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Szűz aszcendens 
  

      
        

 

 

Gyakorlatias, racionális beállítottságú. Szereti jól átgondolni a 

dolgokat, folyton elemez, analizál. A részleteket általában tisztán 

látja, jó érzéke van a célszerűséghez. Okos, gyors észjárás és jó 

logika jellemzi, mindig a szellemi tisztaság felé törekszik. Csak 

azok az eszmék válnak számára követendővé, amit megvizsgált, 

megértett. Szeret vitatkozni, szellemi energiái jól működnek. 

Kritikai hajlama erős, másokban és önmagában is a maximumot 

keresi. Rendszerető, mindig ügyel a tisztaságra. Odafigyel az 

egészségére, olykor hipochonder. Jól tud alkalmazkodni. 

Szorgalmas és kitartóan tanul, megelégedést talál a munkában. Bár 

nagyon éles esze van, ritkán viszi véghez ötleteit, mert hamar elbizonytalanodik. Mindenben a 

tökéletességre törekszik nagyon elővigyázatos, fél megvalósítani önmagát. Rosszabb napokon 

tisztaság iránti szeretete pedantériába mehet át és görcsössé válhat.  Könnyen elveszik a 

részletekben. Olykor túl intrikus, szőrszálhasogató 

 

 

Külső megjelenése 
Többnyire középtermet, karcsú, tojásdad arc, boltozatos homlok, hideg, bizalmatlan, kutató szemek. 

Nem érzéki, kis, keskeny száj. Előreálló keskeny áll. Hosszú karok, erős kezek, csontos és erős 

csuklók. Élénk, erőteljes járás. A csípők és a keblek fejletlenek. Kis lábak. A Szűz-nő arcában 

többnyire van valami madonnaszerű. 

 

 

Erőssége 
Praktikus, hűséges, szorgalmas, elemző, kedves. 

 

 

Gyengesége 
Aggodalom, félénkség, túlságosan kritikus a saját magával és másokkal is, mind a munkában, mind 

a játékban. 

 

 

Kedveli 
A tisztaságot, állatokat, az egészséges élelmiszereket, könyveket, természetet. 

 

 

Nem szereti 
A figyelembe középpontjában lenni, a durvaságot, ha segítséget kérnek tőle. 

 

 

Kedvenc helyei 
A Szűz leginkább otthon szeret lenni az állatokkal, közel a természethez. Szereti a hatalmat, és 

élvezi, ha van egy társa, legalább egy asszisztense. 

 

 

Szülőként 
Gyermekétől elvárja, hogy értelmes legyen. Lelkileg nehezen oldódik fel. Hajlamos túlzott 

aggodalmaskodásra és körülményeskedésre.  
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Gyermekként 
Gyerekkorában kényes, válogatós, finnyás, szorgalmas, szégyenlős. Fejlesztőleg hat rá, ha 

lehetőséget kap a gyakorlati munkára. Szívesen segédkezik. Kritikai érzéke gyorsan fejlődik, csípős 

nyelvével a családját sem kíméli, ugyanakkor, ha őt bírálják, megbántódik.  

 

 

Vezetőként 
Az aprólékosság és a precíz, abszolút képes átérezni a problémáidat. Gyakran elmondható, hogy 

példaértéket képviselnek munkatársaik szemében, amellyel ösztönzőleg is hatnak 

beosztottjaikra. Távol állnak tőle a nem realisztikus, nem kézzel fogható dolgok, így számára fontos 

egy alkalmazott, elintézze a rábízott feladatot.  

 

 

Beosztottként 
A szorgalmas, kitartó munkaerő, ideális alkalmazott. Nagyon tud dolgozni, és azt iszonyú precízen 

teszi. Sokat panaszkodik, kritizál, semmi nem elég jó neki, de a munka élteti, és a tökéleteset várja 

el önmagától is. Megbízható, fáradhatatlan, szorgalmas, alapos. Ő az, aki magára vállalja a 

kellemetlen, de szükséges munkák elvégzését is, szinte sohasem hiányzik a munkahelyéről.  

 

 

Társként 
Hűvös és tartózkodó. Ez jelentheti a viselkedés vonzó szerénységét, de jelentheti túlzott 

érzékenységét is. A szexuális dolgok érdeklik, mégsem egykönnyen hagy fel viselkedésével. Sok 

benne a képzeletben ébredt erotika. Inkább barát, mint lángoló szerelmes, de egy merész, tüzes 

partner felébreszti szenvedélyét. Jól tud alkalmazkodni partneréhez. Szívesen veszi annak 

szeretetét, lelki melegségét.  

 

 

Érzékeny testrésze, szerve 
Emésztőrendszer, vékonybél, epe. 

 

 

Híres emberek Szűz aszcendenssel 
Paul McCartney, Tom Hanks, Kevin Costner. 

 

 

 

 

 

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

gazdagítják a fent leírt tipikus jellemzőket.) 

 

 

 


