH. Elvont, irreális, ábrándos, hazug világban élés, tettetett tisztesség, a szellemi fölényével 

visszaélő. üres szó szócséplés, szőrszálhasogatás, annak tudományosságát bizonygatva gyakori az 

önérdek. számítás. üres, vagy hazudott érzelmekkel a másik megtévesztése. A bértollnok. 

 

2. házban 
H. Kiváló üzletember, aki kapcsolatteremtéssel - de ha kell, - szorgalmas munkával gazdagítja a 

vállalkozását. tevékenykedés művészettel rokon területen. 

DH. Felületességének köszönhetően instabil az anyagi helyzete. Szélhámoskodás, csalás, esetleg ő 

ilyenek az áldozata. 

 

3. házban 
H. Hatalmas szellemi munkabírás, ügyes, talpraesett, életre való gondolkodás, kitűnő disztingváló 

képességgel. mozgékony, de nemcsak a szellemiekben, hanem a szó fizikai értelmében is, ezzel 

függ össze gyakori utazgatása. Közvetlen munkatársak ügyes-bajos dolgainak fölvállalása, ha nem 

is mindig önzetlenül. markáns stílusírásban, szóban. 

DH. Nem az intellektussal, hanem annak szétforgácsolódásával, önkontroll hiányával van baj, 

egyszerre több dologgal foglalkozik, de egyiket sem látja el rendesen, tetejében meggyőződése, 

hogy zseniálisan jár el, jelentéktelen munkakört felmagasztal, megalapozatlan föladatokkal, 

kapcsolatokkal együtt. 

 

IV. házban 
H. Már gyerekkorában sok változás az otthonában. Idős korában is jó szellemi frissességgel. A 

házasság, és az otthonteremtés az elgondolásai szerint és ebben az érzelemnek kisebb szerep jut. a 

partner az otthoni rend és dolgok ellátásához szükséges. Ritka a nyugalom az otthonban. Még 

idősebb korban is tud újabb ismeretanyag, tanulmány, vagy hasonló szellemi tevékenységbe 

belefogni. 
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DH. Tévesen megítélt helyzet és személy választása miatt állandó zavarok az otthonban, amelyeket 

viták, kibeszélések csak tetéznek. Felületes kapcsolat a szülői házzal. 

 

5. házban 
H. Az életet mozgató érzelemvilággal szenvedélyesen, szellemi megközelítéssel foglalkozik, a 

szexuál-irodalom, de a művészetek vonatkozásában is főtényezőként kezeli. Érzelmi kapcsolatait 

nem a mélység, inkább a változás érdekessége jellemzi. spekulációi nem irreálisak, de a kivitelezés 

már távolabb esik tőle. jól tudja megfogalmazni a társadalmi közérzetet. 

DH. Hűtlenség, megbízhatatlanság és ezt az örökkön „más” keresése indikálja, így egyben adottak 

az egészségének veszélyeztetői is. fegyelmezetlen gondolat-burjánzás, amit gyakran ügyeskedés, 

mások megtévesztése is kísér. hamisítások. 

 

6. házban 
H. Kiváló realitásérzékkel oldja meg a részfeladatokat, melyek nélkülözhetetlenek a „nagy” 

teljesítéséhez. Tanulmányok, amelyek előzetes kigyűjtéseket, részszámításokat igényelnek, és több 

területet ölelnek föl. tevékenysége külföldi kapcsolattal is rendelkezik. 

DH. Egészségi állapotát a szétforgácsoltság, az azzal összefüggő idegfeszültség, a borongós 

kedélyállapot jellemzi, gyakran fokozott tüdőérzékenység is tapasztalható. végtagficam veszélye. 

 

VII. házban 
H. A szó számára fegyver, amivel - mint ügyvéd, szónok, pedagógus, stb. - kapcsolatot teremt a 

külvilággal, amelyre mindig hatni is akar. intellektuális partnerség. széles körű kapcsolatait a 

hívatás terület azonossága jellemzi. 

DH. Felületességre épülő társas kapcsolatok, számos csalódással. kellemetlen kapcsolat a sajtóval. a 

nyilvánosság hajszolása rövid életű sikerrel. Pereskedések, amelyek a hívatás területét is érintik. 

 

8. házban 
H. Szellemi beállítottsága a lét, a múlandóság kérdéskörének bátor vizsgálatára hangolt, a fizikai 

lét-nemlét határterülete, a megfoghatatlan, a transzcendensbe hajló fogalmak kötik le figyelmét. 

Családi haláleset erős befolyásolója a gondolatvilágának. fontos baráti kapcsolat kényszerű 

megszűnése. 

DH. Démonikus megszállottsággal minden mögé misztikumot magyaráz. az érzékeny 

idegrendszerét az összeomlásig halál-veszély gondolatokkal, titkolódzásokkal terheli. 

 

9. házban 
H. A kultúrvilág több területén, minősítetten és kiváló intellektussal érdekelt. ragyogó, világos 

stílusú előadó, aki a dolgok összefüggéseit horizontálisan, gyakorlatiasságukban magyarázza. 

Tartósabb külföldi utazás magasabb ismeretszerzéssel függ össze. inkább ügyvéd, mint ügyész. 

ismeretszerzését kezdeti nehézségek, külső gátoltság nehezíti, amely később megszűnik. 

DH. Szellemi mohóságát számtalan bizonytalanság kíséri, sokszor maga sem tudja, hogy mikor és 

merre induljon jövője érdekében. hitviták, udvarias szócsépléssel. 

 

X. házban 
H. Hívatását szellemi pályán találja meg, intellektuális, vezetői pozíciót ér el az írással, beszéddel, 

gondolat-, esetleg árucserével kapcsolatos területen. Kiváló kritikai érzékkel rendelkezik és gondos 

körültekintéssel, megbízható, pedáns munkával irányított, szélesebb körre kiterjedő, gazdasági 

vonatkozású életterület a sajátja. 

DH. Mint az előbbi, csak kevés a kitartás, mindig a „legújabb”-at követné, de megalapozottság 

nélkül. számos, kicsinyes, szőrszálhasogató viták, ütközések a följebb állókkal meggondolatlan 

szerződések, levelezés, vagy beszéd miatt és ezért az egyébként sikeres életterületen csak fölösleges 

gondokat gyűjt magának, gyakran a jelentéktelen dolgok felfújása olaj a tűzre.  

 

11. házban 
H. Tudatos keresése a szerepvállalásnak a saját szellemi érdeklődéséhez közelálló, széles, de főleg 

fiatalokból álló társaságban. Kapcsolatteremtésében nem az anyagi, hanem a szellemi érdekek 

játszanak szerepet. Intelligens gyermekek. 
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DH. Könnyelműség, üres, jelentéktelen, akár csak percörömökért, gyönyörhajhászatért, vásárolt 

barátságért, esetleg ismertségért sokat költ. 

 

12. házban 
H. Zárt érdekeltségű terület erősen vonzza, mint például a múlt kutatása, valamely szakmai 

összefüggéssel (ipartörténet), vagy ásatás, de a titkos üzletek és missziók is foglalkoztatják, 

érdeklődés az okkultizmus iránt.  

DH. Nagyon érzékeny idegrendszer, különböző „előérzetekkel”. előnytelen külföldi kapcsolatok. 

félreértés a közvetlen környezetben a saját, vagy az azok takargatott kapcsolatai miatt. 

 


