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Ebben a fejezetben a hátralévő hat Ascendens jellemzésével és a hozzájuk tartozó segítő kristályokkal 

foglalkozunk. 

 

MÉRLEG Ascendens 

Ascendens kristálya: Rózsakvarc 

 

Találkozás a külvilággal 

A Mérleg Ascendens egy elbűvölő, de némiképp határozatlan arcot mutat a külvilág felé, és arra 

törekszik, hogy harmonikus és ízléses környezetben éljen. Az embereknek feltűnik, hogy mindig jól 

öltözött, ízlésesen válogatja össze a színeket és az anyagokat, viszont az is feltűnő, hogy gyakran 

képtelen dönteni és a két szélsőség között ingadozik. 

A Mérleg Ascendens a legkedvesebb az állatövi jegyek között, a kapcsolatok nagyon fontosak 

számára és bárkivel jól kijön. Annak viszont fennáll a veszélye, hogy a saját igényeit a háttérbe 

szorítja és másoknak kedveskedik inkább. Ez gyakran álarccá is változhat, amely mögé a valódi énjét 

rejti.  

Kiegyensúlyozott természete meglepő módon egy ambiciózus, némiképp kegyetlen szívet takar, 

amely Nap – jegyétől függően akár nagyon önző is lehet. Ettől függetlenül inkább kedvessége és bája 

bevetésével érvényesíti akaratát, mint követeléssel, vagy konfrontációval. A Mérleg Ascendens 

gyengéd jellemét a rózsakvarc hozhatja felszínre. Ez a feltétlen szeretet és a végtelen béke köve, 

amely mindenféle kapcsolatot támogat. 

 

Önbizalom fejlesztése, önértékelés növelése 

A Mérleg Ascendense számára általában fontosabb, hogy inkább megnyerőnek, mint magabiztosnak 

tűnjön, a rózsakvarc viszont megtanítja, hogy hogyan szeresse önmagát ahelyett, hogy minden 

energiájával másoknak szerezzen örömet.  

A rózsakvarc az önelfogadást erősíti, ezáltal magabiztossá teszi a Mérleg Ascendenst. 

 

A „jó tündér” áldásai 

A Mérleg Ascendens jó tündére a Vénusz kellemes, megnyerő külsővel áldotta meg, függetlenül attól, 

hogy éppen milyen ruhát visel. Ezt a képességet a környezetében is jól tudja alkalmazni, hiszen 

kellemes, harmonikus környezetet tud teremteni maga körül.  



A Vénusz megtanította értékelni a szépséget, és békéltető képességgel, jó diplomáciai készséggel, 

hatékony konfliktuskezeléssel és a szerelem művészetének ismeretével is megajándékozta. 

A rózsakvarc segít kreatív kompromisszumot találni, és megőrizni a lelki békéjét. 

A Mérleg álarca 

A Mérleg Ascendens álarca egy meglehetősen önző természetet rejt, és azt a tulajdonságát, hogy 

nagy szüksége van a többi emberre. Ebben az esetben könnyelmű ígéreteket tehet, amit gyakori 

csalódások követnek.  

A Mérleg Ascendens tökéletesség iránti vágya olyan kapcsolatokba sodorhatja, amelyben később 

csapdában érezheti magát. Ennek elkerülésére viseljen rózsakvarcot. 

 

A Mérleg Ascendens reggeli szertartása 

- Helyezkedj el kényelmesen, egyenes derékkal egy széken, vagy lótuszülésben a padlón. 

 

- Hunyd le a szemed, majd tartsd a rózsakvarcodat a szívedhez és érezd, hogy a feltétel nélküli 

szeretet áramlik belőle, egyenesen a szívedbe. 

 
- Érezd, ahogy a rózsakvarc energiái megtisztítják és kitárják a szívedet.  

 

- Engedd, hogy egész lényed átitatódjon ezzel a szeretettel és megtanítson saját magadat 

önzetlenül szeretni. 

 

- Hagyd, hogy ez a szeretet a környezetedbe is átáramoljon, hogy bármikor hozzáférhess, 

amikor szükséged van rá. 

 

Végül zárd be szíved szeretettel, ez segít fenntartani és ápolni minden kapcsolatodat. 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

SKORPIÓ Ascendens 

Ascendens kristálya: Füstkvarc 

 

Találkozás a külvilággal 

A Skorpió Ascendens intenzív kapcsolatban áll a világgal, de nagyon higgadt természetű. Bármi is 

történjen a lelkében, kívülről nyugodtnak tűnik, átható pillantásával azonban képes belelátni mások 

titkaiba, amit az emberek olykor nehezen tűrnek. Makacs és határozott, amit akar, azt megszerzi.  

Magnetikus személyiségével általában eléri amit akar, akár manipuláció útján is. Könnyen keveredhet 

hatalmi játszmába a hasonlóképpen magabiztos Ascendensekkel. 

A Skorpió Ascendens kényszerítő vágyat érez a tabuk, az élet sötét oldalának a feltárására, és olykor 

úgy tűnik, mintha az önpusztítás útját járná. 

A védelmező füstkvarc támogatja azt a képességét, hogy átlássa a felszín alatti áramlatokat, és olyan 

helyekre is elkíséri, ahová mások félnének belépni. A füstkvarc bátorságot és tehetséget ad ahhoz, 

hogy meggyógyítsa önmagát, vagy másokat, és abban is segít, hogy kevésbé legyen manipulatív. 

 

Önbizalom fejlesztése, önértékelés növelése 

A Skorpió Ascendens szenvtelen arckifejezése mögé kitűnően képes elrejteni minden mértékű 

önbizalomhiányt. A füstkvarc viselésével erőt és kitartást ad a nehéz időszakokban, és segít elengedni 

azt, ami már nem szolgálja a fejlődését. 

 

A „jó tündér” áldásai 

A Skorpió Ascendensnek születésekor többek között karizmát, magnetikus vonzóerőt, éles elmét és 

erős túlélő ösztönöket ajándékozott a két uralkodó bolygója, a Plutó és a Mars. Ez az összes közül a 

legelmélyültebb Ascendens, amely hihetetlenül kitartó tud lenni.  

Ezt a tulajdonságát a füstkvarc is fokozza, amely segít jelen lenni a földi életében, miközben 

kapcsolatba hozza a legmagasabb tudatossági szintekkel. 

 

 

 



 

A Skorpió álarca 

Titokzatos Ascendense semmit nem árul el magáról, álarca egyszerűen áthatolhatatlan. Emiatt mások 

úgy érezhetik, hogy hűvös és tartózkodó, valójában viszont roppant szenvedélyes természetű. Még 

szélsőséges esetben is ritkán lehet érzelmet látni az arcán, és gyakran a szerettei felé is nehezen 

mutatja ki érzéseit. 

A Skorpió köztudottan karizmatikus jegy, ennek a magnetikus Ascendensnek az álarcát pedig 

meglehetősen nehéz összeegyeztetni egy érzékibb Nap – jeggyel. 

 

A Skorpió Ascendens reggeli szertartása 

- Állj egyenesen, kényelmesen, kissé megroggyantott térdekkel. 

 

- A füstkvarcot tedd a szeméremcsont fölé. 

 

- Érezd, ahogy az alsóbb csakráidban áramlik az energia, és ahogy a szakrális csakrád 

megtisztul és feltöltődik életerővel. 

 

- Minden egyes belégzéskor érezd, amint ez az energia a gerinced mentén áramlik felfelé és 

átjárja egész tested. 

 

- Éld át, amint a füstkvarc energiája felébreszti kreativitásod. 

 

A gyakorlat végén tedd le a követ, és tudatosítsd saját energiádat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NYILAS Ascendens 

Ascendens kristálya: Topáz 

 

Találkozás a külvilággal 

A Nyilas nyughatatlan Ascendense hajlamos a pillanat hatására cselekedni. Az első dolog, amit mások 

észrevesznek benne az, hogy általában rengeteget kérdez, a második pedig az, hogy hajlamos a 

tapintatlanságra. Ez abból fakad, hogy nem gondolja át a következményeit annak, amit kimond. 

Ezért is lehet nagy segítségére a megfontolt energiájú topáz. A Nyilas Ascendens hatalmas 

kiváncsisággal fordul a világ felé, és lázasan kutatja az élet értelmét.  

Fáradhatatlan utazó, mindig be van csomagolva néhány létfontosságú dolog, mivel bármikor úgy 

adódhat, hogy útnak indul.  

A Nyilas Ascendens számára a „szomszéd kertje mindig zöldebb”. Nem Ő rendelkezik a legjobb 

szervezőkészséggel, finoman szólva kicsit rendszertelen, viszont nagyszerű ötletei, újító megoldásai 

vannak, és kitűnő szórakoztató társ az életben, aki nagy lelkesedéssel üdvözli az új kihívásokat. 

 

Önbizalom fejlesztése, önértékelés növelése 

Ascendens köve a topáz, rengeteg vidámságot hoz az életébe, és megszünteti minden kétségét és 

bizonytalanságát. A topáz bevilágítja az útját, segít a feladataira összpontosítani és kapcsolatot 

teremt a lelki erőforrásaival.  

Emellett végtelen bizalommal tölti el a világegyetem iránt, amivel egyben magabiztosságot is ad. 

 

A „jó tündér” áldásai 

Kielégíthetetlen kíváncsisággal és hatalmas kalandvággyal érkezett ebbe a világba. A Jupiter által uralt 

Ascendense humánus természetű. A Nyilas Ascendens született tanár, vagy filozófus, viszont 

hajlamos arra, hogy eltúlozza a dolgokat.  

Ascendens kristálya a topáz segít felfedezni saját belső értékeit és levetkőzni negatív tulajdonságait. 

 

A Nyilas álarca 

A Nyilas Ascendens álarca gondtalan, elkötelezettség nélküli nemtörődömséget mutat. A külső 

szemlélő számára megbízhatatlannak tűnhet, mivel nem mindig tartja be a kötelességeit és az 



ígéreteit. A topáz segít legyőzni ezt a hajlamát, leszoktatja a kegyes hazugságokról és az igazság 

szeretetét erősíti benne. 

 

 

A Nyilas Ascendens reggeli szertartása 

- Helyezkedj el kényelmesen, egyenes derékkal. 

 

- Bal kezeddel tartsd a fejed jobb oldalához a topázt. 

 

- Engedd, hogy a kő erőteljes energiái betöltsék az elmédet, és összhangot teremtsenek a két 

agyfélteke működése, a logikus és intuitív oldal között. 

 

- Gondolatban indulj egy kreatív utazásra, és légy nyitott mindenre, ami megmutatkozik az út 

során.  

 

- Jusson eszedbe, hogy az utazás ugyanolyan fontos, mint a megérkezés! 

 

A gyakorlat végén tedd félre a topázt, és térj vissza a hétköznapi tudatodhoz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAK Ascendens 

Ascendens kristálya: gránát 

 

Találkozás a külvilággal 

A Bak Ascendens tekintélye ellenére hordoz valami szürkeséget a megjelenésében. Jellemző például, 

hogy hamar megőszül, vagy hajlamos színtelen ruhákat választani magának, és általában igyekszik 

beolvadni a környezetébe. 

Ez az Ascendens szigorú ellenőrzés alatt tartja az érzelmeit. Komoly arcot mutat kifelé, van benne 

valami „koravénség”. Nagy felelősségtudattal rendelkezik, és mindig úgy érzi, hogy van valami 

feladata, amit el kell végeznie. 

Ascendense azzal a nagy előnnyel jár, hogy ahogy egyre érettebbé válik, egyre bölcsebb és 

tekintélyesebb lesz, viszont paradox módon fiatalabbnak látszik majd kívülről. 

Elszántan és ambiciózusan tör az első hely felé, és hatékonyan tudja a saját és mások életét 

megszervezni és „szabályozni”. Emiatt sokan hűvösnek és szigorúnak tartják. A gránát lehetővé teszi, 

hogy könnyedebben és vidámabban éljen.  

Ez a kő különösen olyan helyzetekben nyújt segítséget, amikor úgy tűnik, hogy nincs kiút egy 

helyzetből. A gránát kihívássá változtatja a válságokat, és előhozza a Bak Ascendensből a hatalmas 

lelki erejét. 

 

Önbizalom fejlesztése, önértékelés növelése 

A Bak Ascendensre jellemző, hogy kissé melankólikus és pesszimista. A gránát megnyitja a szívét, és 

magabiztossá teszi. Ez a kő feloldja a gátlásokat, és a belső ellenállást figyelmen kívül hagyva 

átalakítja azokat a viselkedésmintákat, amelyek már nem a fejlődését szolgálják.  

 

A „jó tündér” áldásai 

Bölcsességet, méltóságot, tekintélyt és erőteljes vezetői képességeket adományozott a Bak 

Ascendensben születetteknek uralkodó bolygójuk a Szaturnusz.  

Mivel a Szaturnusz szigorú mester is, ezért az erőről, az önfegyelemről sem feledkezett meg, és 

megáldotta azzal a vággyal is, hogy hasznosnak érezze magát a világban. 

 



 

 

A Bak álarca 

A Bak szigorú, tekintélyes, feladat centrikus álarcot visel. Ez a kemény Ascendens még egy sokkal 

szabadabb szellemű Nap – jegyet is képes maga mögé rejteni, ami miatt mások hűvösnek és 

kritikusnak érezhetik.  

A gránát segít tekintélyét melegséggel kifejezésre juttatni. 

 

 

A Bak Ascendens reggeli szertartása 

- Helyezkedj el kényelmesen, egyenes háttal lótuszülésben, vagy egy széken ülve.  

 

- Hunyd le a szemed, és egy gránáttal a kezedben képzeld el, ahogy az életed kibontakozik 

előtted. 

 

- Próbáld meg spontán módon hagyni, hogy bármi megtörténjen. Lehetőleg ne akard 

ellenőrzésed alatt tartani a folyamatot. 

 

- Ha nem látod az utat, akkor érzékeld. Ha úgy tetszik, fel is állhatsz és sétálhatsz is a gyakorlat 

közben.   

 

- Figyeld meg, hol lehetnek buktatók, vagy akadályok, és tekintsd végig a határaidat és a 

felelősségedet. 

 

- Kérd meg a belső éned, hogy jelezze a valóban fontos feladatokat, és próbálj kreatív 

megoldást találni rájuk. 

 

- Kérdezd meg a kövedet, hogy hogyan tudná feloldani a múltbeli gátlásokat, és engedd, hogy 

a válasz beáramoljon a tudatodba. 

 

A gyakorlat végén tedd le a kristályodat és magabiztosan térj vissza a hétköznapi életedbe. 

 

 

 

 



 

 

 

VÍZÖNTŐ Ascendens 

Ascendens kristálya: Akvamarin 

 

Találkozás a külvilággal 

A Vízöntő Ascendens mindig néhány lépéssel a világ előtt halad. Jövőbelátó Ascendensével képes 

megérezni ma, hogy mire lesz szüksége az embereknek holnap. Ez kitűnő újítóvá, irányzatteremtővé 

teszi Őt.  

Foglalkoztatja a testvériség gondolata, az emberiség jólétéért való munkálkodás.  

Gyakran forradalmian új megoldásokkal áll elő, ami konfliktust teremthet a hagyományosabban 

gondolkodó emberekkel, akik nehezen értik meg nézetei fontosságát. 

A Vízöntő Ascendense szeret más lenni, mint a többi, ez megnyilvánulhat öltözködésben, 

viselkedésben, és emiatt problémái lehetnek a társadalomba való beilleszkedéssel. Nap – jegye 

határozza meg, hogy alapvetően alkalmazkodó, aki a lelke mélyén valójában lázad, vagy úgy 

viselkedik, mint egy forradalmár, de közben szeretne beilleszkedni. 

Az akvamarin hasznos kő a Vízöntő Ascendens számára, mivel segít abban, hogy kompromisszumok 

nélkül jól érezhesse magát a környezetében.  

Ez a kő felold minden merev, a fejlődését már hátráltató viselkedésmintát. 

 

Önbizalom fejlesztése, önértékelés növelése 

Makacssága és az a vágya, hogy különleges legyen, megnehezíti a beilleszkedését, ez a viselkedés 

azonban a bizonytalanságát is elfedi. Az akvamarin az önkifejezést támogatja, és segít megérteni a 

valódi érzéseit.  

Az akvamarin magabiztosságot ad azzal kapcsolatban, hogy amit ma gondolt, annak helyességét a 

világ holnap visszaigazolja. 

 

 

 



A „jó tündér” áldásai 

Mivel állatövi jegyét két teljesen különböző természetű bolygó uralja, ezért az adottságai is 

sokrétűek. A forradalmi Uránusz tisztánlátást, széles látókört és lázadó vágyakat adott a Vízöntő 

Ascendensnek.  

A hagyományőrző Szaturnusz pedig terhelhetőséget, önfegyelmet és konformitást adományozott. 

Ennek eredményeképpen gyakran szokatlan utakat választ, és támogatja a változásokat.  

Az akvamarin a magasabbrendű tudatállapot elérését segíti elő, amelyben képes szolgálni az 

emberiséget, vagy megváltoztatni, jobbá tenni a világot. 

 

 

A Vízöntő álarca 

A Vízöntő álarca gyakran bolondos, szélsőséges, ugyanakkor tartózkodó és némiképp zárkózott is. Az 

ilyen Ascendenssel rendelkező emberek gyakran érzik úgy, mintha tudósok lennének és 

megfigyelnének egy másik fajt. 

Sokkal könnyebb embercsoportokkal kapcsolatba lépnie, mint az egyes emberekkel. Az akvamarin 

segít abban, hogy önmagává váljon, ha a konformitás álarca mögé próbálja elrejteni valódi 

természetét. 

 

A Vízöntő Ascendens reggeli szertartása 

- Helyezkedj el kényelmesen, egyenes háttal lótuszülésben, vagy egy széken ülve. 

 

- Tartsd az akvamarint a mellcsontod fölé, és engedd, hogy az energiái elrepítsenek a jövőbe. 

 

- Figyeld, hogy milyen tulajdonságokra, változásokra lesz szükséged, és mit kell tenned ahhoz, 

hogy továbbléphess. 

 

- A meglátásaidat tárold el a kristályban, hogy később is bármikor hozzáférhess. 

 

A gyakorlat végén tedd le a kristályt, és a közvetlen környezetedben kezdd el véghezvinni a 

szükséges változtatásokat. 

 

 

 

 



 

 

HALAK Ascendens 

Ascendens kristálya: Ametiszt 

 

Találkozás a külvilággal 

A Halak Ascendens alkalmazkodó természetével tudattalanul végighömpölyög az életen, miközben az 

erőteljes érzelmi áramlatok ide – oda sodorják. Ennek eredményeként előfordul, hogy megígér 

dolgokat, de nem tartja be őket. Ascendense, vagy más szóval az álarc, amit visel, gyengéd szívű és 

együtt érző természetű.  

Ha az álarca nem egy ravasz Nap – jegyet takar, akkor valószínű, hogy jótékonynak találja majd az 

ametiszt által felkínált józan gondolkodást és megkülönböztető képességet. Az ametiszt segít 

legyőzni azt a kísértést is, hogy inkább ne mondja meg az igazat, nehogy ezzel megbántson valakit. 

A Halak Ascendens gazdag képzelőerővel rendelkezik, olykor hajlamos légvárakat építeni, és nem 

mindig érzékeli a határokat.  

Képes átvenni mások érzelmeit, és könnyen beleesik a mártír, vagy az áldozat szerepbe, mivel maga 

akarja megmenteni a világot.  

Szerencsére az ametiszt védelmet nyújt ezen a téren is, és megóvja azoktól az emberektől, akik 

esetleg ki akarják használni. 

 

Önbizalom fejlesztése, önértékelés növelése 

Az ametiszt viselése fokozza a megfigyelőkészségét, és segít a lényegre koncentrálni. Ez a kő 

lecsendesíti az áramlatokat, és objektívebb szemléletmódot kölcsönöz viselőjének. Ennek 

eredményeképpen érzelmileg fegyelmezettebbnek érezheti magát, amitől pedig erősödik az 

önbizalma, és magabiztosabb lesz. 

 

A „jó tündér” áldásai 

 Halak Ascendens szülöttjét együttérző, érzékeny természettel és művészi érzékkel áldották meg 

uralkodó bolygói, Neptunusz és a Jupiter. Ez a két bolygó azonban hajlamosít a túlzásokra is, amit az 

ametiszt viselésével megelőzhet. Az ametiszt fejleszti az intuíciót, és kihozza a Halak Ascendens költői 

érzékenységét is. A határai megszilárdításával magabiztosabbá válhat, és nagyobb önismeretre tehet 

szert. 

 



 

 

A Halak álarca 

A Nap – jegyét fátyolossá teszi a Halak Ascendens, és ez alól csak hatalmas, együttérző szeme jelent 

kivételt.  Az emberek gyakran megfoghatatlannak érzékelik a személyiségét. Elképzelhető, hogy jól 

alkalmazza a kívülről empatikusnak tűnő Halak álarcot, miközben nem érzi, hogy valódi kapcsolatban 

áll a világgal.  

Az ametiszt ebben is segíthet mindenkinek, akinek születésének pillanatában a Halak csillagkép kelt 

fel a horizonton. 

 

A Halak Ascendens reggeli szertartása 

- Helyezkedj el kényelmesen, egyenes háttal lótuszülésben, vagy egy széken ülve. 

 

- Az ametisztet kezedben tartva nézz bele a kő mélységeibe. 

 

- Engedd, hogy az ametiszt intenzív lila színe felébressze magasabb rendű tudatosságodat, és 

belső látásodon keresztül figyeld meg valódi énedet. 

 

- Tölts annyi időt önmagad megismerésével, amennyire szükséged van, majd képzeletben 

fordítsd figyelmed közvetlenül a fejed fölött lévő pontra. 

 

- Érezd, ahogy a tudatosság átáramlik a korona csakrádon, majd eléri az intuíció, a hatodik 

érzék birodalmát. 

 

- Hívd közelebb a földhöz ezt a forrást, hogy könnyebben hozzáférhess bármikor. 

 

A gyakorlat végén tedd le a kristályt és térj vissza a hátköznapi életbe. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A mai nap befejezéseként 

 

Ma végeztünk a 12 Ascendenssel. Mint azt olvashattad, az Ascendens jegy jellemzői nagyon 

hasonlítanak a Nap – jegyek ugyanazon állatövi jegyének jellemzőire.  

Ha valakinek ugyanaz az Ascendense, mint a Nap – jegye, azon az emberen igen erősen 

megmutatkozik jegyének minden tulajdonsága, így egyedül az ilyen emberekről mondhatjuk el, hogy 

ugyanannak látszanak, mint akik valójában. 

Akinek különböző az Ascendense és a Nap – jegye, annak mindkettő lágyabb, finomabb formában 

egészíti ki a másikat. Javasolt a kristályok kiválasztásánál az Ascendens kristályt mindenképpen 

figyelembe venni. 

Következő fejezetben áttérünk a Hold – jegyekre és a Lunáris kristályokra. A Hold érzelmeket, 

erőteljes ösztönöket, mintákat, ősi és karmikus örökségeket jelképez, amelyek a tudattalan szintjén 

működnek.  

 

 

 

 

 

 

 


