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08_A Merkúr a Skorpió jegyében   
 

 

H. A legellentétesebb formában megnyilvánuló karaktervonások, kiszámíthatatlansággal, és 

mindezek mögött borotvaéles elme, világosság, csalhatatlan átlátás húzódik meg, ugyanakkor a 

bizalmatlanság, a visszafogottság, a könnyű indulatosság is kiérezhető. Óvatos, előrelátó, 

éberséggel, ugrásra készen, külön érzékkel várja, megtalálja a pillanatot, amikor a másik, vagy 

egyáltalán a környezete valamilyen gyöngeséget árul el, azt azonnal és könyörtelenül kihasználja. 

Hatalmas szellemi, testi és idegrendszeri adottsággal rendelkezik, ezért a veszélyben is nyugodt, 

találékony, bátor. Magasabb szinten érdekli az okkultizmus, általában a metafizikai kutatások. 

Gondolkodása mélyenszántó, érzékeny a misztikum iránt. Kiváló harcos, intellektuálisan tör a 

hatalomra, harcmodorára jellemző a macska-egér forma. Politikai ambíciók esetén nem kényes az 

eszközeinek megválasztásában, a gyöngeséggel szemben nyílt megvetést mutat. Inkább a szatíra, 

mint a kinevettetés az eszköze. Nemes cél vezérli, és ilyenkor felhatalmazva érzi magát a 

rebellisségre is, amit egy ideig nagy lelkierővel tart vissza. Türelmében is szélsőséges. Szexualitása 

erősen felfokozott, ez szóban, olvasmányban, tetteiben is kiérezhető. 

DH. Kegyetlen, gyűlölködő, mindenkit maga alá akar gyűrni, de ezt leplezi, és ha nem sikerül, 

akkor akár aljas, erkölcsileg is bomlasztó eszközökhöz folyamodik. Szadizmus, hírhedtség, 

féltékenység, bosszú, amiben akár magát is elpusztítja. 

 

I. házban 
H. Az előbbiekhez kifinomult, szellemes, ironikus, éles beszédstílus járul. Nehezen tűri az 

ellentmondást. Már az első szónál megérzi, ha nem értenek vele egyet, de türelemmel végighallgatja 

a másikat. Belső feszültségét nem árulja el, sőt közben akár bólogat is, csak nem tudni, hogy mire, 

majd váratlanul fordít egyet az érvelésen, találékonyan, talpraesetten visszavág. Szereti a takargatott 

ügyeket feltárni, míg a nyíltakat leplezni, mintegy harceszközként használva ezeket is. Az erotikai 

kérdéseket premier plán szereti tárgyalni, vagy, ha olyan, akkor csírájában elfojtani.  

DH. Szellemi fürgesége így is töretlen, de bármiben is vesztesnek lenni, számára elképzelhetetlen, 

ezért ha vesztésre áll, a legkegyetlenebb eszközökkel harcol, vitázik, nem ismerve az érvek és 

eszközök nagyságrendjét. Önsanyargatás, elmúlás, halál kérdései beárnyékolják egész 

gondolatvilágát. 

 

2. házban 
H. Az anyagi ügyeiben roppant tartózkodó, biztonságra törekvő, ezért nagy gyakorlatiassággal 

használja ki az adottságait, főleg a mások előtt ismeretlen lehetőségeit. Jó kézügyesség jellemzi. 

Feltűnően meghúzza a határokat a tied-enyém között. 

DH. Titkos, vagy titkolni kényszerült pénzforrások és anyagi megkötöttség miatt a leplezéstől már 

szabadulni sem tud. Veszteség meglopás miatt. 

 

3. házban 
H. Éles, óvatos, de ugrásra kész szellemi beállítottság. Harcos stílus. Nagy kitartóerő a fokozatosan 

megoldható, elérhető célok esetében. 

DH. Agresszív, örökösen bírálgató magatartása elszigeteli a közvetlen környezetétől, ezt nehezen 

viseli, goromba lesz, nyersen vet véget a kapcsolatnak. 

 

IV. házban 
H. Szellemi frissességéből öreg korára sem sokat veszít. Otthonát saját elgondolása szerint alakítja 

és annak érdekében, ha anyagi áldozatot hoz, azt ügyes, leplezett kényszerrel oldja meg, ez lehet az 

otthoni viták forrása. 

DH. A saját szórakozás biztosítása és vágykiélése sok anyagi gondot okoz, és ellenséges hangulatot 

teremt az otthonban. Nyughatatlansága szakítja el az otthonától. 
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5. házban 
H. Nagyon aktív szexualitás, ezt takargatja és kivárja a siker legalkalmasabb pillanatát, de azt el 

nem szalasztja. Érzései mélyek, de ezek ellenére gyakori, hogy több, párhuzamos kapcsolatot tart 

fönn. Ha magasabb cél vezérli, mármint amit ő tart annak, akkor nagy önuralommal képes a múló 

napokat fokozott szellemi tevékenységnek áldozni. Ügyes üzleti felismerések, amelyeket nem ver 

dobra, annál jobban kihasznál. 

DH. Gátlástalan, sőt egyáltalán nem is leplezett szerelemhajhász, aki semmire sincs tekintettel, 

csakhogy célját elérje. Játékszenvedély, drogveszély, elvonókúra. 

 

6. házban 
H. Előnyös hatást valószínűleg csak a szellemi koncentráltságot igénylő tevékenységnél árul el. 

Érzékeny idegrendszer, foglalkozásában a szellemi és idegrendszeri betegségek vizsgálata szerepel. 

Stílusa meggyőző. 

DH. Már korán kényszerül különféle betegségekkel vesződni. Beosztott, vagy munkatárs sok 

gondot okoz, félreértettség, meg nem értettség miatt. 

 

VII. házban 
H. Megalapozott, jó kritikai érzékkel méri fel partnerkapcsolatait, saját céljait, sikerét helyezve 

előtérbe. A házasságát az erős érzelmi befolyásoltság, erotikai igényesség mellett az anyagi 

szituáció is érinti. Nem előny, ha a partner intelligensebb, mert az idők folytán ez féltékenységi 

okká nőhet, de ha válásra kerül a sor, nem ez lesz a fő ok. Sikeres vagyonjogi pereskedés. 

DH. A hűtlenkedés már a kezdeti stádiumban jelzi a házasság labilitását. Érdekházasság, tartós 

pereskedéssel, mint következmény. 

 

8. házban 
H. A betegség kérdései, hasonlóan a lét-nemlét kérdései és ezek határesetei már fiatalon 

foglalkoztatják. Ösztönösen, de intellektuális megközelítéssel foglalkozik a gyógyítás természetes, 

vagy okkult módszereivel. 

DH. Mint az előbbiekben írtak, de megszállottság, esetleg öröklött idegrendszeri szenzibilitás 

színezi az egészet. Megátalkodott bosszúvágy, esetleg ilyennek az áldozata. 

 

9. házban 
H. Magasabb, de nem elvont jellegű, hanem érzékletesen, gyakorlati oldalról megközelítve, 

magával az „emberrel” foglalkozó tudományok művelése: az ember szellem-, lelki- és anyagvilága, 

de ezek nem szelektálódnak a szemléletében, mint ahogyan egy emberé a hit, etika és a test is, ezek 

korrelációban vannak, szétválaszthatatlanok az „emberen” belül, szintézisük „az” az egyén. A 

génhatások kutatása, a nagy összefüggések megvilágítása. Külföldi kapcsolatok felhasználása a cél 

érdekében. nyomozói képességek. 

DH. Az igények, a képességek, a külső adottságok nincsenek összhangban és emiatt nagyobb - 

esetleg anyagi vonzatú - pereskedések, családi viták. A nagy kiábrándulás, amely alapjában 

elhibázott, vagy eleve elkötelezett nézet miatt áll elő. „hit” az erotikában, a szexualitásban, mint a 

tettek főindítékában (freudizmus). 

 

X. házban 
H. Sikerrel állja meg a helyét minden olyan hívatás területen, ahol az éleseszűség, a nyughatatlan, 

de kitartó és manőverezési képesség elengedhetetlen. A társadalomtudomány, társadalmi 

megnyilatkozások és ezekkel összefüggő kapcsolatok okkeresése, ilyenek publikációja. Az az 

orvos, aki gyűlöli a betegséget és a halált, szenvedélyesen küzd ellene. 

DH. Meggondolatlan túlhajszoltság, bizonytalan életszakaszok, rögeszmék kergetése. Örökös viták 

a fölöttes személyekkel, „csak úgy ömlik belőle a szó” ilyenkor, hogy azokat is meggyőzze. 

Gyakori a szenzációhajhászat. 
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11. házban 
H. Erősen a szakmai egyezőség a barátságok kialakulásának alapja, amely lehet épp úgy 

tudományos, mint kereskedelmi érdekeltségű. miután kiváló disztingváló képességgel rendelkezik, 

szívesen hallgatnak tanácsára, közvetlen köre segíti is céljai elérésében. 

DH. Felületesen, meggondolatlanul köt újabb ismeretségeket és mind az újabbakat, mind a 

régebbieket kizárólag önző céljára használja föl. Az ellenféllé lett barátból gúnyt űz. 

 

12. házban 
H. A titok teli dolgok vonzásában él és nagy biztonsággal tud ilyenek között eligazodni. Kitűnő 

nyomozó, sokarcú ügynök. Viszonylag tapintatosan tud rámutatni mások rejtett hibáira. Sikeres, jó 

diagnoszta. 

DH. Egészségi okok, vagy más kényszerítő körülmény miatt visszahúzódó életút. Nyílt 

meghurcoltatás hamis, vagy hamisított, esetleg félrevezetéssel összefüggő okmányok miatt. 

 

 

 


