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04_A Merkúr a Rák jegyében   
 

 

H. Inkább a benyomásokra reagáló, azokat intuitíve átértő, nyugodt magatartású, inkább a 

megszokottat, mint az újat preferáló, de mindezek mellett megtalálva a módját, hogy saját 

egyéniségét kihangsúlyozhassa. Rendkívüli érzékenységgel kerüli a veszekedést és az olyanok 

társaságát, akikkel nem harmonizál, ámbár roppant toleráns mások véleményével, szokásaival 

kapcsolatban. Kitűnő érzék a szimbólumok, a fantáziálások területén és a racionalizmust meghaladó 

felhangok iránti érzéke miatt mások előtt nem egyszer illogikusnak tűnnek reagálásai. Megértő a 

mások gondjai iránt, képes azokba magát belegondolni, együtt csügged el a másikkal, akin 

együttőrzően kíván segíteni. midig tudja, hogy a családjának mi a hasznos és mikor mire van annak 

szüksége. 

DH. Képtelen a gyermekkori emlékeitől megszabadulni és a fantázia- világának túltengése gyöngíti 

az ítélőképességét, mindenbe belekap, nem végez hasznosat, befolyásolhatósága miatt a 

körülmények áldozata lesz és ez az oka annak, hogy gyakran hazugság mögé bújik, az a mentsvára, 

sőt önigazolása érdekében ügyes csalásra is hajlamos. a kisebb dolgokban sok engedményt tesz a 

becsületességgel szemben, filléreskedő, kicsinyes, öncsaló mesterkedésekkel. 

 

I. házban 
H. Az előbbiekben írtakhoz az értelmi tevékenység tudatossága, célirányossága sok 

gyakorlatiassággal járul, több benne a gyakorlatiasság, mint az eredetiség és kitűnő memóriájával 

tud eligazodni a dolgok között. gondoskodása nem terjed túl a családi körön, csak arra koncentrál. 

függetlenségét igyekszik megtartani a családon belül is. 

DH. Idegenként él a számára semmit sem jelentő rokoni közösségben, gyökértelen elképzelések és 

ilyenek miatti viták, befolyásolhatóság teszik labilissá idegállapotát. 

 

2. házban 
H. A család anyagi biztonsága számára a legfontosabb és ezért akár még üzleti vállalkozásba is 

kezd, vagy ilyenbe betársul. általában több területen érdekelt az anyagiakat illetően. 

DH. Örökösen az anyagi gondokkal folytat küzdelmet, amit a saját túl-, vagy téves kombinációinak 

köszönhet. 

 

3. házban 
H. Kellemes kapcsolat a közvetlen rokonsággal. jó üzleti érzék, értelmi tevékenységét a 

vagyongyarapítási lehetőségei erősen foglalkoztatják. különös előszeretettel viseltet az utazás iránt. 

DH. Hiúsága miatt dicsérettel könnyen leszerelhető, meggondolatlan, mohó vágyaktól fűtött, 

felületes, széteső és az érzelmeitől befolyásolt gondolkodás. 

 

IV. házban 
H. Otthonán belül változatos élet zajlik, részben látogatások, részben pedig a helyváltoztatások, 

átrendezések miatt. az otthoni jobb kapcsolat érdekében újabb, szellemi terület választása. 

DH. Nyugtalanságok, erőszakolt, fölösleges viták, hűtlenségi kérdések az otthonban. Indokolatlan, 

de merev ragaszkodás a múltban, az otthonban látottakhoz. 

 

5. házban 
H. Hangsúlyozottan a változékonyságra épülő kedély- és érzelemvilág. intenzív érdeklődés a 

múltba vesző kapcsolatok iránt, ennek révén az üzleti készség mű-, vagy könyvkereskedés irányába 

viszi. Erotikai vonatkozásban a partner több a kalandnál, társ és olyant keres, aki otthonában is társ. 

Erősen vonzza a színház világa. 

DH. Nehezen befolyásolható ösztönvilág, amely már a fiatal korban - iskolában, tanulásban - sok 

kellemetlenségének az okozója. körmönfont alakoskodás. 
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6. házban 
H. Fokozottan érzékeny idegrendszer, amely, ha a tevékenysége szellemi pályához köti értékes 

megérzések s meglátások forrása. Szeret másokról gondoskodni, elesetteket készségesen ápol. 

DH. Túlfeszítettség miatt idegösszeroppanás veszélye. Ha a helyzet úgy kívánja, képes bárgyúságot 

tettetni, értetlenséget mutatni, rafináltan így kihúzni magát a neki nem tetsző, vagy számára valóban 

fárasztó munka alól. 

 

VII. házban 
H. Tudatos törekvés arra, hogy másokban jó benyomást keltsen, amihez a partnerség, mint körítés 

járulhat hozzá. nyilvánosság elé csak felkészülten lép. A partnerválasztásnál igyekszik az 

érzelmeket kiküszöbölni, nem ritka a munkatársak közüli, magasabb iskolázott kiválasztása. 

DH. Túlzottan önző beállítottsága miatt tévesen ítéli meg a kiválasztottat, kölcsönös hűtlenkedés, 

majd komplikált jogi problémákkal terhelt válás a vége.  

 

8. házban 
H. Érdeklődési területén a természetfelettivel kapcsolódó témák fontos szerepet játszanak, gazdag 

tapasztalatokra törekszik ezen a téren. a házasságára épített otthonának féltése, aggódás a 

házastársért erősen foglalkoztatja. 

DH. Beteges erotika, idegrendszeri gyöngeség. A házassággal kialakult jogviszonyok számos 

problémát vonnak maguk után. 

 

9. házban 
H. Az elvontabb területek vizsgálatánál empatikus adottsága sokban segíti abban, hogy megtalálja 

azokat a mozgatókat, amelyek az emberi esendőség, kiszolgáltatottság igazi okai, meglátva a 

politikai érintőket is. érzelmekre ható a retorikai képessége és ezzel arat sikert. Kellemes külföldi 

kapcsolatok. 

DH. Az érzelmek által felkorbácsolt gondolatvilág, rögeszmékkel, agyrémekkel terhesen, szellemi 

képességeit ezek szétaprózzák. 

 

X. házban 
H. A szellemi mozgékonysága inkább zártabb területen érvényesül, amit a magasabb iskolázottsága 

tesz sikeressé. minden újabb élethelyzetben gyorsan kiismeri magát, meglátja az érintkezési 

felületeket más hívatás területtel. 

DH. Kitartáshiány, felületesség miatt kellemetlenségek a hívatás területén, emiatt 

foglalkozásváltozás. 

 

11. házban 
H. Legszívesebben a saját „brancs”-ához tartózó körben érzi jól magát. szélesebb ismeretségkörét 

otthonában szívesen látja, ilyenkor azután kitesz magért, mert nagyon gondos és szívélyes, 

figyelmes házigazda. 

DH. Nagy kiábrándultság egyes, közelálló személyekből, akik kihasználni akarják. ügyes 

alakoskodással tudja saját érdekében alakítani baráti körét. 

 

12. házban 
H. A múltat kutató, zártabb területen tevékenykedik. Ügyesen palástolt és még a közvetlen 

környezet előtt sem ismert kapcsolataiért anyagi áldozatot is hoz, vagy ilyen anyagi forrással 

rendelkezik. 

DH. Tiltott üzletágak, örökös stressz állapot, ami végül az egészségét is aláássa. Piszkos üzletek 

ügyes szervezője. 

 


