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12_A Merkúr a Halak jegyében   
 

 

H. Miután ez a jegy a másik exil (száműzött) jegye, így tényleges H.-ról alig beszélhetünk. 

Mindazt, amit legtöbben csak tanulással, szorgos adatgyűjtéssel, intenzív odafigyeléssel tudnak 

elérni, itt, valamilyen belső, szinte a médiumi adottságnak tűnő, intuitív készséggel jön a felszínre, 

de ami még lényegesebb, hogy hallatlan realitást tükröző megfogalmazással. Talán egy dologra kell 

rámutatni: legtöbbször ezek a megnyilatkozások egy bizonyos, speciális aspektusú életszemléletet is 

elárulnak. Gondolkodására nem jellemző a tudományos mélység, de gyakori a profetikus 

megnyilatkozás. Kitűnő, egészséges értelemmel, együttérzéssel tud mások gondjai iránt viseltetni, 

példamutató életet élni. A szociális tevékenységű irodák, szervek, mozgalmak azok a helyek, ahol 

adottságait könnyen gyümölcsözteti. Kisebbrendűségi érzését nehezen tudja levetkőzni, nem is 

rajong a felelősségvállalásért, azonban igen nagy mozgékonyságot tud elárulni, a számára 

kedvezőnek tartott helyzetben, okkult vonatkozások esetén, sőt kiszámíthatatlan eredetiséggel és 

fáradhatatlansággal képesek cselekedni. Semmilyen lelki nyomást, kényszert el nem visel, ha ilyen 

helyzetbe kerül, az idegösszeroppanás veszélyezteti. Szereti az élvezeteket, a változatosságot, 

szívesen tartózkodik társaságban, amíg rá nem tör a magányosság igénye. 

DH. Sajátos, a valóságtól elszaladt, egyéni álomvilágban él, ahol az idealizmus legtöbbször csak a 

szavakig terjed, az viszont csak úgy ömlik belőle, csupa magasztos elképzelésekkel teletűzdelve, az 

emberiség megváltásának érdekében. Ideggyöngeség, enerváltság, zavaros eszmék, menekülés a 

saját, elemi kötelezettségek elől. Önzetlensége nem feltétlenül a jóságának megnyilvánulási 

formája. Beteg lelkivilág, élvezethajhászás, kábítószerek. Talaját vesztett, aki okkult területen keres 

vigaszt. Önkontroll nélküli, beteges érzelgősség. 

 

I. házban 
H. Az előbbiekhez az otthonáért, a házassága teljességéért önzetlen lemondási készség is járul, 

másoknak szokatlan, érthetetlen magatartással eligazodva az élet nélkülözhetetlen mindennapjainak 

realitásai között. Mások gondjai-bajai átérzésén túlmenően megértően, önzetlenül és rendkívül 

gyakorlatiasan segít. 

DH. Az érzelmi és értelmi világ összemosódása, szenvedélyei fölötti uralom elvesztése. Drog-, 

alkoholfüggőség. Enerváltság a saját maga által felismert önhibáival szemben. 

 

2. házban 
H. Szokatlan elképzelések és eszközök az anyagiak biztosítására, de ezek ellenére a szükséges 

anyagiakat előteremti. Könnyelműen bánik azokkal, különösen, ha emberbaráti célokról van szó. 

DH. Állandó anyagi problémák, főleg a saját szórakozásának fontossága, vagy megalapozatlan 

vállalkozás következtében. Légvárak az anyagiak biztosítására. Indokolatlan adakozások. 

 

3. házban 
H. Rövid, lényegre mutató stílus, erős hajlandóság tudományos szinten foglalkozni a társadalmi 

kérdésekkel, vagy ilyen témákkal törődők között kapcsolatot teremteni. Közvetlen környezetéért 

vállalt áldozat. 

DH. Több megkezdett, de be nem fejezett tanulmány. Túlvállalások, időzavar és ezek folyamatosan 

irritálják idegrendszerét. 

 

IV. házban 
H. Helyváltoztatás, amely hívatás területével függ össze. A jóindulatú segítés, a nem mindig jól 

kiválasztottak támogatása a társadalmi problémák bevitelét jelenti az otthonába. Idősebb korában is 

megőrzi szellemi frissességét, ilyen feladatokat képes ellátni, sőt mást is szívesen ápol. 

DH. Öröklött neuraszténia, meggondolatlan cselekedetinek következményei további terheket 

jelentenek, ezek dühkitörés, vagy egyéb, hisztérikus megnyilatkozásokkal járnak. Otthonának 

elhagyása. 

 

 



 

O
ld

al
1

1
1

 

5. házban 
H. Az erotikai kérdések, szenvedélyproblémák örökös kísértést jelentenek számára egyrészt 

érzelemvilágának, másrészt tematikailag is. Odaadó és teljes feloldódást jelentő az érzelmi 

kapcsolata. Járatosság az okkultizmus egyes kérdéseiben. Szerető szülői gyermeknevelés. 

DH. Szemfényvesztés, mások kihasználása, ügyeskedés akár csak a kisebb örömökért is. 

Ledérkedés, megbízhatatlanság. Sok gond a tanulás rendszerességével. A számára érdekes, lekötő 

témában kiugró, vagy megtévesztő siker. 

 

6. házban 
H. Titoktartást igénylő, rendkívüli területre vonatkozó téma feldolgozása, különösen rendőrségi, 

vagy titkos szolgálati, vagy külföldi összefüggéssel. 

DH. Képességeit meghaladó feladat kényszerű elvállalása, emiatt tartós idegfeszültség, amely tartós 

gyógykezeltetést von maga után. 

 

VII. házban 
H. A partnerség, a házasság jelentős hívatás tudattal párosul. Értelmileg felkészült a külvilági 

kihívásokra. Nyilvános fellépésének sikerét a tények, az adatok és az érzelmi elemek jó aránya 

biztosítja. Intellektuális partnerség. 

DH. Nyughatatlansága, az örökös új keresése, sok gondot okoz a házasságán belül is. Kétes értékű, 

nyilvános sikerek, vagy félvilági kapcsolatok. 

 

8. házban 
H. Az okkult témák hívatott, korrekt kezelése, gyakorlása és reális megközelítése a számára 

szélesebb ismeretségkört, amellett nem jelentéktelen anyagi bázist is biztosít. Világos fejű, aki 

tudatosan kerüli a babonás nívójú obskúrus, okkultnak csúfolt témákat. 

DH. Az érzékeny, csekély teherbíró képességű idegrendszer a legkisebb ingerre túlzott 

feszültséggel reagál és ezt önmaga előtt sem ismeri el. Szertelen megnyilvánulások, 

életbizonytalanság érzetével. 

 

9. házban 
H. Vágy a nagyobb szellemi és fizikai távlatok befogadása, illetve tényleges megtétele iránt, ezért 

tanulmányok az ember lélek útvesztőiben, avagy nagyobb, tengeri utak. Közvetlen környezetéhez 

kölcsönös támogatás köti. 

DH. Zavaros, hangulati elemekre épülő elgondolások. Hol örökkön másoktól vár segítséget, hol 

pedig mereven elzárkózik ilyentől és ezek kiszámíthatatlanul követik egymást. 

 

X. házban 
H. Nagy odaadással, hívatás tudattal végzett olyan tevékenység, amely kerüli a nagyobb 

nyilvánosságot, ugyanakkor szerteágazó kapcsolattartás a velejárója. Sajátosak a szónoki, üzleti, 

publicisztikai kapcsolatai. Többet nyújt másoknak, mint a saját családjának. 

DH. Meggondolatlan, nem egyszer indiszkrét megnyilvánulások, esetleg megszólások kísérik 

hívatás területét. Rögeszmék, önzetlenségek áldozata, vagy ő a kihasználója a másik 

önzetlenségének. 

 

11. házban 
H. A szélesebb baráti kör léte számára elengedhetetlen életkörülmény.  

Még idősebb korában is fiatalabb korosztály felé hajlik. Megtalálja a helyes arányt az élet örömei és 

a segítői készség között, utóbbinál nem tévesztve szeme elől a saját önállóságát. 

DH. Mások rafinált kihasználása, anyagiakban is. Kicsapongás jellemzi érzelmi életét. 

 

12. házban 
H. Hatásról beszélni szinte kizárt, de nem lehetetlen, hogy speciális tehetséggel, 

visszavonultságban, mások által többségében messze elkerült, egy bizonyos területen elvégzett 

tevékenység nagy sikert hoz. Szellemi horizontját a befelé fordulás határozza meg. 

DH. Szélsőséges indulat megnyilatkozások, amelyek a totális önátadástól, mások önzetlen 

szolgálatán át a hirtelen megtorpanásig, sőt, ideggyógyászati kezelésig terjedhet. 


