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10_A Merkúr a Bak jegyében   
 

 

H. A realitás, a logika szigorú keretei közé szorított, eredményekre törekvő, roppant éles, értelmes, 

praktikus és gyors gondolkodásmód. céltudatossága és nem hangoskodó, meggyőző érvelése miatt 

szívesen követik tanácsait, meglátásait. Kiválóan képes gondolkodását a megoldás végéig a célra 

koncentrálni, anélkül, hogy kezdeti intenzitásából bármit is veszítene. Humorérzékük fanyar és bár 

meglátják a dolgok fonákját a könnyelmű, felületes emberek a dolgokhoz való hozzáállásuk miatt 

felbosszantják. A helyzetet az első pillanatban átlátja, sőt a részletkérdéseket is, ha ezt nem is jelzi 

azonnal. Különös előszeretettel fordul a filozófiai, kémiai, vagy a nagyobb tervezést igénylő témák, 

tevékenységek felé és kifejezetten örül, ha a tanácsait kérik. Különösen, ha azokat be is tartják. 

Ügyes diplomáciával, hallgatni tudásával számos és felesleges vitáktól ütközésektől kíméli meg 

magát és környezetét. Saját érdekeit sohasem téveszti szeme elől, de mindig kényesen ügyel az 

enyém-tiéd határokra és azt úgy tudja betartani, hogy senkit se sért. Bizalmatlan, ezt gyakran 

kedélyvilága is visszatükrözi. Céljait élethosszon át megtartja, kitart mellettük, és amit vállalt azt 

teljesíti is. Határozottságát, megbízhatóságát már fiatalon kimutatja. 

DH. Értelmi adottságainak jelességét ez sem befolyásolja, sőt, bizonyos fokon és körülmények 

között még élesebbnek jelzi, de az önzése, megátalkodottsága, avagy a fanatizmusa is 

markánsabban mutatkozik, sőt zsarnoki megnyilatkozásaival együtt sokak számára elviselhetetlen. 

Kegyetlenül számon kérő, anyagiakban harácsoló, fösvény, beképzelt, rossz, de legalábbis 

pesszimisztikus világnézetet tükröző hangulatával pillanatokon belül képes a környezete hangulatát 

is lelombozni. 

 

 

I. házban 
H. Föntiekhez fokozottan válogató és tudatosan megkülönböztető képesség járul, nem a dolgok 

nagysága, hanem fontossága, esedékessége és hasznossága szerint, figyelemmel a mindenkori 

feladatra. Hűvös józansága sokaktól távol tartja, de ez őt is megmenti sokaktól. Tisztában van a 

képességeivel, azokat nem értékeli túl, ugyanakkor ezt másokkal is érzékelteti. A dolgok, 

kapcsolatok elmúlása, befejeződése az élet természetes rendje, ezen azután nincs mit merengeni, 

érzelegni. Ha hibát követett el, az legtöbbször az első, a felskiccelés részleteire vezethető vissza. 

DH. Kegyetlen önzés, merev, hajlíthatatlan céltudatosság, megszállottság és hajszoltság emelkedik 

ki, gyakran beteges halálfélelem, hogy kifut az időből és ezzel képes másokat is és a saját 

hétköznapjait is megkeseríteni. 

 

2. házban 
H. Nagyobb horderejű, anyagi, üzleti vállalkozás. Anyagiakra koncentrált partneri kapcsolat. az 

üzleti lehetőség azonnali átlátása. 

DH. Gátlástalan anyagiasság, esetleg ő ilyennek az áldozata, mindezek mögött túlkombináltság, 

vagy téves számítások húzódnak meg. Vagyonjogi perek. 

 

3. házban 
H. Jó kombinációs készséggel kiépített üzleti kapcsolatok, amelyekben a közvetlen rokonság is 

szerephez jut. bár általános műveltsége jó, de valamilyen szakmai területen belül kimagasló és nagy 

szerepet visz ebben az, hogy mennyire érdekli, jobban mondva, mennyire érdekelt a témában. Jó 

nyelvi, azon belül grammatikai készség. 

DH. Szófukarsága sok félreértésre, megbántottságra szolgál okot. kényszerű nyelvtanulás. 

 

IV. házban 
H. Az otthonteremtés mögött racionális érvek húzódnak meg. az otthon berendezését a 

cikornyátlan, puritán, gyakorlatias célszerűség jellemzi, de mindig megtalálható, valamilyen 

magasabb kutúráltság ismérve is. 

DH. Sok gond a földtulajdon miatt, rideg otthon, ahol a különböző érdekek és érdekeltségek 

keresztezik egymást. 
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5. házban 
H. Szellemi elkötelezettség magasabb szintű tanulmányok, vagy alaposan körülépített, kultúra 

vonatkozású vállalkozás iránt, amelyben szívesebben időzik, mint valamely szórakozó helyen. 

Hűvös, korrekt szerelmi kapcsolat, nem kér és vár többet, mint amennyit ő nyújt. 

DH. Agyon vitatott átbeszélt szerelmi viszony két önző ember között. Megszállt matematikus 

(vegyész), aki kísérleteiben éli ki magát. 

 

6. házban 
H. Ügyeskedés kisebb üzleti haszon érdekében. aprólékosságot, nagy körültekintést igénylő 

munkaterületen szívesen meghallgatják, követik. 

DH. Hiúságból fillérekért képes százakat veszíteni, mert csak a maga igazát tudja görcsösen 

ismételgetni. 

 

VII. házban 
H. Határozott fellépés a nyilvánosság előtt, arra hatni tudás és -akarás, a megfelelő szavak 

megtalálásával. a család és a szélesebb rokonság ügyeinek gyakorlati intézése. Rokonhoz fűződő, 

titkos kapcsolat. A társhoz fűződő kapcsolatot az intellektualitás jellemzi. 

DH. Céltudatosan választott házastárs és olyan kapcsolatok, amelyekről nem egy könnyen beszél. 

agresszivitása számos kritikának a forrása. Okmányokkal, aláírásokkal összefüggő, nyílt 

kellemetlenségek. 

 

8. házban 
H. Még így is igen érzékeny idegrendszert jelez, amelyet fölösleges vállalások, kötelezettségek 

túlterhelések vesznek igénybe. mélyebb érdeklődés és gyakorlat okkult témakörben. 

DH. Hűlésre érzékeny tüdő. erotikai túlhajtások. Önmaga okozta életveszély, vagy az otthonban 

lejátszódó, tragikus életesemény. 

 

9. házban 
H. Kitűnő valóságérzékkel és előszeretettel foglalkozik magasabb összefüggések gyakorlati 

vizsgálatával, megoldásával. közgazdasági, kereskedelmi tevékenység jövedelmező anyagi forrása. 

Hívatás területe külföldi kapcsolatot érint. 

DH. Nem egyszer kapzsisága miatt túlvállal föladatokat, erőit fölaprózza, elvész a részletek között. 

megalapozatlan családi viták, amelyek mögött sokszor eszmei tartalom is meghúzódik. 

 

X. házban 
H. Olyan hívatás terület, ahol a helyzet azonnali felismerése, átlátása és az azonnali döntés 

szükséges. Mozgékonyság és a rögtönis reagálás, mihelyt a jobb eredmény elérésére, elismertségre, 

sikerre megnyílik a lehetőség. Szellemi vezető, akinek a tekintélyét a részletekbeni tájékozottsága 

csak növeli. 

DH. A sikerét az ássa alá, hogy tévedését nem látja be, vagy ha igen, akkor is erőszakosan 

ragaszkodik lejárt, vagy egyéb okok miatt téves teóriákhoz. 

 

11. házban 
H. Szakterületre korlátozódó ismeretségi, baráti kör, ahol inkább az érdek-, szakmai közösség 

érvényesül, nem az önzetlen barátság. otthonát is szívesebben nyitja meg ilyenek előtt. 

DH. Nem annyira a szellemiekben tekinthető kétes értékűnek a társasága, tény, nem zárkózik el az 

örömtanyák látogatásának lehetőségétől és ilyen vonatkozásban nincsenek magasabb szellemi 

igényei sem. 

 

12. házban 
H. Zárt életterülethez kapcsolódó, szellemi tevékenység. gyakran tudományos, azon belül is inkább 

gyógyítói, azzal kapcsolódó kutatói munka. Olyan föladatok, amelyek nem igényelnek nagyobb 

nyilvánosságot. 

DH. A nyilvánosság kényszerű kerülése, kiábrándultság, mizantrópia. Rögeszmék, beteges 

bizalmatlanság a másikkal szemben, önmagába sűlyedés tartós, vagy időszakos jelleggel.  


