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07_A Merkúr a Mérleg jegyében   
 

 

H. Kitűnő ízlése, hibátlan magatartása, kiváló társalgási adottságai miatt sokak által szeretett 

vendég, de vendéglátó is. a legkülönbözőbb nézeteket valló egyéneket képes összeboronálni, 

legalábbis meggyőzni arról, hogy ő mindegyikőjüket megérti. Hiú módon törekszik a szellemi 

ismeretei bővítésére, a legkülönbözőbb tervekkel rendelkezik tettei megvalósítására, de előfordul - 

éppen a kiváló, gyors helyzetfelismerésük miatt - hogy az utolsó pillanatban tetteiket 

megváltoztatják. Fiatal korában nagyon befolyásolja a baráti, ismeretségi kör, annak egyes, 

kimagaslóbb egyéniségei, még pályaválasztását is illetően. társasági karakter, szívesen dolgozik 

együtt másokkal, kedveli a partneri kapcsolatot, amelyben mindig több az intellektualitás, mint a 

fizikai közelség igénye. Tekintélyét és autoritását megőrzi, megtalálja az egyensúlyt a szív és az ész 

között. jelentős művészi és diplomáciai készség. 

DH. Az örökös pro- és kontra vizsgálgatása miatt időnként hezitáló, cselekvésképtelen. annyira a 

harmóniára törekszik, hogy a végén mindent összezavar. tapintatlan, locsogó, alakoskodó, kínos 

helyzeteiből hazugsággal menekülő. szégyentelen haszonleső, aki képtelen szembenézni a valódi, 

nem az általa, önzően hirdetett igazsággal. 

 

I. házban 
H. Az előbbieket komoly művészi hajlandóságok színezik át. tetteit, gondolatait a harmóniára 

törekvés hatja át és alkalmassá teszi diplomáciai, vagy magasabb jogi pálya betöltésére. megnyerő, 

bizalmat keltő fellépése mellett sok határozottság is kiérezhető. 

DH. Tudatosan kihasználja fellépésének előnyeit, ezzel másokat félrevezet, semmit sem vesz 

komolyan, csak a célját nézi, nincs tekintettel az általa okozott bajokra, pletyka, művészieskedés, 

áskálódás. 

 

2. házban 
H. Hívatásával kapcsolatos tevékenysége az anyagiak forrása. Nem rabja az anyagiaknak, sőt, 

valamilyen művészies nagyvonalúság, könnyedség is jellemzi az anyagiak alakulását. ha nincs 

pénze ez különösen nem gyötri, mindig talál ilyenkor valamilyen, kedves szöveget. 

DH. Képtelen a pénzzel bánni, a megtakarítottat is elherdálja. Kicsinyes, önző és bosszankodás 

kíséri az anyagi dolgait. 

 

3. házban 
H. Talpraesett, ügyes észjárású, szellemi tevékenységét pedagógiai vonatkozások kísérik. 

Nagyvonalú tervei miatt az anyagi kérdéseket alapos, gondos körültekintéssel kezeli, semmilyen 

lazaságot nem tűr, biztonsága érdekében ragaszkodik az írásbeliséghez. 

DH. Egyenesnek látszik, de valójában körmönfont és önző beállítottsága már korán megmutatkozik 

a közvetlen környezete előtt. hajszolt és tettetett művészi érdeklődés. 

 

IV. házban 
H. Az otthonában szellemi kiegyensúlyozottságra törekszik és azt szereti kiterjeszteni a családján 

túlra is. a családi összetartozást kedves, hagyománytisztelő meghívások mélyítik. 

DH. Öröklött érzékeny idegrendszer, emiatt már korosodásakor kezelésre szorul. 

 

5, házban 
H. A szó és betű, az írás szenvedélyeinek kifejező eszköze. Felületes érzésekkel kísért erotikai 

kapcsolatok, sok változással. kitűnő adottság a szép, megnyerő kifejezésmódra, a szellemi fölénnyel 

hódításra. 

DH. Csalóka morális magatartás, amely az örökletesség jegyeit viseli magán. felelőtlen, vagy 

nehezen nyomon követhető üzleti manőverezés, a nagy nyereségek és veszteségek 

változatosságával. érzelmi megbízhatatlanságát nem a hűtlenség, hanem az önimádat indikálja. 
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6. házban 
H. Aktív tevékenység művészi, vagy szórakoztató-, esetleg vendéglátó ipari területen. Praktikusan 

megtalálja az egyensúlyt a társadalmi hasznosság és a saját anyagi sikerének érvényesüléséhez. 

tudományágak mélyebb ismerete, azok népszerűsítése. 

DH. A fogyás-hízás és az ezekkel összefüggő idegállapotok, egészségügyi kérdések erősen 

dominálnak, sokszor erős hipochondervonásokkal. 

 

VII. házban 
H. Jó értelmi adottságaival szellemileg hat a külvilágra, ennek érdekében sajtókapcsolatot tart fenn, 

ha ütköznék, úgy a kritikus helyzetből, határozott fellépésének köszönhetően, sikerrel szabadul. 

fiatalabb, jó szellemi képességekkel rendelkező, esetleg távoli rokon a partner. ügyvédkedés. 

DH. Nyughatatlanul hajszolja a sikert, a győzelmet és emiatt a házasságában is gondok adódnak. 

Kritika, nyílt megtámadottság, mindehhez saját maga szolgáltatja az okot. 

 

8. házban 
H. A rendkívüli és a misztikus témák vonzzák, keresi a megoldásukat és gazdag tapasztalatokra tesz 

szert ebben a témában. A külső jelekből következtet, és kerülő úton közeledik a külvilághoz. 

örökség-ügyek. 

DH. Beteges és az értelemvilágot rabságban tartó erotikai ösztönök. pervesztés. a házastárs és a 

saját öröklött ideggyengeség az otthoni bajok forrása. 

 

9. házban 
H. Szellemi elkötelezettsége magasabb ismeretek megszerzésére, a tudományos világkép 

kialakítására. gondolkodását a szellemi távlatok (tudomány), valamint a fizikai messzeségek (nagy 

utazások) megismerésvágya uralja. Jogi vonatkozásban a családjog, a nagyobb horderejű 

alkotmányjogi, esetleg jogfilozófiai kérdések kerülnek előtérbe. a szó erejét érvényesíti az 

erőszakkal szemben. 

DH. Így sem hiányzik a magasabb szellemi igény, csak számos felületesség, a látszatnak a tartalom 

elé helyezése, elhamarkodottság, vagy elbizonytalanodás is tapasztalható. 

 

X. házban 

H. A szellemi egyensúlyteremtést diplomáciai, politikai elkötelezettség övezi. hívatásában a 

mondott, írott szó viszi a főszerepet és azzal a nagyobb nyilvánosság előtt nem bőbeszédűen, jól 

megalapozottan, tudatosan bánva arat sikert. 

DH. Célja érdekében nem nagyon válogatja meg az eszközeit, mindig kivárja a legalkalmasabb 

pillanatot, hogy önző célját - semmire és senkire való tekintettel - elérje. Megátalkodott, és ha látja 

is arányokat, nem érdekli. 

 

11. házban 
H. Roppant kellemes társasági ember, aki nehezen tud meglenni egyedül. sikeres fellépése, jó 

kapcsolatai nyilvános sikert hoznak. A külsőségek mellett az anyagiak, a tartalom is lényeges a 

számára. 

DH. Felfújt, üres , látszati kapcsolatok, mindenkit ismer, mindenkiről tud valamit, legalább is ezt 

igyekszik érzetetni vágyott sikere érdekében. 

 

12. házban 
H. A nagyon kiválogatott és szelektált, zártkörű körülményeket kedveli. Vágyéletét nagyobb 

megpróbáltatásoknak teszi ki, de azokat szellemes és szemérmes megnyilatkozásaival vonzóvá 

tudja tenni. a régmúlt idők művészete, rege-, és hitvilága foglalkoztatja. 

DH. Hajszolt vágyélet, kényszerű visszafogások, az érzék feletti világhoz menekülés nagyon 

megviselik az idegrendszerét. Tanulmányok ilyen témakörben, esetleg visszaélés, vagy ő annak az 

áldozata. gyógyintézeti kezelés.  

 


