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Halak aszcendens 
  

      
        

 

 

Külső ingerekre lassan és igen mély érzelmekkel reagál. Intuitív 

készsége, empátiája kimagaslóan jó. Önfeláldozó, segítőkész, tele 

idealizmussal, megértéssel. Óriási érzelmi élete van, könnyen 

befolyásolhatják, mindig a szívére hallgat. Instabil és hajlamos a 

szétfolyásra. Az élet apró-cseprő dolgain hosszan fennakad, az 

igazán nagy dolgokat lazán keresztüllépi. Társaságkedvelő, jól 

mesél, gyakran ugyanazt százszor is, és mindannyiszor átéli. Bölcs 

belenyugvással viseli sorsát. A Neptunusz és a víz hatására 

szentimentális és romantikus. Hajlamos ok nélkül aggódni, belső 

nyughatatlansága arra ösztönözheti, hogy elmerüljön az 

okkultizmusban. Olyan érzékeny és fogékony mások problémái iránt, hogy végül azokat a 

sajátjának tekinti, és nehéz eldöntenie, hogy határozatlan és költői természetére hallgatva kit 

támogasson. Egész életében a szeretetre törekszik, ez az ő igazi természetének iránya, és ennek 

mesterévé válik. Az érzelmek világában érzi igazán jól magát, a realitás talaján kissé bizonytalanul, 

tétován áll. Nehéz szembesíteni a valósággal, menekül a tisztázó beszélgetések elől, inkább 

"homokba dugja a fejét"'. Álmodozó, kissé másvilági jelenség, akit a külvilág megfoghatatlannak, 

talányosnak érzékel. Szerepe a világban az, hogy a merev határok szeretetteljes felolvasztására 

ösztönözzön másokat is. A ködös illúziókat ugyanakkor nem tanácsos eltanulni tőle. Szenvedélyek 

rabja lehet, megbízhatatlan, nagy szövege van. 

 

 

Külső megjelenése 
Alacsony vagy középmagas testalkat (ritkán nagyon magas is lehet), tojásdad alakú fej, húsos, kissé 

telt és puha arc. Szemei kissé kint ülők és vizenyősek, akár a halé. Az áll kerek és fejletlen, a 

tekintet hűséges és baráti, segítő, szenvedő, és kissé álmos. A fülcimpák kissé nagyok. A haj puha, 

vékonyszálú. A kar és a kéz többnyire rövid. Nagyon érzékeny, az átlagosnál hosszabb és nagyobb 

lábak. A bőr színe sápadt. A Halak jegy nőtípusa rendszerint inkább molett, és mivel maga a típus 

hajlamos a hízásra, gyakran tokával. Szépen formált orr. A halak kettősségének köszönhetően 

vannak egészen törékeny, rendkívül finom, kistermetű típusok is. Fiatal korukban nagyon szépek, 

de hamar elvirágzanak. 

 

 

Erőssége 
Intuitív, együtt érző, kedves, bölcs, muzikális. 

 

 

Gyengesége 
Mártírkodik, sértődős, félős, gyakran szomorú, nem elégedett az életével, és arra vágyik, hogy a 

valóságtól elmeneküljön. 

 

 

Kedveli 
Lelkizés, egyedüllét, tévé, alvás, szerelem, zene, úszás. 

 

 

Nem szereti 
Ha bírálják, ha a gyengeségeivel szembesítik, a kegyetlenséget. 
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Kedvenc helyei 
Vízben, vagy víz közelben, esetleg moziban érzi magát a legjobban. 

 

 

Szülőként 
Meleg szeretettel fordul gyermeke felé, de nehezen tud konzekvens, következetes maradni. Mindig 

ellágyul, amikor határozottságra lenne szükség. Hajlamos felnőttként beszélni gyermekével. 

 

 

Gyermekként 
Gyermekkorban szüleihez erős érzelmi szálakkal kötődik. Gyengéd, szelíd, ölelnivalón kedves, 

kecsesen finom. Nem valók neki a durva játékok. A vizet, a vízi sportokat kedveli, ezért jó, ha 

korán megtanul úszni, evezni. Szívesen mesél hosszú történeteket álmairól. Fejlesztőleg hathat rá, 

ha a szülő bátorítja: írja le álmait. Igen fontos számára a jó családi légkör. Állandóan szüksége van 

törődésre, szeretetre. Szolgálatkész és barátságos mindenkivel.  

 

 

Vezetőként 
Rendkívül együtt érző, amivel sokan vissza is élnek. Könnyen befolyásolható. Nehezen lehet 

kihozni a béketűréséből, de ha sikerül, akkor azt egy életre megjegyezhetjük magunknak. Az ideális 

munkaerő számára nyitott és kreatív, aki őszinte lelkesedéssel fut neki a napi teendőknek. Akkor a 

legboldogabb, ha tiszteletben tartva a pozícióját, nem élünk vissza az önzetlenségével és 

emberszeretetével.  

 

 

Beosztottként 
Kedves, szeretetre méltó, megértő, de sokszor hiányzik a kellő határozottság. Az orvosi, 

pszichológusi, betegápolói hivatás mély együttérzést kíván és kapcsolatban van a gyógyítással, így 

kiváltképp megfelel egyéniségének. Erős vágyat érez arra, hogy segítsen a rászorulókon.  

 

 

Társként 
Ragaszkodó és megbocsátó. Jó barátságra is törekszik. Kedves, figyelmes. Romantikus 

beállítottságú, szeret álmodozni, ábrándozni. Ha szerelmi csalódás éri, válságba jut és látványosan 

szenved. Szexualitásában is kettősséget mutat: idealisztikus, de emellett érzékisége is fejlett. 

Szexuális élete szorosan összefügg azzal a személlyel, akit szeret. Erős vágy él benne a gyermek 

iránt. Házasságában a személyes szerep, a gondoskodás és áldozatkészség szorosan 

összekapcsolódik. 

 

 

Érzékeny testrésze, szerve 
Lábfej, nyirokrendszer.  

 

 

Híres emberek Halak aszcendenssel 
Csontváry Kosztka Tivadar, Hamvas Béla, Jókai Mór, Falusi Mariann, Whitney Houston, Jean 

Gabin. 

 

 

 

(Az aszcendens fényszögei, a Jupiter, Neptunusz helyzete és fényszögei jelentős befolyással bírnak, 

tovább gazdagítják a fent leírt tipikus jellemzőket.) 

 


