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Nyilas aszcendens 
  

      
        

 

 

Nyitott, optimista, könnyen lelkesedik. Szívesen van úton, lelkesen 

fedez fel távoli országokat. Mindig keres valamit, szelleme folyton 

úton van, magasabb célok által vezérelt, örömmel filozofálgat. Nem 

bírja elviselni az igazságtalanságokat, és fellázad, ha eszméit (pl. 

szabadság) veszélyben látja. Szüksége van folyamatosan a 

kihívásokra, mert örömet szerez, ha teljesíthet, szívesen alkot 

különleges, egyedi dolgokat. Nagyon könnyen lelkesedik, de nem 

mindig viszi véghez terveit, a befejezéshez sokszor segítségre van 

szüksége. Miközben kíváncsi szelleme nagy tudásra tesz szert, 

fennhéjázóvá válhat, nem tudja elképzelni, hogy rajta kívül esetleg 

másnak is igaza lehet, ezért fontos, hogy szerénységet és alázatot tanuljon. Nehezen mutatja ki 

gyengeségeit, túl büszke. Nem szívesen szembesül hibáival. 

 

 

Külső megjelenése 
Inkább zömök, erős, de mindig karcsúnak látszó, izmos test. Közepes fej, magas, tiszta homlok, 

tojásdad arc. Egészséges arcszín. Energikus, de jóindulatú és nyílt tekintetű szemek. A szem alatt 

gyakran karika, vagy a bőr barnás elszíneződésű. Határozott vonalú, szép orr, ívelt felsőajak, nagy, 

erős, szabálytalan és pici fogak, eléggé nagy fülkagyló, kissé barnás bőr. Erős csípők, hosszú és 

karcsú combok, egyenes, vékony láb, karcsú boka. Hosszú kézujjak és erős csuklók. Általában erős 

izomzat, és jól ápolt test. Korán ritkuló haj, tiszta, világos hang, öntudatos fellépés, és kissé sietős 

járás. Fiatalos megjelenését sokáig megőrzi, bár élete második felében hízásra hajlamos. Gyakran 

szeplős. 

 

 

Erőssége 
Jó humora, idealista, nagylelkű. 

 

 

Gyengesége 
Néha tapintatlan, többet ígér, mint amit képes betartani, lehet türelmetlen, és időnként durva. 

 

 

Kedveli 
Utazás, a szabadban lenni, a szabadság, a filozófia. 

 

 

Nem szereti 
Aprólékosságot, totojázást, bizonytalanságot, ostoba, rosszindulatú embereket, ha korlátozzák 

bármiben, a túlságosan tapadós embereket. 

 

 

Kedvenc helyei 
Odakint útközben. 
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Szülőként 
Hajlamos arra, hogy a mércét túl magasra emelje, s ez által gyermeke felé túl magasak lesznek 

elvárásai. A gyereknevelést nem kötelességnek tartja. Örömmel követi gyermekének fejlődését, és 

nagyon büszke rá, bár ezt csak ritkán mondja ki. Ösztönzi gyermekét, mivel ő sem szereti a gátakat, 

arra tanítja, hogy ne állítsák meg a korlátok, és különös ellentétben saját tulajdonságával arra is, 

hogy ne veszítse el kedvét, ha valami nem sikerül.  

 

 

Gyermekként 
Már gyermekkorban szükséges mind szellemi, mind fizikai energiáinak helyes irányba terelése. Ha 

célját nem éri el hamar, elkeseredésre, megtorpanásra hajlamos, ezért rövidtávú célokkal lehet 

leginkább kitartásra ösztönözni. Rendkívüli kedvességével leveszi a szülőt a lábáról, ezért nehéz őt 

megbüntetni.  

 

 

Vezetőként 
Széles látókörűek, nyitottak, természetesek és energikusak. Ennek megfelelően kevésbé 

ragaszkodnak az olyan szigorú tekintélyelvű vezetési stílushoz. Az egyenes beszéd híve, így a 

legboldogabb akkor lesz, ha a pontos feladatmegoldáson túl mindig tökéletesen tisztában van vele, 

hogy beosztottai megértik.  

 

 

Beosztottként 
Jóindulatú, segítőkész és megértő. Ha nem kapja meg az őt megillető vezető beosztást, mint 

beosztott lázadóvá válhat. Arra törekszik, hogy tekintélyével, személyiségének súlyával hatásokat 

keltsen. Meg van arról győződve, hogy fontos hivatást tölt be.  

 

 

Társként 
Kitűnő társ, jó partner. Legfőbb jellegzetessége, hogy lovagias társával szemben. Sok benne az 

érzés és a lelkesedés, hamar lángra gyúl. Szabadságérzete igen erős, ezért bölcs partner jól teszi, ha 

nem korlátozza. Szerelmében odaadó és ragaszkodó. Partnerkapcsolatban is fontos számára a 

barátság, olyannyira, hogy még a partneri viszony megszakadása után is törekszik a baráti kapcsolat 

fenntartására.  

 

 

Érzékeny testrésze, szerve 
Csípő, comb, máj. 

 

 

Híres emberek Nyilas aszcendenssel 
Bajcsy-Zsilinszky Endre, Báthory István, Katona József, Kodály Zoltán, Pázmány Péter, Jodie 

Foster, Zalatnay Cini, Pataki Attila, Nagy Fecó 

 

 

 

 

 

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

gazdagítják a fent leírt tipikus jellemzőket.) 

 

 

 


