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A kristályok az Ascendens tükrében 

 

Mi az Ascendens? 

Ezt a meghatározást igyekszem nagyon egyszerűen leírni, hogy mindenki számára érthető legyen. Az 

Ascendens ugyanis pontosabban meghatározza személyiségünket, életutunkat, szerepünket a 

Földön, mint bármi más!  

Az Ascendens állatövi jegye megegyezik a születés pillanatában a keleti horizonton felkelő jeggyel. A 

Föld forgása közben a tizenkét állatövi jegy egy nap alatt „végigjárja” az égboltot. Csak az lehet az 

aszcendensünk, amelyik a világrajövetelünkkor – ha felnéztünk volna az égre – pontosan a keleti 

égbolt peremén tartózkodott. Ezért nem csak az a fontos, hogy mikor, hanem az is, hogy hol 

születtünk!  

Átlagosan kétóránként kerül egy-egy új jegy a horizontba, az ellipszispálya miatt azonban különböző 

sebességgel emelkednek fel a jegyek. Nálunk, az Északi féltekén a Halak a leggyorsabb jegy, amely 

kb. 30 perc alatt emelkedik fel, míg a Szűz a leglassúbb, kb. 3 órán keresztül kel fel. Így nálunk a Halak 

Ascendens elég ritka, míg a Szűz nagyon gyakori. (hogy ezt biztosan értsed: 30 perc alatt lényegesen 

kevesebb gyermek születik, mint 3 óra alatt) A Déli féltekén pedig ez pont fordítva van. 

Az Ascendens tehát a Föld saját tengelye körüli forgásával van összefüggésben, - nem pedig a bolygók 
mozgásával - és azt mutatja meg, hogy személyiségünket a Földön milyen bolygóhatások érik.  

Az életutat mutatja meg, illetve az adott egyén földi szerepét. Ez jelenti a horoszkóp legfontosabb 
pontját, amely magára a születésre utal, illetve testi egészségünkre.  

Míg a Nap határozza meg tudatos énünket, a Hold pedig a tudatalattinkat, úgy az Ascendens 
határozza meg a karakterünk és személyiségünk milyenségét, illetve azt mutatja, ahogyan a világ 
szeme lát bennünket. 

Az ősi időkben úgy tartották, hogy az Ascendens uralkodó bolygója egyfajta istenség, aki jelen volt a 
születésünknél, és végigkíséri egész életünket. Az ilyen istenségek közül néhányan nagyon jóságosak 
voltak, mint például a Vénusz, vagy a Jupiter, és mint egy jó tündér, áldásossá tették az emberek 
életét.  

Ugyanakkor mások, mint például a Szaturnusz, kemény feladatokat szabtak ki a szülött életében. 
Minden bolygónak megvan a maga sajátossága és minden jegynek a maga pozitív tulajdonsága. 

Az Ascendens azt az arcunkat szimbolizálja, amit a külvilág felé mutatunk. Másképp fogalmazva egy 
álarc, amit a személyiségünk felvesz.  

Az Ascendens minősége teljesen különbözhet a Nap – jegyünktől. Éppen ezért, ha valakire nem 
illenek a Nap – jegyének jellemzői, akkor valószínűleg az Ascendens a domináns. 



Csak érdekességként jegyzem meg, hogy ha valakinek, akit nem ismerünk közelebbről, megpróbáljuk 

kitalálni a születési csillagjegyét, a külső benyomások alapján valószínűleg az Ascendesét fogjuk 

eltalálni. 

 

Mi az Ascendens kristály? 

Az Ascendens kristálya nagyon hatékony eszköz a fejlődéshez, mivel magabiztossá teheti a 

használóját és segít a Nap – jegye tulajdonságait is a személyisége integráltabb részévé tenni.  

Az Ascendens kristállyal való kapcsolat életre kelti a „jó tündér” áldásait. 

 

 

KOS Ascendens 

Ascendens kristálya: jáspis 

 

Találkozás a külvilággal 

Akinek születése pillanatában a Kos csillagkép kelt fel a keleti horizonton, annak bátor, vakmerő és 

öntudatos az az énje, melyet a külvilág felé mutat, vagy más szavakkal mondva az az álarc, ami mögé 

bújik. 

Nyughatatlan Kos Ascendense folyamatosan cselekszik, pontosan tudja, hogy mit akar és eltökélt 

szándéka, hogy mindenben első legyen. A környezetében élők gyakran erőszakosnak mondják, a 

jáspis viszont türelmesebbé teszi és segít a született vezetői képességeit a lehető legjobban 

hasznosítani. 

A jáspis kitartást ad ahhoz, hogy végigcsinálja a dolgokat és ne adja fel a közepénél. Arra bátorítja, 

hogy szembesüljön a problémákkal és őszintén, magabiztosan megoldja azokat. 

A jáspis hozzájárul ahhoz is, hogy nagyobb mértékletességet gyakoroljon, és hogy miközben az első 

hely megszerzésére törekszik, ne feledkezzen meg a másokkal való együttműködésről. 

 

Önbizalom fejlesztése, önértékelés növelése 

Az önbizalommal teli Kos Ascendense még a legfélénkebb és legtartózkodóbb Nap – és Hold jegyet is 

magabiztossá teszi. 

A tigrisvas (ez a kő a tigrisszem, a jáspis és a hematit gyönyörű kombinációja), felszínre hozza rejtett 

adottságait. Ez a kő vitalitással tölti fel, és nagyon jó szolgálatot tehet, ha kimerültnek érzi magát. A 

Kos Ascendens hajlamos arra, hogy mindkét végén égesse a gyertyát, és hamar kimeríti magát. 



 

 

A „jó tündér” áldásai 

A Kos Ascendensben születetteknek bátorságot, kezdeményezőkészséget és magabiztosságot 

ajándékozott jó tündére, a Mars. A mookait jáspissal felszínre hozhatja ezeket a tulajdonságokat, 

mert ez a kő harmóniát teremt a külső és a belső világa között. Egyensúlyba hozza az új kalandok 

iránti vágyát a jelen feladatok teljesítésével kapcsolatos kötelességérzetével. 

 

A Kos álarca 

A Kos Ascendens nagyon vakmerőnek és függetlennek tűnik, ez az álarc azonban kétélű fegyver. 

Előfordulhat, hogy szembeszáll azokkal az emberekkel, akikkel valójában együttműködni szeretne.  

Az is megtörténhet, hogy kívülről nézve nagyon önzőnek és önelégültnek tűnik, miközben segítségre 

és támogatásra lenne szüksége. 

Használja a jáspist együtt a saját Nap – és Luneáris kristályával, hogy enyhítse látszólagos 

önzőségét. Ennek hatására a Nap – és a Hold jegye is megnyilvánulásra kerül. A jáspis azt is lehetővé 

teszi, hogy energiáit a másokkal való közös együttműködésre fordítsa. 

 

A Kos Ascendens reggeli szertartása 

- A jáspist magad előtt tartva járj körbe a szobádban.  

 

- Lélegezz kiegyensúlyozottan és koncentrálj a jáspisra. 

 

- Vond vissza figyelmedet a külvilágból és fordítsd a solar plexusra (napfonat csakra). 

 

- Érezd, ahogy a jáspis egyre növeli a bátorságodat, önbizalmat ad, felépíti önértékelésedet, 

ugyanakkor megnyugtatja türelmetlenségedet. 

 

- Érezd, amint a  jáspis energiája végigmegy a karodon, a testeden, és növeli elszántságodat, 

hogy befejezd megkezdett feladataidat. 

 

A gyakorlat végén fordítsd figyelmedet ismét a szobára, majd nyisd ki az ajtót és lépj ki rajta 

megújult energiákkal és életerővel. 

 

 

 

 

 



 

BIKA Ascendens 

 

Ascendens kristálya: boji kövek (moki kövek) 

 

Találkozás a külvilággal 

 

A kitartó Bika Ascendenssel az a kép, amelyet a külvilág felé mutat, vagy az álarc, amely mögé elbújik, 

gyakorlatias és módszeres, viszont ki nem állhatja a változásokat. Az emberek megbízhatónak tartják, 

olyan embernek, aki bármilyen erőfeszítés árán végigcsinálja a dolgokat. 

 

A biztonság hihetetlenül fontos neki, az Ascendens kristálya, a boji kövek pedig összekapcsolják az 

anyagi világgal, és lelki biztonságot nyújtanak. 

A boji kőnek van női (kerek), és férfi (szögletesebb alakú) változata, a kettő együtt hatékony, 

ugyanis kiegyenlíti a férfi és női, azaz jin és jang energiákat. Párban kaphatók, ha vásárolsz, figyelj 

arra, hogy enyhén, néha erősebben vonzzák egymást! 

 

Ha a Bika Ascendens lustaságra való hajlama megállítja, vagy olyan szerepre kényszeríti, ami nem illik 

a Nap – jegyéhez, akkor a boji kövek erőteljes energiái segítenek megtenni a szükséges változásokat.  

 

A boji kövek férfi tagja abban segít, hogy könnyebben változtasson a gyakorlatban is a 

környezetében, a női energiájú boji kő pedig abban, hogy általa hozzájusson a Bika Ascendens 

számára oly fontos stabilitáshoz. 

 

Önbizalom fejlesztése, önértékelés növelése 

A stabil megbízhatóság ellenére a Bika Ascendens nem mindig érzi magát jól a fizikai testében. Ilyen 

esetben a boji kövek segítenek transzformálni a Föld energiáját a testébe és növelni a 

magabiztosságát. Ennek a kőnek megvan még az az előnye is, hogy felszabadítja a múltbeli gátlásokat 

és megszünteti az önpusztító viselkedésmintákat. 

  

 



 

 

A „jó tündér” áldásai 

A Bika Ascendens jó tündére a Vénusz, aki kitartással, gyakorlatiassággal és józan ítélőképességgel 

áldotta meg születésekor azt, akinek horizontján éppen a Bika csillagkép kelt fel.  

Ugyanakkor a kényelem, a luxus és a jó élet szeretetét is elültette benne. Ezeket a minőségeket 

támogatják a boji kövek, mivel különösen szoros kapcsolatban állnak az anyaggal. 

 

A Bika álarca 

A külső szemlélő számára a Bika Ascendensű személy rendkívül megbízhatónak tűnik, ez a sztoikus 

álarc pedig hatékonyan elfedi az olykor könnyelmű természetét. Az emberek sokszor azért 

támasztanak bizonyos követeléseket vele szemben, mert meg vannak győződve arról, hogy bármit 

meg tud csinálni, attól függetlenül, hogy esetleg Ő maga alkalmatlannak érzi magát a feladatra. 

A boji kövek segítenek megtartani az energiáját és kihasználni az Ascendense egyik legelőnyösebb 

adottságát, a kitartását. 

 

A Bika Ascendens reggeli szertartása 

- Ülő helyzetben tartsd a férfi boji követ a jobb kezedben, a női energiájú követ pedig a bal 

kezedben. 

 

- Helyezd kezed a térdedre. Lélegezz nyugodtan, és figyelmed fordítsd a külvilágról a testedre.  

 

- Érezd, ahogy talpadon keresztül összekapcsolódsz a Föld energiáival, és érezd, ahogy ez az 

energia feláramlik a lábadon keresztül egészen a hasadig. 

 

- Mindkét kezeddel tedd a boji köveket a közvetlenül a köldököd alá, és érezd, ahogy az 

energia csigavonalban áramlik, egy különös akkumulátort alkotva, amiből bármikor 

meríthetsz energiát. 

 

- A gyakorlat végén állj fel, lépkedj néhányat, hogy visszatérhess a jelenbe. 

 

 

 

 



 

 

IKREK Ascendens 

 

Ascendens kristálya: cianit 

 

Találkozás a külvilággal 

Az Ikrek Ascendens könnyen felismerhető, mivel a külvilág felé mutatott arca, vagy az álarc, amely 

mögé elrejtőzik, a szavak és a gesztusok világa. Az Ikrek Ascendenssel rendelkező emberek többsége 

élénken gesztikulál beszéd közben. Kielégíthetetlen kíváncsisággal fordul a világ felé, és született 

kereskedő, vagy ezermester. 

Az Ikrek Ascendensnél előfordul, hogy mindenhez ért, de semmihez sem ért jól, mivel annyira érdekli 

minden, hogy egyszerűen nincs ideje elmélyedni egyetlen dologban. Ha a Nap - jegye nem egy 

koncentrált jegy, akkor Ascendense felületessége komoly hiányosságokat okozhat. 

Ascendens köve, a cianit segítségével azonban képes a felületesség ellenére a dolgok mélyére 

hatolni. Ez a kő segít ráhangolódni az egyetemes tudásra, elősegíti a spirituális érettséget, és az 

integrált személyiség kialakulását. 

 

Önbizalom fejlesztése, önértékelés növelése 

Élénk és gyors felfogású Ikrek Ascendensének nincs nagy szüksége önbizalomfejlesztő tippekre, bár 

vannak arra mutató jelek, hogy éppen az ékesszóló Ikrek Ascendens fedezte fel az ilyen trükköket. A 

cianit segíthet leküzdeni az Ikrek Ascendens ártatlan füllentésre való hajlamát, és hatására biztos 

lehet abban, hogy mindig az igazat fogja mondani. 

 

A „jó tündér” áldásai 

A Merkúr születésekor azzal áldotta meg az Ikrek Ascendens szülöttjét, hogy bárkivel, bármikor képes 

kommunikálni, és bárkit képes rábeszélni vagy lebeszélni akármiről. Gyors észjárásával, sokoldalú 

érdeklődésével könnyen alkalmazkodik a helyzetekhez, és képes a legjobbat kihozni a helyzetekből.  

Ezeket a minőségeket Ascendens kristálya, a cianit is támogatja, miközben fokozza az intuitív és a 

logikus gondolkodást. 

 

 



 

Az Ikrek álarca 

Kommunikatív Ascendense még a legzárkózottabb és legfélénkebb Nap – jegyet is beszédessé teszi, 

az viszont könnyen előfordulhat, hogy a szavak segítségével elpalástolja mások elől a valódi énjét. A 

cianit elmélyíti a világgal való kapcsolatát és segít hatékonyabban kifejezésre juttatni az egyéniségét. 

 

Az Ikrek Ascendens reggeli szertartása 

- Helyezkedj el kényelmesen, egy cianittal az öledben.  

 

- Vizsgáld meg alaposan a köved bemélyedéseit és formáját. 

 

- Nézz előre anélkül, hogy a szemed bármire fókuszálnád, majd lassan hunyd le a szemed és 

csendesítsd le az elmédet. 

 

- Emeld fel a cianitot a harmadik szem területéhez, ami valamivel a két szemöldök közötti pont 

felett helyezkedik el. 

 

- Érezd, ahogy a kő energiái átáramlanak az elmédbe.  

 

- Engedd, hogy a kő ráhangoljon az egyetemes tudatra, minden bölcsesség forrására, és hagyd, 

hogy fokozza az intuíciós képességedet. 

 

- Mondd el magadban: Bármikor ilyen tudásra van szükségem, csak fel kell emelnem az 

Ascendens kristályomat, ami kapcsolatba hoz az egyetemes tudattal. 

 A gyakorlat elvégzése után vedd el a követ a homlokodtól, és képzeld el, ahogy bezáródik harmadik 

szemed 

 

 

 

 

 

 

 



 

RÁK Ascendens 

Ascendens kristálya: Holdkő 

 

Találkozás a külvilággal 

A Rák Ascendens ritkán találkozik közvetlenül a külvilággal, mert jobban szereti felmérni a dolgokat, 

mielőtt a közelükbe megy. Ez a tendencia még egy szókimondó, egyenes Nap – jegyet is képes 

elrejteni. Lehet, hogy a szándékait sikerül elrejtenie, ha viszont a céljai eléréséről van szó, akkor nem 

ismer lehetetlent.  

A Rák Ascendens ambiciózus, és nem szeret kompromisszumot kötni. Ha egyszer rászánja magát a 

cselekvésre, akkor azt gyorsan és kitartóan teszi. 

Ascendens kristálya a holdkő, nyitottabbá teszi az irracionális impulzusok iránt, és segít abban, hogy 

közvetlenebb módon közelítse meg az élet dolgait. 

Ascendense a rák páncéljához hasonlóan védelmet nyújt, van azonban egy nagyon sérülékeny 

területe, a solar plexus, az érzelmek „lakhelye.” Ezen a ponton erőteljesen megérzi a dolgokat, a 

sajátjait éppúgy, mint a környezetében élőkét.  

A holdkő védelmet és vigaszt adhat ennek az érzékeny területnek. 

 

Önbizalom fejlesztése, önértékelés növelése 

A Rák Ascendens kemény páncélt mutat a külvilág felé, ami elrejti minden sebezhetőségét és 

érzékenységét. A holdkő lehetővé teszi, hogy megmutassa gyengédebb oldalát is anélkül, hogy ezzel 

mások visszaélnének, ráadásul hozzájárul az önbizalom erősítéséhez is. Ascendense az időnkénti 

visszavonulás taktikáját választotta, ilyenkor van ideje arra, hogy feldolgozza érzelmeit és 

megálmodja álmait. A holdkő segítségével meg is valósíthatja ezeket a külvilágban. 

 

A „jó tündér” áldásai 

A Rák uralkodó bolygólya a Hold. Születésekor a gondoskodás és az otthonteremtés adottságát kapta 

ajándékba, érzékenységével és együtt érző természetével együtt. Képes megteremteni másoknak a 

kellemes, jó közérzetet, amit Ascendens kristálya, a holdkő jóindulatú energiáival támogat. 

 

 

 



 

 

A Rák álarca 

Bár a Rák álarca kívülről keménynek és sérthetetlennek látszik, ez az állatövi jegy hihetetlenül 

gondoskodó tud lenni. A Rák Ascendenssel rendelkező emberek gyakran találják magukat a szociális 

munkás, vagy a „Föld Anya” szerepében, aki mindenki igényeire odafigyel, és mindenkiről 

gondoskodik. 

Ez az Ascendens sokkal tovább megőrzi az anyáskodó szerepet (ez férfiak esetében is igaz), mint 

ameddig az célszerű lenne. A holdkő segít felszabadítania magát ebből a szerepből, és konstruktívan 

hasznosítani gondoskodását. 

 

A Rák Ascendens reggeli szertartása 

- Ülj le lótuszülésben, vagy egy egyenes támlájú székre, kezedben egy holdkővel. 

 

- Hunyd le a szemed, lazítsd el minden izmodat. 

 

- Tartsd a holdkövet a solar plexus fölé, és engedd, hogy visszavezessen a múltba, hogy 

szembesülhess a visszatartó erőkkel. 

 

- Vegyél egy mély lélegzetet, rövid ideig tartsd benn, majd lélegezd ki az erőteljes vonzást, ami 

érzelmi szinten megjelenik. 

 

- Engedd el azt, ami vonz, és engedd, hogy a holdkő gondoskodó energiái betöltsék a helyette 

keletkező űrt. 

 

A gyakorlat végén vedd el a holdkövet a solar plexusról, állj fel, és tudatosítsd magadban a 

gondolatot, hogy innentől kezdve ugyanúgy kell saját magaddal törődni, mint másokkal. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oroszlán Ascendens 

Ascendens kristálya: citrin 

 

Találkozás a külvilággal 

Az életerős és lelkes Oroszlán Ascendens imádja rajongókkal körülvenni magát, és a magabiztosság 

álarca mögé rejtőzik el. Az emberek nem tudják nem észrevenni, ahogy fejedelmi módon 

végigszemléli a környezetét. Született előadóművész, és a rivaldafényben való sütkérezés iránti vágya 

gyakran felbosszant másokat. 

Ascendens kristály a citrin, kitűnően képes előhozni napfényes Ascendense jóindulatú oldalát, 

amelynek csak nagyon kevesen tudnak ellenállni. Ascendense melegszívű és nagylelkű, a citrin pedig 

egyrészt támogatja abban, hogy megossza másokkal amije van, másrészt pedig magához vonzza a 

jólétet. 

A citrin rugalmasságot és nyitottságot ad az új tapasztalatokra, amely egyébként nem túlzottan 

jellemzi az Oroszlán Ascendenst. Ez a kő élete minden területét energizálja, és bevonzza a segítőkész 

mentorokat és barátokat. 

 

Önbizalom fejlesztése, önértékelés növelése 

Az Oroszlán Ascendens akkor is képes magabiztosnak tűnni, ha egyébként nem az, még a 

legfélénkebb Nap – jegy mellett is. A citrin növeli függetlenségét, önbecsülését, önbizalmát. Ez a kő 

vidámságot és pozitív hozzáállást hoz az életébe, és abban is segít, hogy képes legyen valóban 

meghallgatni másokat, és odafigyelni rájuk.  

A citrin még a legnehezebb helyzetekben is nyugalmat kölcsönöz viselőjének. 

 

A „jó tündér” áldásai 

Születésekor vidámságot, magabiztosságot és személyes vonzerőt adományozott az Oroszlán 

Ascendensnek a Nap, és ezeket a minőségeket még hangsúlyosabbá teszi a citrin. Ez az energikus kő 

támogatja melegszívű nagylelkűségét, és bevonz mindenféle jót az életébe. Kreativitása fejlesztésére 

bátorítja, és sikeressé, szerencséssé teszi. 

 

Az Oroszlán álarca 

Az Oroszlán Ascendens két álarcot visel, a büszkeséget és a különlegességet. Az Oroszlán 

Ascendenssel rendelkező emberek gyakran nagyon sugárzóak, mintha kiválasztottak lennének, vagy 



legalábbis azt hiszik, hogy azok, ugyanis ez az Ascendens egoista is tud lenni. Szüksége van arra, hogy 

különlegesnek érezze magát, ezért is élvezi a rivaldafényt. 

Az Oroszlán büszkesége nehézségeket is okozhat, különösen, ha egy olyan Nap – jeggyel fordul elő, 

amely sokkal alázatosabb. Ha a méltósága forog veszélyben, akkor hajlamos gőgösen visszavonulni, 

ami igen távol van napfényes természetétől. 

A citrin segít abban, hogy kevésbé legyen érzékeny a kritikákra, és megtanítja nevetni önmagán és a 

csalódásain. A citrin az Oroszlán Ascendens jóindulatú énjét erősíti. 

 

Az Oroszlán Ascendens reggeli szertartása 

- Ülj egyenes háttal, egy citrinnel a kezedben, hunyd le a szemed és vegyél egy mély lélegzetet. 

 

- Gondolatban lépj előre egyet, majd tekints vissza és lásd, ahogy magabiztosan sétálsz az Élet 

színpadán. 

 

- Nézd végig alaposan, hogy milyen szerepeket játszol. (férj / feleség, anya / apa, gyermek, 

testvér, barát, beosztott vagy főnök, vásárló egy boltban, közlekedő az utakon, egy név a 

facebookon,…..stb. Mind – mind egy másik szerep) 

 
- Kérdezd meg magadtól, hogy egy mélyebb szinten is ugyanolyan őszinték –e ezek a szerepek, 

vagy csak a kisebbségi érzésed kompenzálására játszod el? 

 

- Ha olyan szerepet játszol, amelyet a lelked mélyén nem tudsz elfogadni, akkor hagyj fel ezzel 

és hasznosítsd Oroszlán Ascendensed erejét arra, hogy egyedi és különleges adottságaidhoz 

méltóbb szerepet találj. 

 

A gyakorlat végén állj fel, tegyél néhány lépést és tudatosítsd magadban, hogy életedet egyedül Te 

alakíthatod! A citrin alázatát ne felejtsd el magaddal vinni! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szűz Ascendens 

Ascendens kristálya: kék turmalin ( indigolit ) 

 

Találkozás a külvilággal 

A külvilág szemében a Szűz Ascendenssel született ember rendkívül hatékony. Az álarca keményen 

dolgozó, megbízható, szolgálatkész álarc, amelyet Ascendens köve, a kék turmalin támogat. Ez a kő 

harmonizál a felelősségérzetével és az igazság szeretetére bátorítja.  

A kék turmalin kihangsúlyozza azt a vágyat, hogy békés harmóniában éljen a környezetével, és hogy 

az embertársait szolgálja. Krízishelyzetben képes hűvös, elemző és objektív maradni, elég rugalmas 

szemléletű ahhoz, hogy üdvözölje a változásokat, miközben a kezében marad az irányítás. 

 

Önbizalom fejlesztése, önértékelés növelése 

A hatékony szervezettség látszata ellenére könnyen lehet, hogy önbizalomhiányban szenved, és 

olykor mások nyomására tartja be a szabályokat, vagy kényszerül bele a szolgáló szerepébe.  

A Szűz Ascendensű szülött sokkal inkább beosztott, mint főnök, és gyakran vonzódik a gondoskodó 

vagy ápoló foglalkozásokhoz. A kék turmalin kitűnően illik hozzá, magabiztosságot ad, csökkenti a 

félelmeit és támogatja a részvét és a tolerancia érzését. A negatív gondolatmintákat feloldva kreatív 

megoldásokra ösztönöz, vidámságot hoz az életébe és segít őszintén kimondani a véleményét, ha 

erre van szükség. 

 

A „jó tündér” áldásai 

Születésekor egy borotvaéles, analitikus, hatékonyan rendszerező elmét és okosságot kapott 

ajándékba a Merkúrtól. Föld jellegű Ascendense segít harmóniába kerülni a környezetével, és ezt a 

képességet a kék turmalin is támogatja. 

 

A Szűz álarca 

A Szűz Ascendens szolgálatkész álarca még egy ambiciózus vagy extrovertált Nap – jegyet is jól elfed. 

Ez az álarc lehetővé teszi, hogy odaadással végezze a feladatát, viszont valódi adottságait is elrejti.  

A gyakorlatiasság olykor kreativitását is leblokkolhatja. Elképzelhető, hogy mások túlzottan 

számítanak a hatékonyságára, ezért túl sokat követelnek a Szűz Ascendensű szülöttől.  



A kék turmalin vezetésével maximálisan kihasználhatja adottságait, és ez a kő támogatja a 

felelősségvállalást saját magáért és másokért. 

A Szűz Ascendens reggeli szertartása 

- Kék turmalinnal a kezedben járj körbe a szobába, közben figyelj önmagadra, befelé. 

 

- Ha sikerült ráhangolódnod a középpontodra, állj meg stabilan, térdeidet egészen enyhén, 

csak lazán behajlítva. 

 

- Érezd a Földdel való kapcsolatot, és támogató energiáit.  

 

- Engedd, hogy a Föld energiái felfelé áramoljanak a testedben, a lábaidon keresztül egészen a 

hasadig. 

 

- A kék turmalint tartsd a köldököd alá, majd vegyél egy mély lélegzetet, gyakorold a hasi 

légzést. 

 

- Érezd, ahogy kapcsolatba lépsz a Föld energiájával, amely bármikor feltölt életerővel. 

 

- Amikor teljesen feltöltődtél, járj ismét körbe a szobában, majd figyelmedet fordítsd a 

külvilágra. 

 

 

A fejezet végére 

Ma hat Ascendenst vettünk sorra. Mint láthatod, rendkívül fontos figyelembe venni mindenkinél, 

hogy milyen csillagjegy kelt fel a horizontján a születése pillanatában. Ha pontosan tudod, hogy mikor 

születtél, könnyű dolgod van. Ha nem tudod és már nincs lehetőséged senkitől megkérdezni, vagy 

nem emlékeznek rá, akkor a csillagjegyek jellemzőinél könnyen magadra ismerhetsz, hiszen ki tudná 

azt nálad jobban, hogy belül valójában milyen személyiség vagy? 

Ha az érzéseknél biztosabbat szeretnél tudni, képzett asztrológusok életed fő eseményeiből és azok 

időpontjából könnyen ki tudják neked számítani az Ascendensed. Valószínűleg megdöbbensz majd 

amikor rájössz, hogy mekkora  jelentősége van annak, hogy mikor kötöttél házasságot, mikor 

születtek a gyermekeid, mikor volt nagyobb betegséged, műtéted, baleseted. Lenyűgöző biztosan 

tudni, hogy semmi nem történik véletlenül, minden „meg van írva a csillagokban”. 

 

 

 


