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Skorpió aszcendens 
  

      
        

 

 

Intenzív, szélsőséges alkat. A „Mindent, vagy semmit!” elvét követi, 

messze elkerüli a felületességet. Mindig a feszültségekkel terhesebb, 

nehezebb utat választja az életben. Igazi otthona a mélység és a 

titkok világa, vonzódik az ezotériához. Folyamatosan kutat, ledönti 

a tabukat és közben nem riad vissza semmitől sem. Hatalmas 

energiával rendelkezik, fájdalomküszöbe nagyon magas. Lelki erejét 

szívesen fordítja mások segítésére. Szeret irányítani, meg kell 

tanulnia irányításra való képességét jó irányba terelni, ellenkező 

esetben hajlamos másokon hatalmaskodni, akár függőségi helyzetet 

teremteni. Érzelmei nagyon mélyek és szenvedélyesek, csak a 

végleteket ismeri, vagy szeret, vagy gyűlöl. Olykor kiszolgáltatja magát szélsőséges érzelmei 

vibrálásának, és nagyon mélyre tud zuhanni. Hajlamos a féltékenységre. Cselekedeteit is a teljes 

erőbedobás jellemzi, nem könnyű vele lépést tartani. Éles eszű, mindig az igazságot keresi, 

feltartóztathatatlanul. Könyörtelenül tud lecsapni mások hibáira, rossz esetben nagyon bántó tud 

lenni, sokan félnek tőle. Jó esetben rendkívüli tehetségét arra használja, hogy lelkileg 

megvilágosítsa mások problémáit, amellyel gyógyítani tud.  

 

 

Külső megjelenése 
Kevésbé arányos testalkat, a testrészek általában kissé szabálytalanok, gyakran tapasztalható 

aszimmetria pl. az arcon. Viszonylag nagy fej, sűrű, erős, gyakran göndör vagy hullámos haj. 

Széles arc, éles, szögletes vonásokkal. Férfiaknál kiálló arccsontok. Rendkívül átható, szúrós, igéző, 

hipnotikus szem, melyből a szenvedély tüze lobog. Erős szemöldök, amely az orrnyereg fölött 

gyakran összeér. Az orr hegye kissé széles, fogazata erős, fülei kicsik és finomak. Sötéten sápadt 

bőrszín, rövid, vastag nyak. Erős csontozat, kiálló bordák. A test eléggé telt, de nem látszik 

kövérnek, inkább szögletesnek. Csípője hosszú, a kezek és az ujjak keskenyek. Nagy, gyakran 

hajlott, vagy másban hibás láb. Fegyelmezett járás, és kimért mozdulatok. A fejen rendszerint 

található sebhely vagy forradás, folt vagy anyajegy – a Mars névjegye. 

 

 

Erőssége 
Szenvedélyes, makacs, talpraesett, bátor, egy igaz barát. 

 

 

Gyengesége 
Féltékeny, bizalmatlan, titokzatos, erőszakos, csípős. 

 

 

Kedveli 
Igazság, tények, ugratás, régi barátok, nagy szenvedély, a méltó ellenfél. 

 

 

Nem szereti 
Becstelenség, passzív emberek, magánéletében turkálás. 

 

 

Kedvenc helyei 
Sötét, érzéki helyek és minden olyan helyzet, amelyben kihívást talál. 
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Szülőként 
Gyermekéhez minden körülmények között ragaszkodik. Néha előfordul, hogy nem hagy túl nagy 

mozgásteret, minden apró titkát tudni akarja. Mindig rendelkezésre áll, ha csemetéje valamit meg 

akar osztani vele. Féltékeny lesz, ha gyermeke másnak is nagy figyelmet szentel. Elvárásai nagyok, 

azt szeretné, ha a gyermek is olyan ambíciós lenne, mint ő, és megpróbálja ebbe az irányba 

kimozdítani. Ha a gyermek erre nem hajlandó, vagy csak nehezen vehető rá, csalódott lesz, és ezt 

nem is titkolja előtte.  

 

 

Gyermekként 
Érzelmekkel teli lelkét gyakran tépázzák viharok. Ha akaratát nem tudja érvényesíteni, 

dühkitörésekkel reagál. Tevékenységre kell fogni energiáit. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, 

hogy itt érzelmi energiáról van szó, ezért ennek levezetése is érzelmi csatornákon keresztül 

történhet. 

 

 

Vezetőként 
Nagyon kitartó és állhatatos, mindemellett óriási önbizalommal bír. Ennek megfelelően elvárja a 

beosztottaitól, hogy ugyanilyen kitartóan álljanak neki a munkának. Rendkívül jó emberismerő. 

Hátrányos jellemzője, hogy sokszor sértően kritikus személyiség.  

 

 

Beosztottként 
Igen lelkiismeretes és felkészült, rövid idő alatt egyszerűen pótolhatatlanná válik. Kollégái között 

természetesen ő a legjobb, és innen már csak egy ugrás választja el a főnöki széktől. Ennek 

érdekében mindent meg is tesz, csupán az alkalmas pillanatra vár, miután természetesen lépésről 

lépésre kiszámította felemelkedésének realizálását. Legértékesebb tulajdonságai közé tartozik 

leleményessége, kitartása és türelme.  

 

 

Társként 
Számára a szerelem nem könnyű kaland, hanem felkavaró, felrázó élmény. Érzelmei mélységénél 

fogva a szerelmet, mint misztériumot éli meg. Fontos szerepet játszik mind az érzelmi, mind a testi 

oldal. Szexualitása lángolóan szenvedélyes.  

 

 

Érzékeny testrésze, szerve 
Nemi szervek, vastagbél, végbél, hólyag. 

 

 

Híres emberek Skorpió aszcendenssel 
Csokonai Vitéz Mihály, József Attila, Kölcsey Ferenc, Kovács Kati, Nagy Imre,Semmelweis Ignác 

dr., Szent-Györgyi Albert dr., Vajda János, Cicciolina, Michael Douglas, Clint Eastwood.  

 

 

 

 

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

gazdagítják a fent leírt tipikus jellemzőket.) 

 

 

 


