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09_A Merkúr a Nyilas jegyében   
 

 

H. Bár itt exil (száműzött), de egyenességéből, szókimondó és az új eszmékre azonnal ráhangolódó, 

a közjóért kiálló nyíltságából nem sokat veszít. Szívesen foglalkozik a dolgok magasabb szintű 

megítélését és megvalósítását szolgáló, gyakorlati feladatokkal. Minden témáról, ilyen célzattal 

szívesen tart előadást, kitűnő értelmességgel, szórakoztatóan, üdén, de gondot okoz az adott 

helyzethez tartozó időarány helyes felmérése. Nem a mélység, hanem a nézetek szabad közlésének, 

cseréjének a lehetősége a lényeges a számára. Sem a harag, sem a gyűlölet nem kenyere, de szinte 

lázadóan és haraggal lép fel minden igazságtalansággal szemben. Nagyon széles a szemléleti 

horizontja, könnyen „átkapcsol” más területre. az életet önmagáért, nem az általa nyújtott 

lehetőségekért szereti, még akkor is, ha előre látja, hogy ezek meglehetősen mulandóak. A 

művelődés, a műveltség áll érdeklődése tengelyében, de a hosszabb ideig tartó, erősebb 

lekötöttséget kívánó tevékenységet igyekszik ügyesen elkerülni, különösen, ha ez még nagy 

szorgalmat is igényel. Impulzív, nagyvonalú, a függetlenségéért kitartóan harcolni képes, különösen 

akkor, ha ezzel nemcsak személyét, de másokat is szolgálhat. 

DH. Becsvágyó, üres fitogtatása az intelligenciájának. A törvényből csak a betű érdekli, mert a 

felelősség alól ezzel akar kibújni, a realitásoktól teljesen elrugaszkodott életszemlélettel 

rendelkezik. Örökösen a magasabb célok apostola, de a „vizet prédikál, bort iszik” tipikus 

megvalósítója, amellett saját maga igen kétes értékű vagy kifejezetten könnyelmű eszmék, 

társaságok rabja. Szélhámos, aki megnyerő modorával tömegeket képes becsapni. Primitív 

dogmatizmus. 

 

 

I. házban 
H. A fentiekben írtakhoz a szellemi és fizikai mozgékonyság, a jelentős intuitív készség járul, 

amellyel képes a helyzetek lényegének azonnali átlátására. Tudatos törekvés a társadalmilag 

hasznos kifejtésére és megvalósítására. Szellemi sportok, tanulmányok. 

DH. Fékezhetetlen, nyughatatlan szereplésvágy, felelőtlen, hiú és gyors felfogóképessége ellenére a 

személyes gyengeségei miatt tévesen ítéli meg a helyzeteket. Elaprózódik, önzően tapintatlan, 

ígérgető, majd azt letagadó. türelmetlen és a jelentéktelent értékesnek tartva dicsekszik. 

 

2. házban 
H. A birtoklásvágyát, ezen keresztül az anyagi helyzetét nagyon befolyásolják a mindenkori 

hangulatai. Szívesebben költ, adja ki a pénzét, mint ahogy azt megszerzi. Az anyagi forrásai és a 

kiadásai kapcsolódnak az életkérdéseket érintő helyzetekkel, tárgyakkal és az azokat a 

legkülönbözőbb aspektusból tárgyaló kiadványokkal. 

DH. Egészségi állapota erősen kapcsolódik az anyagi helyzetéhez. Ismeretségi köre sok anyagi 

gondot jelent számára. 

 

3. házban 
H. Érdeklődését igen szerteágazó témák tudják lekötni, azokon belül szívesen foglalkozik 

részletkérdésekkel is, gyakran csak azért, hogy legalább egy látszati elmélyültséget, szintézist 

elérhessen. Kitűnő szellemi adottságait gyakran mások közreműködésével gyümölcsözteti. 

DH. Értelmi adottságai így is előnyösek, de vagy a körülmények kényszerűsége, vagy saját szakmai 

(esetleg etikai) labilitása miatt nem bontakozik ki. 

 

IV. házban 
H. Otthonról öröklött hívatás tudat. Az otthon bár centrális szerepet tölt be az életében, azonban 

nem annyira a melegség, hanem - majdhogy a sznobság határát súrolóan - az abban található 

hivatkozások, utalgatások lehetősége a fontosabb. 

DH. Nyugalomhiány az otthonban, aminek oka vagy a fölösleges vitatkozás, igazságkeresés, vagy 

az örökös máshová-vágyódás. Kritikus idegállapotok. 
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5. házban 
H. Az erotika világa, a vágyak beteljesedése nem egyszer magasabb ihletettséggel átételeződik a 

művészet síkjára. Érzelmi kapcsolatai nem tartósak, a kitartást karaktere kohója megszokottsággá 

formálja, de a saját gyermekeit hűségre neveli. Jelentős, sikeres szereplésvágy. 

DH. Sportmánia, fogadások megszállottja. Mindig a magasabb morálról szónokol, de magára nézve 

állandóan talál kivételeket. Külső csillogást mutató, de belül kongó életvitel. 

 

6. házban 
H. Viszonylag zárkózottabb mentalitás, vagy a zárkózottság okainak kutatása. A közvetlen 

munkatársak kedves, szellemes megnyilatkozásai miatt kedvelik, hallgatnak tanácsaira. 

DH. Belső rágódások, családféltés, hisztérikus megnyilatkozások, rossz hangulat által kiváltott 

fantazmagóriák őrlik fel az idegeit. 

 

VII. házban 
H. Jó jelzés a nyilvánosság előtt - szóval, betűvel - elérhető sikerekhez. Meggyőző erkölcsi 

prédikátor. hangsúlyozott igény a kapcsolatok legális jellegére. Fejlett kritikai érzék. 

DH. Fecsegő, kritizálgató és örökké csak az újat hajszoló hajlama miatt sok problémája mutatkozik 

a partneri kapcsolataiban. 

 

8. házban 
H. Okkult ismeretek hasznosítása és ennek során magasabb szellemi igény alapján keresi az 

egyensúlyt a természetfeletti és a valós élet kölcsönhatásaiban. 

DH. Ügyesen, magának gyümölcsözően tudja kihasználni a nyúlfarknyi okkult ismereteit. Mások 

félrevezetésénél nem érez semmilyen morális gátat, ha ezzel anyagi előnyhöz juthat. 

 

9. házban 
H. Kimagasló szellemi iskolázottság és gyengébb képlet esetében pedig legalább ez a belső igény, 

örökös tanulás, a „szelf méd men”. mélyenszántó, komoly szakmai tanulmányok, lényegre világító 

fogalmazással. szakterület felsőbb szintű összefogása, ennek érdekében vizsgálatok folytatása. 

DH. Önző, hiú érdekekért vitatkozik, pereskedik. Intellektuális adottságai így sem lebecsülhetőek, 

csak a morális érzékenységet az önzés erősen mérsékli. 

 

X. házban 
H. Foglalkozásában a kereskedelmi vonal érvényesül, sőt annak révén szélesebb a külföldi 

kapcsolat. kultúrcikkek, sajtó és a nagyobb nyilvánossághoz fűződő foglalkozásokkal találkozik.  

DH. Nyílt, ütközések pereskedések a tartósan a legalitás margóján végzett tevékenység miatt és ez 

az otthon légkörére is károsan kihat, kritikus időszakokat vészeltet át. Szenzációhajhászat. 

 

11. házban 
H. Ismeretségkörét főleg olyan személyek alkotják, akik világmegváltó eszmékről tárgyalnak. 

Ismeretségei nem életre szólóak, mert érzelemvilágát a változatosság irányítja. érdeklődés a 

transzcendentális világ iránt. 

DH. Túlfeszített érzelemvilág, ennek köszönhetően könnyen keblére zárt egyének okoznak 

csalódást. 

 

12. házban 
H. Az elvont és a keveseket érdeklő témák erősen vonzzák. Külföldhöz kötődő kapcsolatai nem 

mindig önkéntesek, noha ez a látszat. Az idegrendszer érzékenységét csak fokozza az ismeretanyag 

megszerzésének halmazzá bővülése. 

DH. Az igazság és a valóság, valamint az elképzelések nem találkoznak. Erős vágyódás külföldre. 

alattomos szakmai ellenfelek. 

 


