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Vízöntő aszcendens 
  

      
        

 

 

Barátságos és érdeklődő, de mégis mindig távolságtartó, melyet a 

világhoz való intellektuális hozzáállása és szenvedélymentessége 

magyaráz. Széles látókörű és érdeklődésű, nagyon eredeti, jó 

meglátásokkal. Jó a humorérzéke, kreatív, gyors észjárású, képes 

objektív érzékelésre. Megdönti a régi, elavult értékeket, melyeket 

újakkal helyettesít, és mindig törekszik a fair magatartásra, 

egyenlőségre. Vonzza a technika, de bármi érdekli, ami különleges, 

a normális dolgok szóba sem jöhetnek nála. Saját magát is 

különlegesnek és különcnek érzékeli. Gyakran nem érti meg a 

környezetét, ami visszafelé sincs másképp. Sokszor azt gondolja, 

hogy felette áll minden szabálynak, rosszabb esetben hideg, elszigetelt, kevés emberi kapcsolattal. 

Saját szokatlanságától szenved, aminek az a lényege, hogy nem tudja elviselni azt a tény, hogy ő is 

„csak egy átlagos ember”.  Mindig mást mond, mint a környezete, és homlokegyenest mást, mint 

amit elvárnak tőle. Saját érzelmeit nagyon nehezen fejezi ki, inkább elbújik a hűvös visszafogottság 

álarca mögé. 

 

 

Külső megjelenése 
Erős, magas, vagy középmagas izmos test, amely arányos, és kellemes benyomást kelt. Aránylag 

nagy fej, mely elől mintha négyszögletes volna, hátul viszont hosszúkás. Boltozatos, szép homlok. 

A test csontos, de sohasem szikár. Arca kerek, jellegzetesek a messzire néző, felfelé irányuló, 

elfogulatlan, okos szemek. Az arc leggyakrabban mosolygó, a száj körüli szarkasztikus vonásokkal. 

Ha nevet, a fogínye erősen kilátszik. Jellegzetessége az orrtól a szájig húzódó bevágás, amely 

rendkívül mély, és a kettős vonal éles. Járása kissé nehézkes, a hosszú felsőtesthez képest a lábak 

rövidek. A Vízöntő-nő arca különösen kifejezésteljes és megnyerő. 

 

 

Erőssége 
Progresszív, eredeti, humánus, független. 

 

 

Gyengesége 
Megalkuvást nem ismerő, temperamentumos, zárkózott. 

 

 

Kedveli 
Barátaival szórakozni, másokat segíteni, az intellektuális beszélgetéseket, a jó hallgatóságot. 

 

 

Nem szereti 
A korlátokat, a magányt, az üres ígéreteket, az unalmat, és a vele egyet nem értő embereket 

 

 

Kedvenc helyei 
Minden összejövetel, ahol az emberek eszmét cserélhetnek 
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Szülőként 
Bohém és intellektuális. Játszani, hancúrozni szeret gyermekével. Mivel nehezen viseli a 

kötöttségeket, szeret jönni-menni szabadon, ezért gyerekére sokszor kevés ideje marad. A lazaság 

és rendszertelenség jellemzi, amelyet a gyerekek nem mindig tolerálnak. Szülő-gyermek 

kapcsolatban sem a hagyományos tekintélyi kapcsolatra törekszik, hanem a pajtási jó viszony 

megteremtésére.  

 

 

Gyermekként 
Igen értelmes, okos, minden érdekli. Szívesen olvas, zenét hallgat, tanulmányozza a természetet, de 

amit éppen csinálni "kell" azt nem. Az iskolában általában sok a barátja, mert segítőkész és 

figyelmes. Szüleit "eredeti ötleteivel" arra készteti, hogy figyeljenek rá, s ha nem kap megfelelő 

képzést, eredetiségre törekvő hajlamával csak lázadóvá válik. Jó, ha a szülők tisztában vannak 

azzal, hogy gyermekük nem tiszteli a szokásokat, hagyományokat, s ne próbálják ilyenre 

kényszeríteni.  

 

 

Vezetőként 
Sosem lehet tudni, hogy a vidám természet és arc mögött valójában milyen gondolatok rejlenek. Ki 

nem állhatja a korlátokat, épp ezért jellemzően olyan munkahelyen tölt be vezető pozíciót, ahol 

elsősorban a talpraesettség és proaktív viselkedés az elvárt minta. Szeret olyan benyomást kelteni, 

amelyben saját magát olyannyira nélkülözhetetlennek tartja, mint a levegőt, amolyan világmegváltó 

életérzéssel. Az ideális beosztott számára intelligens, gyors észjárású és szavak nélkül is remekül 

tudja a dolgát. 

 

 

Beosztottként 
Főleg az önálló munkakör felel meg hierarchiát nem tisztelő természetének. Ha munkahelyén túl 

sok felesleges, értelmetlen szabályt akarnak rákényszeríteni, akkor inkább más munkahelyet keres. 

Bármilyen hivatást választ, mindig a haladó, új eszméket fogja képviselni.  

 

 

Társként 
Kapcsolataiban szélsőséges. A társadalmi szokások nem olyan lényegesek számára. Mindig tud új 

színt vinni a kapcsolatba, s ez egyúttal mélyen gyökerező igény is nála. Az ötletszerűség próbára 

teheti társa toleranciáját, ugyanis könnyen felrúg programokat. Szerelemben a maximumot várja el 

és azt is igyekszik nyújtani. Szereti az izgalmas helyzeteket. Mindig igényli a különlegességet a 

partnerkapcsolatban. Partnere lelkületét, jellemét kutatja, mert állandóan új és új tulajdonságokat 

akar felfedezni.   

 

 

Érzékeny testrésze, szerve 
Lábszár, boka, idegrendszer. 

 

 

Híres emberek Vízöntő aszcendenssel 
Csiky Gergely, Móra Ferenc, Whoopi Goldberg, Martin Sheen, Anthony Hopkins. 

 

 

 

 

(Az aszcendens fényszögei, a Szaturnusz, Uránusz helyzete és fényszögei jelentős befolyással 

bírnak, tovább gazdagítják a fent leírt tipikus jellemzőket.) 


