


Познание и взаимодействие – са двете водещи функции на 

Меркурий: 

Меркурий отговаря за сферата на мисленето, за 

контактите, взаимообмена с външния свят, за 

диференцирането, разбирането, мисленето, речта. 

Мисленето е това, по което се отличаваме от животните. 

Затова към мисленето имат отношение всички планети. 

Меркурий участва в мисленето като свързващо звено с 

външния свят, през него влиза и излиза информацията под 

формата на слово, мисъл, образ. Той й придава окончателна 

форма, затова често пъти се казва, че той управлява 

мисленето. 

Меркурий създава  взаимен обмен, като на първо място, това 

е взаимодействие, при което става обмяна на информация, 

на отделни предмети, встъпва се в делови контакти. 

Емоционалните връзки, в основата на които стои чувство за 

лидерство, конкуренция, любов или дружеско притегляне се 

завеждат от Венера или Марс. 



Огнената стихия му дава активност и бързина както в
мисленето, така и при общуване. Възприемчивост на
външната страна на процеса - вижда го обективно.

Не се спира на детайлите, схваща най-същественото,
свързва го в единен образ, символ, характеристика.

Но склонност за  спекулативно мислене – прави логически 

изводи върху конкретен факт или обща представа. 

Огненият Меркурий е теоретик, за който, ако "фактите 

противоречат на теорията, това е по-зле за фактите". Огънят 

дава на Меркурий голяма субективност на възприятието.

Тук Меркурий е много жив, активен, способен да се 

концентрира. Обаче предпочита да се занимава с едно 

нещо, свършва го и тогава продължава. Изцяло се потапя в 

това, което прави. 

Общуването, взаимообменът в чистия му вид за Меркурий 

в огнените знаци са второстепенни - за него е важна 

целта на общуването, важно е да демонстрира своите 

способности, своето превъзходство, знания, да направи 

впечатление на околните.



Меркурий в Овен

Това е най-логичният от всички огнени знаци. 
Той е изследовател, способен да се 

концентрира върху един предмет. Дълго време 

може да се занимава с една тема, седейки над 

книга или някакво занятие с часове. Когато 

изследва даден материал целенасочено, той е 

способен да постига много високи резултати. 

В общуването си е много жив, бързо схваща 

основната идея на разговора; не търси, не 
подбира думи. Ако Меркурий е бърз, то това е 

вечният спорещ, боец; лесно блокира нападения 

и преминава в атака. Може да се изразява 

монотонно, но е трудно да го отклониш от пътя. 

Трябват силни аргументи, за да отстъпи от своите 

убеждения. В този смисъл той повече е склонен 

към монолог, отколкото към диалог.



Меркурий в Лъв

Тук Меркурий е по-ярък, демонстративен. Лесно 

подхваща разговор, проявява остроумие, блести с 

ерудиция. Ако в картата няма някакви конкретни 

фактори, които да му пречат да се проявява свободно, 

тук Меркурий дава живинка, способност за един лек и 

бърз контакт, също и упоритост или инат. Когато един 

Меркурий в Лъв е убеден в нещо, да го разубедиш е 

невъзможно. Неговата увереност най- често не се базира 

върху факти. Просто, ако  той в нещо се е убедил веднъж, 

трябват невероятно сериозни факти, които да го накарат 

да си смени гледната точка.

Меркурий в Лъв е увличаща се натура, склонен е да 

изучава изкуство, живо творчество, артистичен е, 

способен е да се превъплъщава, обича вицове. На него 

са му необходими слушатели, публика (това също 

зависи и от положението на Слънцето).



Меркурий в Стрелец

Тук той е в слаба позиция. Това се отразява най-вече 
в стила им на мислене. Меркурианските детайли 
стават много едри. Най-малко той от всичките огнени 
знаци обръща внимание на детайлите. 

Избирателен е по отношение на информацията: 
това, което му е интересно, което засяга неговата цел, 
възприема без проблеми, натрупва знанията, които имат 
отношение към неговия предмет на внимание. Всичко, 
което е извън рамките на неговия интерес, той 
отхвърля. Това качество никак не е характерно за 
Меркурий. В чистия си вид, в своето най-добро качество 
той реагира на всякаква възможност и се стреми да 
възприема всичко, което е непознато. 

Рязко се усилва неговата работоспособност  в една 
посока, но намалява Меркурианското умение към 
обмена и възприятието в различни посоки. Меркурий в 
Стрелец дава избирателност и в контактите. Той 
предварително оценява един човек и предпочита да 
общува с полезни хора,  които оценява високо. Това 
стеснява кръга на неговото общуване. Ако такъв човек 
живее в съсловно общество, той ще се ориентира към 
контакти с хора, които имат общи делови интереси с 
него или са висшестоящи.



Въздушните знаци са мъжки и Меркурий в тях е активен. Присъща е 
общителност, откритост, контактност, стремеж към взаимодействие и 

неговата способност към взаимообмен получава максимален израз. Тук 

умът му е логичен, но не както в огнените знаци. Той по своеобразен начин 

оперира с изразните средства и е склонен да свързва в едно цяло 

различни елементи, факти и области. Той прави свободни, живи 

асоциации, които му помагат лесно да превключва от едно нещо на 

друго, да вижда различни посоки и при това да не загубва цялото. 

Способен е да синтезира. Особено е развито асоциативното мислене –

той може едновременно да свързва идеите от кибернетиката, 

психологията, математиката, практическа дейност, икономика.

Меркурий не обича да се занимава с един предмет, често чете по няколко 

книги едновременно, почива, когато превключва върху друг вид дейност. Но, 

ако го накараш да работи в една посока, той бързо се отегчава - не обича 

дребна или прекалено дълга работа, ако, разбира се, не е завладян от 

идеята.

Ако огънят смята, че е постигнал разбиране в момент, когато е 

осъзнал даден символ, идея или принцип, то за въздушния Меркурий 

значение има словото: за него на първо място трябва да се намери 

наименование, с което се занимава; аналогия, да включи новата идея в 

единна система от свои представи. Тази негова система е доста гъвкава, 

подвижна и цялостна.



Меркурий в Близнаци

Тук Меркурий е най-общителен. Самият процес на 
общуването и беседата му доставят огромно 
удоволствие, той е невероятно любопитен, с интерес 
схваща всичко ново, практически безразборно. В 
Близнаци Меркурий има добра памет, подвижен ум, 
умение да свързва всичко в асоциативни вериги. 
Обаче за него понякога е трудно да види цялостната 
картина. Той е прекалено практичен, лесно прави 
изводи, лесно се обучава, схваща веднага. Това, 
което чува, запомня по-добре, отколкото онова, което 
прочита. Разбира се, той също лесно работи с книга, 
бързо реализира новите идеи, новите знания прилага 
на практика и затова често му липсва задълбоченост, 
която да му позволи да достигне по-фини нива и 
резултати. 

Меркурий в Близнаци е обективен: той спокойно 
оценява това, което го заобикаля.



Тук е много по-субективен. Той добре вижда нещата до 

момента, в който не се включат емоциите. Това, което му 

харесва, което му е емоционално близко, то оценява 

положително. Останалото може да предизвика негативни 

емоции и затова той понякога вижда и чува нещата различно от 

това, което е в действителност. 

Тук изразява по-скоро чувствата или своето отношение, 
отколкото самата идея. В това се вижда влиянието на Венера, 

чиято оценка е предимно субективна. Тя  придава и голяма 

избирателност, свързана с естетичната оценка. Качествата 

естетизъм във възприятието и емоционалната наситеност дават 

добри способности в областта на хуманитарните науки, но 

пречат на заниманията с точни. 

В общуването Меркурий във Везни е контактен, но избирателен: 
в началото очертава кръга на възможните контакти и  общува в 

границите му. Добре владее езика и затова контактът с него е 

удоволствие. Галантен. За Меркурий във Везни обаче е много 
важно общуването да бъде наситен емоционално - чисто 

формалното такова за него не е интересно. Меркурий във Везни 

е най-конкретният и локален от всичките въздушни Меркурий. 



Противоположно на избирателния Меркурий във Везни, той е 
отворен за максимално широко пространство; 

обича общуване в колектив, защото в него се проявява най-
добре. Мисленето му е много живо, оригинално, 
нестандартно, интересите се оцветяват от Уран - обича да се 
занимава с електроника, програмиране, астрономия и други 
подобни. Ако Меркурий във Везни добре чувства идеята, 
Меркурий в Близнаци свързва идеите, то Меркурий във 
Водолей гледа още по-дълбоко. Той добре вижда тази 
вътрешна структура и форми, които пораждат възможности 
за взаимна връзка. Той като че ли вижда скрития потенциал, 
който се съдържа в даден процес. Оттук произлиза неговата 
дълбока структурност, умение да вижда предметите от 
необичайната им страна. Много е рационален и 
изобретателен.

В работата Меркурий във Водолей е по-скоро импулсивен. 
Той може за кратко време да преработи огромно количество 
материал, а след това да има дълъг период на спад, да 
натрупва сили, да се готви към нов пробив. Той е по-малко 
общителен, отколкото Меркурий в Близнаци, не встъпва 
толкова живо в първоначален контакт, но пък след това е много 
отворен, динамичен и прилича на Меркурий в Лъв - обича да 
демонстрира себе си и своята оригиналност.



Мисленето му е образно. По-добре вижда детайлите, 
отколкото Меркурий в мъжките знаци. Най-добре 
запомня това, което предизвиква в него ярки 
емоционални асоциации. Помни това, което го е 
впечатлило.

Неговата подвижност и асоциативност не е толкова 
голяма, както във Въздушните знаци, но има 
блестяща памет, много добре и дълго помни 
всякаква информация.

В общуването е реагентен, добре поддържа диалог, 
възприемчив. Обаче, трудно можеш да го 
разубедиш, ако е завладян от емоция. Вслушва в 
аргументите, добре се обучава по книги, отворен е 
към новите неща, но не е толкова подвижен и лек 
както Въздушния. 

Мисленето на Меркурий във водните знаци е 
образно (само при Меркурий в Скорпион то е и 
образно, и предметно). При него идеята е 
представена на първо място във визуална форма.



С блестяща памет, но с прекалено субективно възприятие. Въздушният 

Меркурий е склонен към самоанализ, той се съмнява в собствените си 

изводи. Водният е слабо самокритичен и като се хване за някаква ярка 

идея, започва да вярва в нея. Ако емоционално е предразположен към 

някаква мисъл, започва да доказва, че тя е вярна. Може да бъде 

педантичен и детайлен, дълго да се занимава с една и съща работа.

Притежава прекрасна фантазия и интуиция, но трудно ги разграничава и 
именно това не му позволява адекватно да възприема нещата наоколо. 

Той също е субективен, както и Меркурий във Везни, слага граница 

между "свое" и "чуждо". Близките, познатите, тези, които смята за свои, 

оценява по други критерии и мярка.  Себе си също възприема 
неадекватно.

Речта му е объркана, нелогична, представите му са зле организирани, но 

има неща, които той вижда в детайли  добре. Може да бъде много 

артистичен и да те завладее в образите на своята реч, но лошо усеща 

структурата. Той  възприема цялото като емоция, не като форма.

Проблемите в общуването възникват поради това, че той прекалено 

емоционално възприема изказванията на събеседниците си, чува не 

това, което му говорят, а при повтаряне самият той може да изопачи 
вече казаното. Искрено е убеден в това, което говори в този момент.



Той е блестящ изследовател, аналитик, може да бъде 
добър учен. Методичен е в своята работа и затова постига 
големи резултати. Никога не се спира на повърхностни 
обяснения, а е насочен към корена, към извора на 
нещата. Демонстрира детективска логика, търси 
невидимата първопричина. Има силна памет, включително 
и за детайли. Той е достатъчно адекватен, работоспособен, 
упорит, напорист в своята дейност, както и невероятно 
педантичен. Присъща му е по-голяма обективност във 
възприятието и изразяването на себе си, отколкото на 
Меркурий в Риби или Рак. 

В контактите си умее да намери начини да завоюва 
доверието на човека, който му е интересен. Едновременно 
с това той е спорещ и прекрасен боец. Ако го засегнете, 
ще намери остра дума, за да отговори на агресията; ще 
накара опонента да се усъмни в собственото си мнение 
или думи. В този смисъл той притежава магически 
способности,  може да въздейства с думи.



Тук е максималната проява на Меркурианската 
субективност. Има интуитивни прозрения: вижда 
същността, като влияе с интуицията върху ума 
си. При други положителни фактори може да 
постигне големи успехи във физиката, 
математиката, химията; във всички науки, където 
е необходимо да вижда структурата и 
интуитивно да разбира смисъла на случващото 
се. Бързо се обучава, невероятно живо и 
съдържателно разбира идеята, различавайки я 
дори на вкус.

Използва свой собствен език, но ако не го 
разбират, умее да промени своето описание. В 

този смисъл това е най-подвижният и реагентен 
Меркурий. Той усеща и реакцията на 
събеседника. Притежава жив и образен език, 
добра памет. Речта  му рисува образи.

Обаятелен и общителен, но дългото общуване 
за него е изморително. Той обича да чете, може 
за дълго да се потопява в себе си.

Много е предпазлив в контактите, затваря се, ако 

усеща негативната реакция на събеседника. 

Интуицията често му дава експерименталния 

материал и затова той, както и Меркурий в Рак, е 

склонен, основавайки се на една или две идеи, 

на няколко факти или върху собствения опит, да 

прави завършени изводи.



Земята придава на Меркурий практичност, конкретност и 
предметност в мисленето. Той много добре възприема 
детайлите, фактите, самия метод. За него да разбере 
нещо означава да се научи да го прави. За разлика от 
Меркурий в огнените знаци, който като приеме една идея, 
смята, че всичко е разбрал, Меркурий в земните знаци 
мисли не с идеи, а с конкретни методи- как да го направи.

Земният Меркурий е най-обективният от всичките знаци. 
Възприема новото много бавно (за разлика от Въздуха и 
Водата), с много труд се „преобучава” на нещо, но ако се 
е изучил, запомня сериозно и за дълго- притежава ("слонска 
памет"). За него е присъща сериозност и практичност, не 
обича да бърза, способен е да върши нещата до край, 
изводите му винаги са конкретни, надеждни и окончателни.

Меркурий в Земя за разлика от Огнения не вижда света 
цялостно. Трудно намира централната идея, вижда 
прекалено много факти. Вместо това взема идея, около 
която се събират всички натрупани от него факти и строи 
единна картина на света.

В контактите си е критичен, много наблюдателен, забелязва 
детайлите и външната страна в поведението. Той не е 
склонен към илюзии, конкретен е в своето възприятие. В 
контакти встъпва предпазливо; трудно и бавно свиква с 
хората (това се отнася за деловото партньорство).



Трудолюбив, практичен, много добре работи с конкретен 
материал; той е експериментатор, обича всичко да 
проверява на практика, да го "пипне с ръцете си". 
Педантичен е, но предпазливо овладява новото, в началото е 
страхлив. Възприятието му е оцветено от вкуса на Венера, 
което му придава субективност, но по-слаба, отколкото при 
Меркурий във Везни.

Меркурий в Телец добре усеща езика на събеседника. 
Може да намери конкретни и точни думи, които най-добре 
отговарят на възприятието на събеседника. За разлика от 
въздушния Меркурий, който често се опитва да обясни 
нещата с абстрактни категории, Меркурий в Телец винаги 
ще намери най-краткото и най-достъпното обяснение.

В контактите си той е много предпазлив, пределно 
избирателен, обикновено се движи в много тясна среда. В 
работата си всичко проверява, но в общуването, когато 
изпитва положителни емоции, губи критичността и своята 
предпазливост и затова една от опасностите, която той 
подминава и не забелязва,  е  похвалата (ласкателството).



Дава жив, подвижен, аналитичен ум. Ако Меркурий в 

Телец добре усвоява практическите начини, то Меркурий 

в Дева обича да подрежда в схеми. Целият му подход 

към описанието на света е изграден върху 

последователност в схемата му. Меркурий в Дева не се 

стреми да разбере дълбокия смисъл или същността на 

предмета, за него е по-важно да изгради една схема, в 

която това се вписва. 

Меркурий в Дева живо, но предпазливо влиза в контакт, 

прецизен е и не казва нищо излишно. Създава 

впечатление, че е по-повърхностен в общуването. Към 

сериозни и дълбоки отношения върви бавно. Скептичен е 

в приемането на новото, трудно възприема и нови хора, 

обаче това не се отнася за роднините, недоверчив е, 

предпазлив, склонен към критика; към отрицателни 

характеристики повече, отколкото към положителни 

(Меркурий в Козирог също е много скептичен).

Меркурий в Дева, както и в Близнаци, е много добър за 

точните науки, за всякаква конкретна дейност, 

класификация, сортиране.



Повече от всичко харесва методите. Проявява интерес към миналото, 
към фундаменталните знания и авторитети. Ако научава дадена 
информация от авторитетен за него източник, той напълно й се 
доверява. Много е логичен, изисква логичност от околните. Добре се 
обучава по книги, по-добре, отколкото в диалог. Рядко е нетърпелив; 
основателен е в своите методи.

Меркурий в Козирог активно влиза в контакти, но пази вътрешна 
бариера, рядко се увлича от самия разговор. Много е предпазлив в 
своите изводи, както и в приемането на нови неща. Той е мистичен и в 
същото това време за него е присъща някаква земна мъдрост; умее 
да направи конкретни изводи от факти, които вижда.

Въздушният и земният Меркурий се отличават с лаконичност в 
изказванията си. Най- приказлив е Меркурий във водните знаци: често 
увлечен в разговора, той не може да спре да повтаря казаното отново 
и отново. Въздухът обича да си поприказва. Огънят, след като каже 
основната идея, не знае за какво да си говори повече.

Цялата картина на мисленето на един човек можем да получим само 
тогава, когато опишем всичките 10 планети, неговият разум се 
формира под влиянието на всичките планети. На първо място ние 
виждаме Меркурианския слой, най-външната проява. По-дълбоката 
характеристика на мисленето е свързана със съчетание между 
Меркурий, Луна и Слънце. 


