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Oroszlán aszcendens 
  

      
        

 

 

Nyitott típus, aki szívesen mutatja meg önmagát. Kedveli az élet 

napos oldalát, sokszor érzi azt, hogy szerencsés alkat. Optimista, 

tele van életörömmel és lendülettel, vállalkozó szellemű. Fontos 

számára a szerelem (a házasság kevésbé), jó kapcsolata van a 

gyerekkel. Kitartó, uralkodó típus, aki szeret irányítani, játszani és 

szórakozni. Viselkedése általában méltóságteljes, mozdulatai erőt 

sugároznak, a helyzeteket eleganciával kezeli. Nagyon fontos 

számára a külvilág elismerése, és a külvilágból érkező pozitív 

visszajelzések a tetteire és megjelenésére vonatkozóan. Melegszívű 

és nagyvonalú, fontosak számára a barátok. Fontos, hogy ki tudja 

élni kreativitását, jó a humora és igyekszik nagyvonalúnak mutatkozni. Rossz esetben önteltté, 

beképzeltté, hiúvá válhat. Hajlamos lehet nem kedvező drámai fellépésekre. Hataloméhsége 

elvakíthatja, dölyfössé és kérkedővé válhat. Felületes, és elnagyzolja a dolgokat. Nem viseli el a 

kritikát, és függ a külsőségektől. 

 

 

Külső megjelenése 
Egyenes testtartás és járás, magasra emelt fej, határozott, kimért mozdulatok. Feje aránylag nagy, 

homloka magas és boltozatos. Zömök, erős felsőtest, az alsó rész fejletlenebb. Erős, inas tagok, 

piros arcszín. Szeme nagy, kerek, bátorságot és erőt sugárzó; nyílt, átható tekintettel. Széles, kerek 

áll. Idősebb korban hízásra hajlamos. Dús, oroszlánsörény-szerű haj, és jellemző a szájszél mellett 

lefutó két függőleges ránc. Az alsó ajak duzzadtabb. Erős nyak, széles vállak. Az Oroszlán-nő telt, 

büszke szépség, királynői testtartással. Az Oroszlán-szülöttek jellegzetessége, hogy az orruk hegye 

tömpe, mintha le lenne belőle vágva, akárcsak az oroszlánnál. 

 

 

Erőssége 
Melegszívűség, humor, büszkeség, öröm, kreativitás, szenvedély, nagylelkűség. 

 

 

Gyengesége 
Gőg, makacsság, rugalmatlanság, én-központúság, lustaság. 

 

 

Kedveli 
A színházat, ha csodálják, ha a figyelem középpontjában van, szórakozni a barátaival, a drága 

dolgokat, élénk színeket. 

 

 

Nem szereti 
Ha nem figyelnek rá, a csúnya valóságot, hogy mégsem király vagy királynő. 

 

 

Kedvenc helyei 
A Napon lenni! Továbbá minden olyan hely, ahol csodálhatják. 
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Szülőként 
Büszke gyermekére, és minden lépésében segíti őt, hogy sikeres lehessen. Gyermeke mögött áll, 

támogatja útján, de sokszor előfordul, hogy saját gondolatait szeretné ráerőltetni. Mivel elvárásai 

nagyok, nehezen viseli gyermekének kudarcát. Ha a gyermek képes átlépni az örökös tanácsadások 

fáradalmain, kapcsolatuk bensőséges és bizalmon alapuló lesz.  

 

Gyermekként 
Akinek az Oroszlán jegyében született a gyermeke, sokat gyönyörködhet benne, hiszen vidám, 

játékos, szelíd és felhőtlenül boldog tud lennie. Persze csak addig, amíg a játékszabályokat ő 

határozhatja meg. Akkor érzi jól magát, ha testvérein és szülein uralkodhat, vagyis körülötte forog a 

világ. Ezt olyan kedvesen tudja tenni, hogy a környezetében élők észre sem veszik, hogy a 

családban, baráti körében átvette a hatalmat.  

 

Vezetőként 
Szeret valamivel kitűnni, számára az ideális munkavállaló az, aki erőn felül teljesít, és mindig a 

maximumot hozza ki magából a cég érdekében. Akkor a legboldogabb, ha úgy érzi, hogy megkapja 

a megfelelő tiszteletet és tekintélyt, csak épp azt felejti el, hogy ezt ki is kell érdemelni. Hirtelen 

haragúak, ezért könnyedén előfordulhat, hogy levezeti alkalmazottján a feszültséget.  

 

Beosztottként 
Figyelmes és lelkiismeretes. Időnként azonban dicséretekkel, különféle elismerésekkel kell 

ösztönözni, különben sértettnek és csalódottnak érzi magát,  lustává vagy közönyössé válhat. Ha 

nem juthat előbbre a ranglétrán, tovább áll, vagy olyan munkát keres, amelyben a maga ura lehet. 

 

Társként 
Elvárja, hogy felnézzenek rá, csodálják őt, fontosabb az a baráti társaság, amelyikben o lehet a 

központban. Egyébként rendkívül kellemes partner az Oroszlán férfi, gyakran lepi meg nejét drága 

parfümmel, csodálatos csokrokkal, és elegáns vacsorákra is vendégül látja. Aki Oroszlán feleséget 

választ magának, annak élete párja okos, kedves, nagyvonalú lesz. Arra is fel kell készülnie, hogy a 

kalapot majd nem ő viseli odahaza, hanem a neje. Sohasem kell bátorítani, nagyon is tudják, hogy 

mit kell tenniük céljaik eléréséért.  

 

Érzékeny testrésze, szerve 
Szív, érrendszer, hát, hátgerinc. 

 

 

Híres emberek Oroszlán aszcendenssel 
Batthyány Lajos gróf, Bolyai János, Eötvös Loránd báró, Hunyadi Mátyás, Krúdy Gyula, Madách 

Imre, II. Rákóczi Ferenc, Thököly Imre gróf, Ybl Miklós, Sáfár Anikó, Szikora Robi, Johnny Depp. 

 

 

 

 

 

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

gazdagítják a fent leírt tipikus jellemzőket.) 

 

 

 

 

 


