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Már messziről látszik, hogy fontos változáso-
kon ment át – ismét ég a keze alatt a munka, 
és megint képes mosolyogni a munkatársaira. Ne tegyen 
olyan ígéretet, aminek komolyabb anyagi vonzata lehet!

A hirtelen elhatározásoktól most óvakodjon! 
Flörtölni is csak akkor flörtöljön, ha még keresi 
az igazit. Nem ártana, ha rendezné kollégáival a viszonyát, 
mert a jelenlegi helyzet nagyban akadályozza a sikert.

A héten uralkodni akar majd a családján és  
a párján. Ebből aztán számos vita adódhat, az 
ütközések pedig alááshatják emberi kapcsolatait. Próbálja  
elkerülni a viszálykodást! Anyagi helyzete átmenetileg javul.

A héten kedves lesz, megértő, de túl rámenős. 
Szabadidejében sem tud kikapcsolódni, nagy-
szabású terveket szö vöget, az egész világot akarja meghódí-
tani. Jól érzi, hogy előhúzhatja tarsolyából a marsallbotot.

Ami a munkájában eddig bizonytalan volt, hir-
telen rendeződik, ha késve is, de beérik korábbi 
erőfeszítései gyümölcse. Törődjön többet elhanyagolt bará-
taival, rövidesen fontos szerepet játszanak majd az életében!

Vonzereje megnő, az utcán is megfordulnak ön 
után. Nehogy felborítsa pár ember békés csalá-
di életét! Képtelen kezelni a kellemetlen helyzeteket. Ehhez 
nyugodtságra lenne szüksége, és az most önnek nincs.

Ideális ez a hét arra, hogy felfrissítse a kapcsola-
tait, és azok társaságát keresse, akiket az utóbbi 
időben került. A hétvégén kiránduljon, utazzon, ám úgy, 
hogy ezúttal ön hívja össze a közös programhoz a csapatot!

Kedvesére – szerencsére csak átmenetileg – 
nehezebb napok várhatnak egy idősebb rokon 
miatt. Tartson három lépés távolságot a bakokkal szemben! 
A héten végre megoldódhatnak az anyagi gondjai.

Legyen megfontolt: inkább szalasszon el egy-
két lehetőséget, semmint hogy minden meg-
takarított pénzét kockára tegye. Igyekezzen a párja kedvé-
ben járni, és ezzel oldani kissé az egész heti feszültséget!

Új távlatok nyílnak meg, kedvére válogathat  
a lehetőségek között, de nem biztos, hogy sike-
rül a legmegfelelőbbet kiválasztania. Ehhez az kell, hogy ne 
markoljon egyszerre túl sokat, és ne becsülje túl az erejét!

Szenvedélyes, érzelmei gyorsan fellobbanak 
– és erősen kötődik a családjához. Elvárásai 
miatt viszont konfliktusba kerülhet környezetével. Csalódnia 
kell valakiben, akire pedig rábízta volna az életét is...

MÉRLEG 09. 23. – 10. 22.

BIKA 04. 22. – 05. 21. SKORPIÓ 10. 23. – 11. 22.

IKREK 05. 22. – 06. 21. NYILAS 11. 23. – 12. 21.

RÁK 06. 22. – 07. 22. BAK 12. 22. – 01. 20. 

OROSZLÁN 07. 23. – 08. 22. VÍZÖNTŐ 01. 21. – 02. 18.

SZŰZ 08. 23. – 09. 22. HALAK 02. 19. – 03. 20.

Horoszkóp

 

JÚLIUS 31. – AUGUSZTUS 6.

KOS 03. 21. – 04. 21.

Családjának kellemetlen meglepetést okozhat 
könnyelműségével. Nem baj, ha nem tud ellen-
állni a kirakatok csábításának, de az igen, ha csupa felesle-
ges holmit vesz! Vezető pozícióra törekszik? Legyen kitartó!

Az astronet.hu heti tanácsa

Ú jhold lesz csütörtökön az Oroszlán- 
ban. Ez elég bátorságot ad ahhoz, 

hogy végre önmagunk lehessünk, és hal-
lassuk a hangunkat a minket érintő fontos 
kérdésekben. A pénzügyekben több kocká-
zatot vállalhatunk a következő néhány nap-
ban, és ezek az ügyek sikeresek is lesznek. 

Az újhold támogat ben-
nünket bármilyen új kez-
detben, és a párkapcsola-
tokat is szenvedélyeseb-
bé teszi ez a bolygóállás.

Az astronet.hu oldalon további érdekes 
cikkeket talál az aktuális bolygóállásokról.

A csillagok tükrében
Állandó szakértőnk, Ipacs 
Andrea asztrológus a hol ly
woodi sztár, Jennifer Anis
ton külsejét elemezte az 
aszcendense szerint.

Jennifer aszcendense a Vénusz bolygó 
által uralt Mérlegbe esik. Ez a jegy a fejlett 
esztétikai érzék jelölője, legyen szó művé-
szetről vagy divatról. A Mérleg aszcenden-
sűek a tetszeni vágyás nagymesterei!

Vonzerejük kifinomult, testalkatuk sza-
bályos, kidolgozott, ahogy azt a színész-
nőnél is látjuk. A Mérleg aszcendensűeken 
fiatalkorukban nincs egy gramm súlyfe-
lesleg sem. Később kissé gömbölydedek 
lehetnek, mert nem tagadnak meg ma-
guktól semmilyen finomságot.

Arcformájuk szabályos, ovális, ha moso-
lyognak, két kis vénuszi gödör látható az 
orcájukon. Jennifer Anistonnál is felfedez-
hető ez a jellegzetes ismertetőjegy. A Mér-
leg aszcendensűek orra egyenes, bőrük 
általában rózsás, de érzékeny. Szem öldö-
kük egyenes, szemük gyakran kék. Általá-
ban világos, vékony szálú hajuk és gyöngy-

házfényű fogaik vannak. 
Megjelenésükből nyugalom 

és finomság árad – ez is jel-
lemző a színésznőre. A velük 
született szimmetria- és har-

móniaigény miatt a leg-
többször kiegyensúlyo-
zottnak tűnnek, ám ez 
nincs a végtelenségig 

így, tapintatra törekvé-
sük miatt sokszor kép-
telenek a döntésre és  
az állásfoglalásra. 

Tipikus Mérleg asz-
cendesűként Jennifer 
imádja a virágillatú 

parfümöt. Gyakran 
kerül szentimentá-

lis hangulatba, ezt 
szereti kimutat- 

ni ruházatán is, 
amely mindig 

elegáns, gon- 
dosan kivá-
lasztott ki-

egészítőkkel.
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Kos aszcendens
Erőt, vitalitást sugárzó, vibráló egyéniség. 
Haja általában barnás vagy vöröses. Mar-
káns vonásai vannak: telt, érzéki szája, szé-
les homloka és erőteljes álla. Szemei közel 
ülnek egymáshoz, tekintete kissé szúrós, 
parancsoló. Felsőteste izmos, erőteljesebb, 
mint az alsó, lába kissé görbe.

Bika aszcendens
Legszembetűnőbb jellegzetessége nagy, 
nyílt, ártatlan, ugyanakkor kissé élveteg 
„bociszeme”, meleg, barátságos tekintete. 
Homloka keskeny, ajkai vastagok, orra kis-
sé húsos, arca széles, pirospozsgás. A nya-
ka általában rövid és vastag. A hölgyekre  
a nőies formák jellemzők, a férfiak általá-
ban robusztus testalkatúak.

Ikrek aszcendens
Egész lényéből mozgékonyság árad. Álta-
lában sportos, vékony, fiús alkatú. Feje to-
jásdad alakú, kissé csontos, tekintete nyílt, 
érdeklődő, szeme sárgásbarna vagy kék. 
Orra általában vékony, szája vastag, füle 
kissé elálló. Haja szőkés, bár idővel kissé 
bebarnulhat.

Rák aszcendens
Álmodozó tekintetéről, egymástól távol 
ülő, csillogó szemeiről, kerek, picit sápadt 
arcáról lehet felismerni. A hölgyek közepes 
termetűek, csípőben erősek, keblük nagy, 
nyakuk rövid, lábuk formás. Szájuk nagy, 
érzéki, fogaik kissé szabálytalanok.  

Oroszlán 
aszcendens
Dús sörénye és kissé pisze,  
széles orra a legszembetűnőbb.  
Egész megjelenése erőteljes. Válla széles, 
tartása egyenes, „királyi”. Homloka ma-
gas, nagy macskaszemei felett vastag, ka-
rakteres szemöldök ível. Állkapcsa erős, 
szája érzéki.

Szűz aszcendens
Külseje visszafogott, öltözködésére a le-
tisztultság jellemző. Haja általában bar- 
na, testalkata vékony, fiús. Tekintete kis- 
sé szúrós, kritikus, szemei szürkés árnya-
latúak, és közel ülnek egymáshoz. Hom-
loka magas, az orra általában hajlott sas-
orr. Arca szabályos, a szája vékony.

Mérleg aszcendens
Harmóniát sugároz a megjelenése, külseje 
mindig ápolt és igényes. Testalkata is ará-
nyos és törékeny, bár válla telt, gömbölyű. 
Orra egyenes, arca gödröcskés.

Skorpió aszcendens
Bár nem nevezhető klasszikus szépségnek, 
erős a szexuális kisugárzása. Arca két fele 
általában aszimmetrikus. Nyaka rövid és 
vaskos. Többnyire sötét színű a szeme, te-
kintete pedig kutató, vesébe látó.

Nyilas aszcendens
Derű és nyugalom árad belőle. Magas és 
kisportolt testalkatú, széles váll és csípő, 
hosszú, izmos combok jellemzik. Szemei 
általában távol ülők és kékek. Felső ajka  
általában jobban kiugrik, mint az alsó.

Bak aszcendens
Vékony, törékeny alkat, csontos végtagok, 
hosszú nyak jellemzi. Esztétikus, szimmet-
rikus, ugyanakkor merev vonásokkal ren-
delkezik. Tekintete szúrós, szája vékony, 
gyakran összeszorítja az ajkait. 

Vízöntő aszcendens
Magas, karcsú alakja van. Legszembetű-
nőbb jellegzetessége vakítóan kék, eset- 
leg zöld szeme. Arcformája négyszögle- 
tes. Az alsó és felső ajka nagyjából egy- 
forma vastag.

Halak aszcendens
Ábrándos tekintet, távol ülő, kék sze- 
mek jellemzik. Arca általában kerek- 
ded, szája húsos, lefelé biggyed. Voná- 
sai gyengédek, puhák. Hízásra hajla- 
mos, főként csípőtájékon.   

A Mérleg 
aszcendensű
Jennifer mindig
divatos 

Az arcunkra van írva? 
Az asztrológusok szerint az aszcendensünkön 
keresztül kapcsolódunk a világhoz, így az meg-
határozza a külsőnket és azt, milyennek látnak 
minket mások. Önre vajon igaz a jellemzés?

Az aszcendens az az állatövi jegy, ame-
lyik a születésünk pillanatában kel fel  
a keleti horizonton. Ha szeretné kiszá-
molni, az öné hol áll, kattintson az  
astronet.hu/szemelyre-szabott-
horoszkop oldalra!

SZÁMÍTSA KI!


