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05_A Merkúr az Oroszlán jegyében   
 

 
H. Ritkán fordul elő, hogy a szavuk ne ébresztene érdeklődést a közvetlen, de a szélesebb köreiben 

is, mert amit mond, arról szent hittel hiszi, hogy a világ is akarta azt és őtőle hallani, ez a biztos 

fellépés és amellett a sugárzó melegszívűség, ami sikert hozó számára. Nem szereti az olyan 

ellentmondást, ami személyét érinti, mert el sem képzeli, hogy a dolgokról az övétől eltérően is 

lehet nyilatkozni. a finom intellektus és az együtt érző képesség jól megférnek egymással, különben 

is inkább a szívessége, segítőkészsége domborodik ki, nem a teoretizálás és mindezt nyíltan, 

személyiségét nem elzártan gyakorolja. Hajlamosabb az élvezetek túlhajszolására, érezhető a 

nagyvonalúságának önzetlensége, de a vezetésre születettségének tudatossága is, amire, ha kell, 

egy-egy, okosan elejtett megjegyzéssel figyelmeztet. Élesen reagál a tiszteletlenségre, de a dolgok 

tisztázatlanságára is. Nagy arányokban gondolkodik. Keresi és meg is találja a kiválóbbak 

társaságát. Szeret másokat felvilágosítania dolgok állásáról, tekintélyt szerezve. Imádja, ha 

dicséretben fürödhet, ez hajtja, boldog, hogyha tetteit mindenki, de főleg a saját 

megelégedettségével látta el. 

DH. Beképzelt pökhendiséggel tekintélyhajhász, fontoskodó, nagyszájú, mindenáron érvényesíteni 

akarja a saját elképzeléseit, meggyőződését, vagy teóriáját, amelyek messze nem mindig irreálisak. 

Ha van, tekintélye az a kezdeti félreismertségén nyugszik, mert száj hősködik, fűnek-fának ad 

tanácsot, ha kérik, ha nem, sőt az sem bántja, ha ezeket érezhetően nem veszik szívesen, az azonban 

biztosabb, hogy ilyenkor is becsületes. 

 

I. házban 
H. Az előbb írtakhoz kitűnő intellektus párosul, ez növeli, kritikai érzékét egyben biztosítja a 

helyzetek azonnali átlátását és az adott pillanatnak megfelelő, legjobb lépés kiválasztását. kellemes, 

szórakoztató, jó érzékkel a művészetek iránt, többségében azok élvezete és nem annyira gyakorlása 

vonalán. nemes nagyvonalúsága mellett érti és érzi az - anyagi - határokat. 

DH. A jó vonásai így sem kizártak, de a hiúsága miatt elveszti a kritikai érzékét, betegesen hiú, 

arrogáns, másokat mindenek ellenére üdvözíteni akar, amivel sokat árt magának. élvezet- és 

tekintély hajhászatban nem ismer határokat, önimádat, sznobság jellemzi és ott kelti a legtöbb 

zavart, ahol a legkevésbé akarja.  

 

2. házban 
H. A család anyagi ellátottsága érdekében sokat vállal magára, örömet akar szerezni és ezért 

nagyvonalúan kezeli az anyagiakat. gyakran jelzi ez az állás a sűrűbb helyváltoztatással, vagy a 

szociálpolitikai kérdésekkel kapcsolódó eredetét az anyagiaknak. 

DH. Anyagi elkötelezettséggel igyekszik a saját befolyása alatt tartani a családját és a közvetlen 

környezetét. Indokolatlan nagyvonalúság, vagy annak csak álcázott, de valójában eltitkolt 

kötelezettségek okoznak anyagi gondokat. 

 

3. házban 
H. Kitűnő szellemi adottságok, széles érdeklődési körrel, jelentős tanulás- és ismeretszerzési 

vággyal. kellemes kapcsolat a közvetlen környezetéhez, rokonságához. az élet örömeinek élvezete 

és az otthon harmóniája nem szenvednek csorbát. képes a szellemi erejét meghatározott célra 

koncentrálni. 

DH. Elpazarolja a szellemi erejét, futó kalandok, üres, önös élvezetek, amelyekkel az otthona 

biztonságát veszélyezteti. Fontos okmányok felelőtlen kezelése. 

 

IV. házban 
H. Sok praktikummal, kitűnő ízléssel, tudatosan kialakított otthon. öröklött hajlama az ingatlanok 

utáni érdeklődés. előrelátó gondoskodás a gyermekeiről. az otthon fogalma a gyermekekhez 

kötődik. Gyakorlatiasságát idősebb korában is jól hasznosítja. 

DH. A szórakozás miatt az otthona egy átjáró ház. önző elfordulás a szülői háztól. Ösztönei, vágyai 

szabadossága veszélyeztetik az otthonát. 
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5. házban 
H. Érzelemvilágának izzó heve nem zárja ki a magasabb szintű érdeklődést, akár magának az 

érzelemvilágnak a tanulmányozása formájában. Kezdeményezéseit, vállalkozásait a nagyvonalúság 

mellett a megalapozottság is jellemzi. szerelmében szellemileg is odaadó. előrelátó nevelés. 

szellemi sportok. 

DH. Csélcsap természet, a munkatársak állandó csábítási lehetőségek. Futó kalandok, gátlástalan 

hajlamok, magamutogató vonások. 

 

6. házban 
H. Munkakapcsolatban vezetői pozícióra törekszik, amit ügyes szervezői készségének 

elismertségével ki is vív. jó kapcsolatteremtő adottsága hasznos a családja számára. 

DH. Szétforgácsolt életerő, túlvállalások a partnerségi viszony miatt, az otthona érdekében. 

idegrendszerének megviseltsége hirtelen váratlansággal mutatkozik meg. 

 

VII. házban 
H. A külvilágra az értelem eszközeivel akar hatni. házassága erősen érzelmi indíttatású, 

családalapítási szándékkal. kiváló vitatkozói képesség, túlfűtött győzni akarással, a 

meggyőződésébe vetett rendíthetetlen hite miatt. jelentős korkülönbség a házastársak között. 

DH. Nyughatatlansága, erőszakossága és nem gyakorlatias értékítélete, esetleg politikai 

elkötelezettsége miatt élesen konfrontál a külvilággal.  

 

8, házban 
H. A transzcendens világ fogalomkörének értő magyarázója. az öröklött hajlamok, vagy az 

elvontabb, jogi kérdések vizsgálata kapcsolódik napi tevékenységével. 

DH. A szív és idegrendszerének gyöngesége. Titkolt cselekedetek igen súlyos egészségi 

következményekkel. 

 

9. házban 
H. Magasabb iskolázottsághoz kötött, jogászi - egyházjogi - tevékenység. széleskörű, nemcsak 

tudományos tartalmú, külföldi levelezés. kiváló disz-ingváló képesség, főleg erkölcsi 

vonatkozásban. Nagyvonalú üzletvitel. 

DH. Felületesség, főleg a látszat kihangsúlyozása. Szofisztikus viták, üres szócséplés, bombasztikus 

ürességek, öncsalás. 

 

X. házban 
H. Intellektusának kiválóságát inkább a gyakorlatiasság, nem annyira a mélység jellemzi. sikere 

érdekében jól alkalmazkodik, de ahogy az első lehetőséget meglátja, már azonnal önállóan 

intézkedik. Egészségügy, szociálpolitikai kapcsolatok érintik hívatás területét. 

DH. Nagy lendülettel, széles alapú kezdéssel, de torzóban maradt munka. sikertelenség, 

hiábavalóság a munkája területén és ezek mögött gyakori, hogy betegség, vagy betegség hajlam 

húzódik meg. 

 

11. házban 
H. Művész, vagy művészet-rokon körökben szeret tartózkodni. kitűnő ízléssel, kifejezőkészséggel 

nyilvánítja kritikai nézeteit. Könnyen tud kapcsolatot teremteni, az érzelmek másodlagosak. 

DH. Csalódás be nem váltott ígéret miatt. könnyelműen ölel keblére olyant, akiből később 

alattomos ellenfele lesz. 

 

12. házban 
H. Olyan szellemi vállalkozás, amely nem igényli a nagy nyilvánosságot. szellemi vállalkozás, 

amely zárt, öntörvénye szerint működik. Külföldi missziók, megbízatások.  

DH. Rengeteg gond és baj jóhiszeműen kezelt írat okkal. kétes értékű okkult ismeretek és hajlamok, 

rossz irányú alkalmazással. lelki okokra visszavezethető betegségek. 

 


