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Asztrológus - Asztrológia

Bevezetés az Asztrológiába – Egy Asztrológus Összegzése
Az állatöv kifejezés a görög zodiakos kyklos szóból származik, ami "az állatok
körét" jelenti. A múltban naprendszerünk geocentrikus modelljét fogadták el,
amely feltételezte, hogy a Föld áll a középpontban, és az égitestek körülötte
mozognak. Amikor a Föld a pályáján mozgott, a Nap relatív mozgása a korai
csillagászok számára ellipszis alakú pályának tűnt, mivel az északi és déli pólus
ferde volt a tengelyéhez képest.
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A tizenkét egyenlő, egyenként 30°-os ív az állatöv egy-egy jegyét jelképezi, ami
a bolygók helyzetén alapuló asztrológia alapja. Bár gyakran áltudományként
utasítják el, az asztrológia sok ember életében fontos szerepet játszik,
különösen az indiai szubkontinensen. A védikus asztrológusok a csillagok és
bolygók befolyására alapozva a születéstől kezdve megjósolják az ember egész
életét, a korai gyermekkortól kezdve egészen a halál időpontjáig. Egyszerűen
fogalmazva, az asztrológia annak tanulmányozása, hogy ezek a kozmikus
áramlatok hogyan befolyásolják az ember életét. A nyugati asztrológia
ugyanilyen érdekes: az ősi babiloni kultúrára nyúlik vissza, és azt
tanulmányozza, hogy a tizenkét állatövi jegy milyen hatással van az emberre, és
hogyan lehet ezeket a jegyeket felhasználni az élet számos akadályának
leküzdésére. Mind a keleti, mind a nyugati asztrológia olyan ősi kultúrák része,
amelyek az égbolton keresték a válaszokat. Minden csillagjegy egyedi, és
minden egyes személy, aki egy adott csillagjegy alatt született, felhasználhatja
ezt a különleges befolyást saját sorsának meghatározására és alakítására. Az
ősi misztikusok gyakran az égre néztek válaszokat keresve. Mindig vannak
kivételek, de a legtöbb ember rendelkezik a napjegyében rejlő tulajdonságokkal.
Ezért elég könnyű ezeket a jegyeket felhasználni a megfelelő munka vagy a
megfelelő partner megtalálására. A randevúzás például egyszerűen arról szól,
hogy a tulajdonságainkat összepárosítjuk a másik emberével, és innen indul a
kapcsolat. Még egyszer mondom, ez nem garancia a sikeres házasságra - vagy
a sikeres karrierre, ha munkáról van szó -, hanem csak az első lépés egy
hosszú, kemény munkával és elkötelezettséggel teli úton.
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Az Egyes Csillagjegyek Jellemzői az Asztrológiában
Minden egyes csillagjegyhez sajátos jellemzők kötődnek. Ezek a tulajdonságok
azonban nem szilárdak és egyértelműek, és a jegyek közötti határok
képlékenyek és elmosódottak. A legtöbb ember mindazonáltal hajlamos arra,
hogy rendelkezzen e tulajdonságok némelyikével, ha nem is mindegyikével.

Kos Csillagjegy Asztrológiai Jellemzői Asztrológus Segítségével
1. Elem - Tűz
2. Szimbólum - Kos
3. Uralkodó bolygó - Mars
4. Szerencsekő - Gyémánt, rubin

A Kosok többsége gyorsan mozgó, nagyon energikus ember, aki állandóan úton
van. Szinte határtalan kíváncsisággal rendelkeznek, állandóan kalandokat
keresnek, és szeretnék felfedezni a világot. Gyakran eléggé vadak és néha
nagyon uralkodóak, és gyakran nehezen osztják meg a hatalmat. Nem jó
követők, ami miatt nagyon nehéz őket irányítani. A Kosok nagyon független és
bátor emberek. Szeretik a szabadságukat, és természetes vezetők. Közismertek
arról, hogy kezdeményezően lépnek fel, és akár egyedül is elvégzik a
feladatokat. Emiatt néha azt gondolják róluk, hogy énközpontúak. A Kosok
azonban nagyon nagylelkű és barátságos emberek, akik sokoldalúak,
kalandvágyóak és mindig van egy tervük.
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Úgy is jellemezhetjük őket, mint mindeneseket. A Kosok nyughatatlan emberek,
és nagyon hamar megunják magukat. Hajlamosak félbehagyni a projekteket, és
újba kezdeni. Mindig pozitív hangulatban vannak, és magas energiaszintjük van.
Kreatív és erős akaratú emberek. Ha a Kosok egyszer tudják, mi a céljuk az
életben, rendkívül keményen dolgoznak a céljuk eléréséért. Bármilyen
versenyben mindig ők a legjobbak. A Kosok nagyon hűségesek és
szenvedélyesek a barátaik és a családjuk iránt. Nagyon egyenes és egyszerű
emberek. Mars jegyűként a Kosok távol állnak a megtévesztéstől. Könnyed
emberek, és nem szeretik a vereségeket az életben. Aligha találsz olyan Kos
jegyűt, akit irigyelhetnél. Egyenesek és gyorsan hoznak döntéseket. Néha
ingerlékenyek és agresszívek tudnak lenni, ha nem értesz egyet a
véleményükkel. Határozott álláspontjuk van a vallással és a társadalommal
kapcsolatban, amit gyakran túlzásba is vihetnek. Nem sokat gondolkodnak,
mielőtt kimondanak valamit, amit aztán később megbánnak. Nagyon érzékeny
emberek, de az egójuk miatt nem mutatják ki a valódi érzéseiket. A Kosok
könnyen elterelik a figyelmüket; erősen vonzza őket a közfigyelem, a híres
emberek vagy események. Ha egy Koshoz beszélgetsz, és hirtelen más irányba
mozdul el, az valószínűleg azért van, mert valami érdekesebbet talált.
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Bika Csillagjegy Asztrológiai Jellemzői Asztrológus Segítségével
1. Elem - Föld
2. Szimbólum - Bika
3. Uralkodó bolygó - Vénusz
4. Szerencsekő - Türkiz

A Bika emberek nagyon érzelmesek, nagy szívük van, és nagyon tapintatosak
is. Különösen a kisgyermekeknek van szükségük sok simogatásra, hogy
szellemileg jobban fejlődjenek. Makacsok, de elszántak a sikerre. Emellett
lelkes természetbarátok. Szerető, melegszívű és gyengéd emberek, akik
nagyon birtoklóak, ha a barátaikról és a családjukról van szó. Könnyen kötődnek
emberekhez és helyekhez, és kizárják otthonukat, szobájukat, barátaikat,
kütyüket, könyveket stb. Gyermeki természetűek, szeretik, ha elkényeztetik
őket, és könnyen féltékenyek. A Bikák nagyon megbízhatóak, mindig lehet rájuk
számítani. Ha egy Bika egyszer elkötelezi magát melletted, soha nem hagy
cserben. Vágyaik azonban meglehetősen anyagiasak. Néha nagyon mohók
tudnak lenni. A Bika emberek nagyon jó megfigyelőképességgel rendelkeznek.
Amikor egy szobában vannak, nagyon apró dolgokat is látnak, ami abban a
szobában történik. Emlékeznek apró részletekre az olvasott könyvekből vagy a
megnézett videókból. Mélyen gondolkodó és gyakorlatias emberek. Emiatt
nagyon jó kritikusok. Ítéletük szinte mindig helyes. Nagyon nagylelkűek és
türelmesek, de ha provokálják őket, rendkívül agresszívek tudnak lenni.
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Természetüknél fogva érzékenyek, és ha nem figyelsz rájuk, addig csűrhetikcsavarhatják a dolgokat, amíg nem szentelsz nekik teljes figyelmet. A Bika
emberek szilárdan kitartanak a véleményük mellett. Ők arról híresek, hogy az
összes csillagjegy közül ők a legmakacsabbak. A Bika fő gyengesége, hogy
érzelemmentes és száraz humorérzékkel rendelkezik. Gyakran nagyon nehezen
tudják szavakba önteni az érzéseiket. Nagyon szervezett emberek. Van egy
bizonyos helyük, ahol minden dolgot tartanak a házukban. Erős a
munkamoráljuk, pontosak, céltudatosak, karrierorientáltak és jó üzleti érzékkel
rendelkeznek. De nem szeretik, ha túlságosan erőltetik őket. Nagyon jól tudnak
követni, ha világosan megadod nekik a céljaikat és a hozzájuk tartozó
jutalmakat, de egy bikát főnökösködni olyan, mintha arra kérnéd a bikát, hogy
verjen meg téged. Néha nagyon lusták tudnak lenni, és ha valamit nem akarnak
megcsinálni, akkor nincs rá mód, hogy elvégezzék.
Ikrek Csillagjegy Asztrológiai Jellemzői Asztrológus Segítségével
1. Elem - Levegő
2. Szimbólum - Ikrek
3. Uralkodó bolygó - Merkúr
4. Szerencsekő - Topáz, smaragd

Ahogy a jel két ikreket ábrázol, úgy ezek az emberek is gyakran párban vannak.
Hajlamosak arra, hogy energiáikat különböző irányokba szórják szét, és
nehezen tudnak egyetlen cél érdekében összpontosítani és dolgozni.
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Gyakran jó humorérzékkel rendelkeznek és nagyon intelligensek. Az Ikrek
szomjazzák a tudást. Nagyon intellektuálisak és szeretnek hosszasan
beszélgetni. Képesek megosztani és törődni, ami miatt nagyon könnyű velük
beszélgetni. Szinte bármilyen titkot ki tudnak csalni belőled. Ha a legfrissebb
pletykákra vagy kíváncsi, keress olyan Ikreket, akikkel könnyen erős kötelékeket
és életre szóló barátságokat köthetsz. Az Ikreket csetlő-botlónak lehet nevezni,
soha nem hagyják, hogy unalomba merüljön. Levegő jegyűként szeretik a
szabadságukat. Hajlamosak utazni és felfedezni a világot. A vallási és történelmi
helyek könnyen felkeltik a figyelmüket. Ha egy egyedül utazó hátizsákos
turistával találkozol egy történelmi helyszínen, aki minden tényt megvitat a
helyről, valószínűleg Ikrek. Ők a jin és a jang jó keverékei. Egy vita minden
oldalát látni akarják, és alkalmazkodóképességükkel és képzelőerejükkel
képesek megoldani a problémákat. Azonban azt mondják róluk, hogy két oldaluk
van. Ezért mindig két ellentétes gondolatuk van ugyanarról a kérdésről. Úgy
vélik, hogy képesek megtalálni a középutat egy kérdés két nézete között. Az
Ikrek legnagyobb gyengesége, hogy felszínesek, és nem látják a mélyebb
valóságot. Ennek következtében hajlamosak meggondolatlan döntéseket hozni,
és irreális kapcsolatokban sérülnek meg. Könnyen befolyásolják őket a felszínes
tulajdonságok. Nem reagálnak jól a spontán helyzetekre, és könnyen idegesek
lesznek, de szellemesek és nagyon viccesek tudnak lenni, ha nyugodtak és
higgadtak. Nagyon tudatosan ügyelnek a nyilvános megjelenésükre. Bármilyen
nyugtalan pillanatban rághatják a körmüket. Könnyen nyugtalanok és
stresszesek lesznek. Elegendő időre van szükségük az alváshoz, hogy
csökkentsék a stressz-szintjüket. Arra azonban ügyelnek, hogy senki ne lássa a
feszültségüket. Mindig boldog és vidám embereknek akarnak látszani.
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Általában kedvesek és szeretetteljesek, de nagyon gyakorlatiasan
gondolkodnak, és ha a saját érdekeikről van szó, nagyon gyorsan értelmezik a
helyzeteket, és ravaszak tudnak lenni. Nagyon szeszélyesek és nagyon
bizonytalanok az érzéseiket illetően. Könnyen kötődnek érzelmileg méltatlan
emberekhez, és könnyen elveszítik érdeklődésüket a számukra fontos emberek
iránt. Mindig a hajszát keresik.

Rák Csillagjegy Asztrológiai Jellemzői Asztrológus Segítségével
1. Elem - Víz
2. Szimbólum - Rák
3. Uralkodó bolygó - Hold
4. Szerencsekő - Holdkő, gyöngy, rubin

Az ebben a jegyben születettek kiterjedten törődnek másokkal; szeretettel és
ragaszkodással árasztanak el. Az érem másik oldala, hogy gyakran nagyon
titkolóznak és ragaszkodnak a múlthoz. Mély, titokzatos és elgondolkodtató, és
nagyon intuitívak is. A Rákok házias emberek. Szeretnek részt venni a
háztartási és közösségi ügyekben. Hazafiasak, és őrzik örökségüket és
kultúrájukat. Természetüknél fogva gondoskodóak és gondoskodóak, és
ugyanezt várják el másoktól is, ami miatt néha elidőznek az emberek körül és
túlérzékennyé válnak.
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Imádják a gyerekeket, és szeretik a nagy, boldog család koncepcióját. Nagyon
nehezen tudják kifejezni az érzelmeiket, de a szívük mélyén mindent átéreznek,
és elkezdik sajnálni magukat. Nagyon nehezen bíznak meg bárkiben, ami
általában harag és neheztelés formájában nyilvánul meg, ami boldogtalanná
teszi őket. Megbízható emberek, de ugyanakkor függnek is másoktól.
Elmondható, hogy egy Ráknak nagyon megbízható barátra van szüksége
ahhoz, hogy elég erős legyen ahhoz, hogy kitartson. A Rák azonban nagyon
gyengéd és hűséges a barátokhoz és a családhoz. Ha az iskolában
bántalmaznak, akkor csak egy Rák barátra van szükséged, mert csak egy Rák
vállalja helyetted az összes bántalmazót. A Rákok félénkek, és gondot okoz
nekik a bizonytalanságuk, de nagyon intellektuálisak, és előre látják, mi fog
történni a jövőben. Nagyon kiszámíthatatlan a temperamentumuk. Ha jó
hangulatban vannak, a legnagyobb hibákat is megbocsátják neked, de ha rossz
a kedvük, nagy valószínűséggel megharagszanak rád, és betörik a fejed. A
Rákok legerősebb tulajdonsága, hogy lelkiismeretes és igazságos személyiség.
Soha nem kötnek kompromisszumot az etikai és erkölcsi értékeikkel, ami
nagyon tiszteletreméltó polgáraivá teszi őket egy társadalomnak. Egyáltalán
nem lusták. Éjjel-nappal dolgoznak azért, hogy megtegyék, amit meg kell
tenniük. Fontos feladataikat jóval idő előtt befejezik.
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Oroszlán Csillagjegy Asztrológiai Jellemzői Asztrológus Segítségével
1. Elem - Tűz
2. Szimbólum - Oroszlán
3. Uralkodó bolygó - Nap
4. Szerencsekő - Peridot

Az Oroszlánok erős, szeretetteljes emberek, akik született vezetők.
Magabiztosak, szeretnek a figyelem középpontjában lenni, és azt akarják, hogy
a környezetük elismerje őket. Erős versenyszellemük van, de hűségesek és
hűségesek azokhoz, akiket szeretnek. A Oroszlánok mindenben magabiztosak,
amit tesznek, de mindig igénylik az elismerést, amikor befejezték a munkájukat.
Hisznek abban, hogy csak akkor tesznek erőfeszítést, ha az eredmény
meghozza gyümölcsét. Szinte mindig ők a kiállók, akik megpróbálnak
megbirkózni a nagy tömeggel. A nehéz időkben is megőrizzék a jókedvüket.
Semmi sem akadályozhatja meg, hogy az ember beleszeressen a bennük lévő
életkedvbe. Nagyon befolyásos emberek, és könnyen képesek hatást gyakorolni
mások életére. A Leók nem tudnak unalmas környezetben élni. Nagyszerű
drámát tudnak teremteni maguk körül, hogy a légkör szórakoztató maradjon.
Még néhány percnyi csend is nyugtalanná teszi őket. A Oroszlánok azok az
emberek, akik a legfontosabb vizsgájukra készülve felteszik a fejhallgatót, és
zenét hallgatnak. Az Oroszlán férfiak általában szupermenő pasik és nemes
úriemberek, az Oroszlán nők pedig általában megbecsült és csodálatra méltó,
nőies bájjal rendelkező nők.
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Általában nagylelkű és melegszívű emberek, de mindig nagyon nagyra tartják
magukat, és lekezelően bánnak másokkal. A legnehezebb dolog az
Oroszlánokban a büszkeségük vagy az egójuk. Könnyen megsértődnek, és
mindent személyeskedésnek vesznek. Gyakran hasonlítják őket mágneshez,
mivel nagy erővel vonzzák és taszítják az embereket. Általában ők
rendelkeznek a legjobb vezetői képességekkel, de elfelejtik megosztani a sikert
az alkalmazottaikkal. A közvélemény nagyon fontos a Leóknak, ezért nagyon
fontos számukra, hogy királyi külsőt mutassanak, királyi módon öltözködjenek
és minden luxuscikket birtokoljanak. A hibát keresni a Leóknál a legnagyobb
visszatetszést jelenti számukra. Valószínűleg magadnak ártasz, ha
megpróbálod kijavítani egy Oroszlán hibáját. Nagyon világos elképzeléseik
vannak az életcéljaikról. Nem kell nagyon megdolgozniuk érte, mert nagyon
könnyen szívják magukba a tudást, és nagyon bátor emberek. Könnyen tesznek
merész lépéseket az életben, és egészen biztosak a sikerükben. Briliáns
elméjük van, és mindig felülmúlnak minden elvárást. A Oroszlánok nagyon
nyitott gondolkodásúak és minden ötletre nyitottak. Szeretnek társadalmi és
politikai kérdéseket megvitatni, és gyakran fontos szerepet játszanak egy nagy
tömeg véleményének kialakításában. Idealisták és gyakorlatiasak, és minden
eszközzel küzdenek az igazságért.
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Szűz Csillagjegy Asztrológiai Jellemzői Asztrológus Segítségével
1. Elem - Föld
2. Szimbólum - Szűz
3. Uralkodó bolygó - Merkúr
4. Szerencsekő - Topáz

A Szüzek szorgalmas és őszinte emberek, akik szeretnek tanulni. Nagyon
kíváncsiak és intelligensek, és gyakran túl sokat próbálkoznak és túl sokat
vállalnak egyszerre. Analitikus emberek, és nagyon éles megfigyelőképességgel
rendelkeznek. Azonban általában nevetségessé teszik őket, amiért a legapróbb
részletek is izgatják őket. A szűz gócok azok az emberek, akik mindig mindent
egy kicsit jobbá akarnak tenni. Nagyon konkrétak abban, hogy mit akarnak, és
mindent pontosan úgy akarnak csinálni, ahogyan ők szeretnék.
Perfekcionistáknak is nevezhetjük őket. A Szüzek racionálisan gondolkodnak, és
mindig jobban hallgatnak az eszükre, mint a szívükre. Nagyszerű
problémamegoldók, mert logikusan gondolkodnak. A Szüzeknek hatalmas
világuk van, amit a fejükben élnek. Amikor egyedül vannak, magukban
beszélgetnek, de soha nem fejezik ki az érzéseiket másoknak. Ezért tartják őket
gyakran érzelmileg elszakadtnak a világtól. A Szüzek nagyszerű manipulátorok.
Soha ne nyílj meg egy Szűz előtt. Meghallgatják minden problémádat, majd
képesek elhitetni veled, hogy az a helyes, amit ők gondolnak rólad. Soha nem
jössz rá, ha gondolatokat ültetnek a fejedbe.
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A Szüzek a tisztaság és a higiénia megszállottjai. Szeretik, ha minden a
legapróbb részletekig rendezett. Nagyon jó az önkontrolljuk. A Szüzek azok az
emberek, akik, ha úgy döntenek, maguk is képesek nélkülözni a drogokat.
Nagyon elszántak és szorgalmasak, de ha sikeresek, aligha dicsekednek vele.
Általában magányosnak számítanak, nagyon válogatnak a barátaik között. Nem
könnyű megbízniuk senkiben, és mindig csak magukra hagyatkoznak.

Mérleg Csillagjegy Asztrológiai Jellemzői Asztrológus Segítségével
1. Elem - Levegő
2. Szimbólum - Mérleg
3. Uralkodó bolygó - Vénusz
4. Szerencsekő - Opál, zafír

A Mérlegek veleszületett igazságérzettel rendelkeznek, ami gyakran lehetővé
teszi számukra, hogy elsimítsák a mások közötti viszályokat. Rendkívül
intelligensek és nagy tudásúak, és nagyon spontán tudnak lenni, bár gyakran
félénknek tartják őket. a Mérlegek nagyon kecses emberek. Egyedi ízlésük van,
és az ellentétes dolgokat egyformán vonzónak találják. Szinte mindenkivel
barátkoznak, akivel csak találkoznak. Ők a ragasztó a csoportjukban. Ők a
béketeremtők, és általában az ő felelősségük, hogy megoldják a körülöttük lévő
két barát közötti problémákat. Mindig új izgalmakat keresnek az életben. Néha
kaotikusak, máskor pedig nagyon szervezettek tudnak lenni.
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Ők azok az emberek, akik túlságosan elfoglaltak a házuk megszervezésével,
majd kivesznek egy hetet a munkából, hogy feldíszítsék a házukat. A Mérlegek
nagyon diplomatikus emberek. Elég taktikát tanulnak ahhoz, hogy elérjék, amit
akarnak. Nagyon intuitívak és intelligensek, de túl lusták ahhoz, hogy keményen
dolgozzanak. Csak a számukra szükséges dolgokat tanulják meg, és soha nem
próbálnak különösebb erőfeszítéseket tenni. Emiatt általában elmaradnak a
lehetőségeiktől. A Mérlegek nagyon melegszívű emberek, és mindig igyekeznek
mindenkit boldoggá tenni. Emiatt nagyon bizonytalanok a saját érzéseiket
illetően, és nagyon bizonytalanok abban, hogyan fejezzék ki az érzéseiket. A
Mérlegek akkor a legbizonytalanabbak, ha elhagyják őket. Nem szeretnek
egyedül élni. Ha egy Mérleg egyedüllétet kér, az azt jelenti, hogy nagyon
depressziósak, és rengeteg negatív érzés van felgyülemlett bennük. A Mérlegek
nagyon bájos emberek. Azt mondják, hogy a zodiákus jegyek közül ők a
legkívánatosabbak a zsenialitásuk és nyugodt személyiségük miatt, de
barátként vagy partnerként mindig érzelmileg meg kell nyílniuk előtted, különben
nagyon megbízhatatlanok lehetnek.
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Skorpió Csillagjegy Asztrológiai Jellemzői Asztrológus Segítségével
1. Elem - Víz
2. Szimbólum - Skorpió
3. Uralkodó bolygó - Plútó és Mars
4. Szerencsekő - Topáz, vérkő

Korukhoz képest nagyon érettek. Hajlamosak az információk elképesztően
gyors befogadására és magas szintű megértésre. Nagyon szenvedélyesek, de
hajlamosak egy kicsit birtoklóak is lenni, és olyan haragot tudnak tartani, ami
senkire sem tartozik. A Skorpiók intenzív és hipnotikus személyiséggel
rendelkeznek. Tele vannak energiával, és minden feladatra, amit elvállalnak,
teljes erejüket beleadják. Kíváncsiak és jó analitikus képességekkel
rendelkeznek. Erős logikai gondolkodási képességgel rendelkeznek.
Hajlamosak nagyon gyorsan belemerülni valamibe. Gyakran hasonlítják őket
főnixhez. Sok kudarc után is addig térnek vissza ugyanahhoz a feladathoz, amíg
sikerrel járnak, akárcsak a hamvaiból feltámadó főnix. A Skorpiók tele vannak
érzelmekkel. Birtoklásra hajlamosak és hűségesek. Ha megbántod őket, az
mély nyomot hagy a szívükben. Még ha hallgatnak is, megbocsáthatatlanok, és
a legcsúnyább módon állnak bosszút. Mondhatni, hogy úgy szúrnak, mint egy
halálos skorpió. A legjobb barátnak és a legrosszabb ellenségnek is nevezhetjük
őket. Követeléseikben néha ésszerűtlenek, ezért bizonyos mértékig
manipulatívak. Nagyon szorgalmasak. Ügyelnek arra, hogy minden, az életüket
érintő kérdésben tájékozottak legyenek.
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Szeretnek magukban maradni és a legnagyobb információs előnnyel
rendelkezni; nagyon féltékenyek tudnak lenni a velük versengő más emberekre.
Néha nagyon arrogánsak vagy ravaszak is lehetnek. A Skorpiók
egészségtudatos emberek. Nagyon szeretnek sportolni. Nagyon sokáig
edzenek, néha olyan sokáig, hogy túlhajszolják az izmaikat, és a végén még
meg is sérülnek. A Skorpiók szeretnek utazni. A túrázás, a kirándulás és a
kalandsportok a kedvenc tevékenységeik. Tudják, hogyan kell az életet a
legteljesebb mértékben élvezni. A Skorpiók szeretik a változást. Legyen szó a
megjelenésükről, a szakmájukról vagy a lakóhelyükről, szeretik a változásokat,
és az élet szinte minden variációját kipróbálják. Született gasztronómusok.
Imádnak sokféle konyhát kipróbálni minden országból és kultúrából. A Skorpiók
egyben az állatöv legegzotikusabb jegye is. Nagyon szenvedélyesek, ha a
partnerükről van szó. Azonban nem annyira stabilak a kapcsolataikban, mint
amennyire hűségesek a barátaikhoz.
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Nyilas Csillagjegy Asztrológiai Jellemzői Asztrológus Segítségével
1. Elem - Tűz
2. Szimbólum - Nyilas
3. Uralkodó bolygó - Jupiter
4. Szerencsekő - Ametiszt

A Nyilasok nagyon optimisták és szeretetteljesek, szeretik a szabadságukat és
függetlenségüket. Kedvesek és nagylelkűek, de könnyen unatkoznak és nagyon
nyugtalanok. Mohón akarnak felfedezni és gyorsan tanulni. A Nyilasok könnyed
emberek. Folyamatosan keresik az élet értelmét. Filozófiáról beszélnek, és
igyekeznek modern módon viszonyulni az üléshez. Magabiztos, humoros,
pozitív gondolkodású és boldog emberek. Nagyon gyakorlatiasak, amikor
döntéseket kell hozniuk. Tudják, hogyan kell uralkodni az érzelmeiken. Kacér
emberek és nagyon népszerűek az ellenkező nemnél. Nagy baráti körrel
rendelkeznek, és mindig készen állnak minden segítségre. A Nyilasok azok a
barátok, akik talán évekig nem tartják veled a kapcsolatot, de amikor szükséged
van rájuk, átkelnek hét tengeren, hogy segítsenek neked. Szeretik a
szabadságukat, és mindig szükségük van egy kis térre a szellemi fejlődésükhöz.
Kalandvágyóak és sokat utaznak. Nem a cél a fontos számukra, hanem az
utazás. A Nyilasok azok az emberek, akik kerékpároznak és felfedezik a
gyönyörű tájat ahegyekben. Őszinték a nézeteikben. Valószínűleg ők a legjobb
tanácsadók, mivel mindig igazat mondanak.
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Humoruk a szatíra. Nem veszítik el könnyen a türelmüket, de ha egyszer
feldühödnek, valószínűleg csak egy olyan mondatot mondanak, ami mélyen
megbánt. Rendkívül önzőek. Minden olyan szó, ami az önbecsülésüket támadja,
rendkívül dühössé teszi őket. A Nyilasok felelőtlen emberek. Ez főleg azért van,
mert semmilyen feladatot nem vesznek nagyon komolyan. Feltételezik, hogy
semmi sem romolhat el az életben. Optimizmusuk néha felesleges. A Nyilasok
általában jó fizikummal rendelkeznek, de nem viselik magukat túl jól.
Beszélgetés közben nyugtalannak tűnnek. Nagyon nem figyelnek arra, hogy mit
viselnek és hogyan jelennek meg informális találkozókon. Viszont nagyon
szeretik a kütyüket és azok márkáit. Választásuk többnyire felszínes. Mindent
szeretnek, ami népszerű.

Bak Csillagjegy Asztrológiai Jellemzői Asztrológus Segítségével
1. Elem - Föld
2. Szimbólum - Bak
3. Uralkodó bolygó - Szaturnusz
4. Szerencsekő - Gránát

Szorgalmas és intelligens, a legtöbb Bak hajlamos túlhajszolni magát.
Elkötelezettek a céljaik iránt, és aprólékosak, ügyelnek a részletekre. Minden
megkezdett feladatot befejeznek. Bölcsebbek a koruknál, és sok türelemmel
rendelkeznek. Racionálisak és tiszta elmével rendelkeznek.
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Alaposan átgondolják a következményeket, mielőtt bármit is tennének.
Csodálják a barátaikat és a családjukat. Szenvedélyükről és hűségükről nem
szavakkal mesélnek, hanem kifejezik azokat. Pontosak és mindig teljesítik a
vállalásaikat. Nagyon óvatosak, ha a nyilvános megjelenésükről van szó, mert
nagyon érzékenyek, ha megítélik őket. Minden színpadi megjelenés előtt jól
felkészülnek. Nagyon tehetségesek, és mindig vannak kreatív ötleteik. A
legnagyobb hátrányuk az életben, hogy nagyon félénkek és tartózkodóak.
Száraz humorérzékük van. Ambiciózusak és anyagiasak. Mindig nyomást
gyakorolnak magukra, hogy sikeresek legyenek. Nagy türelemmel és
koncentrációs képességgel rendelkeznek, idegesek és nagy nyomás alatt
állnak, hogy jól teljesítsenek. Úgy tűnik, nagyon keveset kockáztatnak az
életben. Legtöbbször kivárják a megfelelő alkalmat, amit megragadnak. Mindig
igyekeznek biztosítani a sikert. Nagyon pesszimisták, és a kudarc elég ahhoz,
hogy demoralizálódjanak. Nagyon együttérzőek és gondoskodóak a barátaikkal
szemben. Igyekeznek teljes mértékben uralni a környezetüket. Nagy
érdeklődést tanúsítanak szeretteik élete iránt, de csak azért, hogy a velük való
kapcsolatuk ne szenvedjen csorbát. Nagyon klasszikus ízlésük van a
választások terén. Hisznek abban, hogy a választásaikban a minőségre kell
figyelniük. A Bakok szeretnek nevetni, ajándékokat cserélni és bulikat ünnepelni,
de nem túl kalandvágyóak. Aligha gondolnak arra, hogy nyaralni menjenek,
inkább az irodába mennek, és tökéletesen elvégzik a munkájukat. Ha valamit a
szabadban szeretnének csinálni, általában piknikeznek a családdal, vagy a
tengerparton pihennek. A sport sem érdekli őket különösebben. A játékok,
amelyeket szívesen játszanak, többnyire beltéri szabadidős játékok.

Asztrológus

Asztrológus
https://asztrologus.eu/
Vízöntő Csillagjegy Asztrológiai Jellemzői Asztrológus Segítségével
1. Elem - Levegő
2. Szimbólum - Vízöntő
3. Uralkodó bolygó - Szaturnusz és Uránusz
4. Szerencsekő - Akvamarin

Racionális és intelligens. A Vízöntők erős gondolkodók, akik nem szeretik, ha túl
sok érzelmi igényt támasztanak velük szemben. Leleményes emberek, akik
szeretik tudni, hogyan működnek a dolgok. Kíváncsiak, de önfejűek, és gyakran
lázadnak a konvenciók ellen. Jövőorientáltak, és nagyon nehezen élnek a
jelenben. A koruk előtt élnek. Szabad szellemek, és nem kötnek
kompromisszumot a szabadságukkal, az egyéniségükkel és a térrel
kapcsolatban. Nem osztják meg a problémáikat, és mindig egyedül oldják meg
azokat. Mindenkitől elfogadnak tanácsot, de azt teszik, amit a legjobbnak
gondolnak. Érzékeny emberek. Nagyon hűségesek és megbízhatóak. Igényeik
általában ésszerűek, de soha nem kérnek semmit, és elvárják, hogy szeretteik
mindent tudjanak. Emiatt hajlamosak könnyen megbántódni. Kiszóló és
karizmatikus emberek. Életük inkább a nagy eszmékre és a lelkiismeretességre
épül, mint a gyakorlati megfontolásokra. Mindent megtesznek azért, hogy a
világot jobbá tegyék az emberiség és az emberek számára. Általában ők a nagy
gondolkodók, akik megalapozzák a jövőt. Ha stresszesek, csak időre van
szükségük önmagukhoz. Haragjuk vagy dühük csak néhány percig tart, és
feszült helyzetekben igyekeznek csendben maradni.
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Ha a stressz elmúlt, nagyon éretten viselkednek a problémák megoldása
érdekében. Nagyon erős akaratúak. Nagyon jól ki tudják fejezni és el tudják
viselni magukat, ami miatt nagyon népszerűek az emberek körében. Még ha
egy Vízöntő még soha nem is szólított meg a munkahelyeden vagy az
iskolában, legalább egyszer biztosan felfigyelsz rájuk. A Vízöntők közelében
lenni egyszerre izgalmas és kihívást jelentő dolog. Mindig új ötleteket adnak
neked, és más világokat fedeznek fel, de nagyon zavaró, hogy szükségük van-e
rád vagy sem. A Vízöntők eredetiek. Nem tudnak semmit sem meghamisítani,
de nagyon kiszámíthatatlanok. Makacsok, ha a meggyőződésükről van szó, és
nagyon racionálisan védik az álláspontjukat, de ha felfedeznek egy mélységes
ellentmondást a meggyőződésükkel, készek teljesen megváltoztatni a
véleményüket. Jobban hisznek az igazságosságban és az erkölcsben, mint a
jogban vagy a vallásban, és különösen lázadóak a politikai rendszerrel
szemben. Ők igazán spirituális emberek, és úgy tartják, hogy megalapozzák a
következő generációk spirituális ébredését. A Vízöntőkkel az a legnagyobb
probléma, hogy különcök és távolságtartóak. Ez okozza, hogy életük nagy
részét egyedül töltik. Az összes csillagjegy közül ők a legintelligensebbek;
ötleteik és kreativitásuk minden utánzót felülmúl.
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Halak Csillagjegy Asztrológiai Jellemzői Asztrológus Segítségével
1. Elem - Víz
2. Szimbólum - Halak
3. Uralkodó bolygó - Neptunusz
4. Szerencsekő - Smaragd, akvamarin

A Halak melegszívűek és szeretetteljesek, élénk fantáziával rendelkező
álmodozók, természetüknél fogva rendkívül érzékenyek és félénkek.
Együttérzőek és tele vannak szeretettel. Nagy elvárásokat támasztanak
szeretteikkel szemben. Rendkívül érzelmesek, és ha nem értékelik a
szeretetüket, elárulva érzik magukat, és könnyen megbántódnak. Szellemes és
szórakoztató emberek. Hisznek abban, hogy kapcsolatot kell teremteniük az
emberekkel, és boldoggá kell tenniük őket. Művésziek és nagyon sokoldalúak a
tehetségükben. Rugalmasak a döntéseikben, és néha rossz döntéseket hoznak,
amelyeket később megbánnak. A Halakkal való kezdeti interakció nagyon
vonzónak tűnhet, de a racionalitásuk hiánya nagyon bonyolulttá teheti a
dolgokat. A Halak meglehetősen bizonytalanok az érzéseiket illetően, és
hajlamosak könnyen megváltoztatni az érzéseiket. Nagyon hűséges barátok
lehetnek, de nem jók a titoktartásban. Kettős természetük miatt gyakran
félreértik őket, és könnyen motiválhatók. Másrészt az élet eseményei könnyen
demoralizálják őket, és elkezdik sajnálni magukat. A Halak nem jó példaképek,
mert hiányzik belőlük az önbizalom és a fegyelem. Véleményüket erősen
befolyásolják a körülöttük élők.
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A Halak ritkán dühösek, de nagyon fájdalmasan érzik magukat, ha érzelmileg
megbántják őket. A Halak spirituális emberek. Ők a legintuitívabbak az összes
csillagjegy közül. Hisznek egy misztikus, természetfeletti világban. A Halak
egyáltalán nem törődnek az egészségükkel. Rengeteg egészségtelen ételt
esznek, és nem mozognak. Emellett szeretik a természetet és minden állatot.
Nem tudnak zárt térben élni, és szeretnek sokat utazni, de általában csak a
barátokkal és a családdal mennek el.
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Megfelelő Munka és Beosztás Megtalálása Asztrológus Útmutatásával
A napjegyek segíthetnek megtalálni a megfelelő szakmát. Természetesen
mindannyian olyasmit szeretnénk csinálni, ami kiteljesíti az életünket, ami
értelmet ad az életünknek, és nem egyszerűen azt a lehetőséget választjuk,
amivel kifizethetjük a számlákat. A csillagjegyed felhasználásával nemcsak ételt
tehetsz az asztalra, hanem megtalálhatod a tökéletes álommunkát, és közben
még jól is kereshetsz. Amikor a csillagjegyek felhasználásával próbálsz karriert
választani, tartsd szem előtt, hogy ez nem egy bolondbiztos módszer a
sikerhez. A Napjegyek segítenek megtalálni azt az utat, amely a legnagyobb
valószínűséggel sikeres lesz; a kemény munka és az elkötelezettség a
részedről biztosítja a kívánt sikert.
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Az egyes Állatövi Jegyek Természete az Asztrológia Értelmezésében
Első lépésben azt kell azonosítanod, hogy milyen típusú csillagjegy vagy.
Kardinális Jegyek az Asztrológiában
Az összes állatövi jegy közül négy kardinális jegy - Kos, Rák, Mérleg és Bak.
A kardinális jegyekben született embereket arra rendelték, hogy vezetők
legyenek; sosem leszel boldog, ha másoknak alárendelt vagy. Saját magad
főnöke kell lenned, ha sikeres akarsz lenni.

Állandó Jegyek az Asztrológiában
Az összes állatövi jegy közül négy kardinális jegy - Bika, Oroszlán, Skorpió és
Vízöntő.
Az állandó jegyekben született emberek stabilak, megbízhatóak és
következetesek viselkedésükben. Általában mindig tudni lehet, hogy mire
számíthastz tőlük.

Változó Jegyek az Asztrológiában
A tizenkét jegy közül az utolsó négy az Ikrek, a Szűz, a Nyilas és a Halak. A
változékony jegyekre úgy gondolunk, mint a gondolat és a cselekvés
közvetítőire. Gyakran tekintik őket összekötő kapocsnak a kardinális vezetők és
a fix szervezők között. Változó jegyűként csak akkor vagy boldog, ha állandóan
mozgásban vagy, kapcsolatban állsz a világgal,és új, inspiráló ötleteket
közvetítesz.
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Az Állatövi Jegyek Elemei az Asztrológiában
Amit itt meg kell jegyezni, hogy bár a legtöbb ember általában megfelel ezeknek
a tulajdonságoknak, a munka típusa a csillagjegy megfelelő elemének
megfelelően különbözik.
Például a bíboros Kos a tűz elemet, míg a bíboros Rák a víz elemet képviseli.
Mindketten született vezetők, és a saját csapatuk élén állnak, de a munka
típusa, amelyet előnyben részesítenek, eltérő. A Kos, mint tűz elem, olyasmit
élvezne, ami izgalmas, és lehetővé teszi, hogy fényesen ragyogjon, a figyelem
középpontjában legyen, és magára vonja mások figyelmét. A Rák viszont a
vizes természetüknek megfelelően inkább a mély, türelmes és csendes emberek
közé tartozik. Ők azok a fajta emberek, akiknek szükségük van a magányra,
míg te addig dolgozol, amíg jól meg nem érzed magad, és készen nem állsz
arra, hogy belevessz.

Az Asztrológiában Négy Elem van, amely az Állatövi Jegyeket Irányítja
Ezek a Tűz, a Föld, a Víz és a Levegő.
Ezek az Elemek megfelelnek az emberek tulajdonságainak, ezért a
pályaválasztásnál figyelembe kell venni őket.

Tűz Elem – az Asztrológus Leírása
Válasszon olyan munkát, amely izgalmas, és amely lehetővé teszi, hogy
elismerést szerezzen. Impulzív úttörője vagy az új dolgoknak, ne félj felhívni
magadra a figyelmet, és érdekessé tenni a dolgokat mások számára.
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Víz- olyan munkát keress, amely lefoglal, és sok magánéletet biztosít munka
közben. Jó vagy az "anyáskodásban" és az "anyáskodásban", és különösen jól
tudsz másokról gondoskodni. Válassz olyan munkát, amely lehetővé teszi
számodra az utazást, és amely teret ad élénk fantáziádnak a gondolkodásra és
az elmélkedésre.

Levegő Elem – az Asztrológus Leírása
Olyasmit szeretnél, ami állandóan mozog és intellektuális. Nem leszel boldog,
ha szigorú, monoton időbeosztáshoz vagy kötve; változatosságra vágysz, és
szeretnéd a lehető legjobban kihasználni gondolkodási képességedet.

Föld Elem – az Asztrológus Leírása
Te azok közé tartozol, akik valami szilárdra vágynak. Fontos számodra a
munkahelyed biztonsága, ezért olyasmit válassz, ahol mindkét lábad szilárdan
áll a földön, és csak előre, egy nagyszerű pozíció vagy előléptetés felé tudsz
haladni.

Természet és Elem Kombinációk az Asztrológiában
A tizenkét csillagjegy mindegyike megfelel egy-egy elemnek.
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Kos Csillagjegy - Kardinális Tűz az Asztrológus Jellemzése
A Kosok a hősies tettekre valók, mint a katonák és a tűzoltók. Emellett gyors
döntések meghozatalára is képesek. Jó pilóták, menedzserek, bankárok és
gépészek. Jók a tőzsdén és az értékesítésben is. A monoton munkákkal nem
boldogulnak olyan jól. Minden olyan munka, amiben ugyanaz a rutin és nincs
kreativitás, unalmassá teszi őket. Különösen a vezetés és az irodai munkák
kergetik őket az őrületbe. A pénz nem hatja meg annyira a Kosokat, mint a
hírnév és a munkahelyi elégedettség.

Rák Csillagjegy - Kardinális Víz az Asztrológus Jellemzése
A Rákok nagyon felelősségteljes emberek. Introvertáltak, de nagyon jól
felkészülnek a feladataikra. Ezért jó vezetők, tanárok, egészségügyi
szakemberek és menedzserek. Szervezettek és tudják, hogyan kell elvégezni a
munkájukat. Nagyon érzékenyek, és nem bírják jól a nyilvános beszéddel járó
nyomást. Ritkán lesznek politikusok, művészek vagy újságírók. Ambiciózusak,
és azt akarják, hogy munkájukért folyamatosan jutalmazzák őket. Bármilyen
unalmas, dicséret nélküli munka nem jó választás.

Mérleg Csillagjegy - Kardinális Levegő az Asztrológus Jellemzése
A Mérlegek nagyon bájos és kifelé forduló emberek. Nagyon meggyőzően
viselkednek, ezért nagyon jó diplomaták. Utálják a konfliktusokat, és igyekeznek
azokat békésen megoldani. Jó jog- és igazságérvényesítők. Béke- vagy
szociális aktivisták is lehetnek.
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A könyvtárosok nagyon kreatívak, és nagyszerű divattervezők, művészek és
filmesek lehetnek. Az olyan hagyományos munkák, mint a személyi asszisztens,
a telefonkezelő vagy a banki ügyintéző nem jó választás egy Mérleg számára. A
Mérlegeknek jó ízlésük van a minőség iránt. Jó lakberendezők vagy művészek
lehetnek, feltéve, hogy megvan hozzá a tudásuk. Általában hobbiból vállalnak
lakberendezői munkát.

Bak Csillagjegy - Kardinális Föld az Asztrológus Jellemzése
A Bakok nagyon gyakorlatias szemléletűek. Szeretik követni a protokollokat és
szervezetten végezni a munkájukat. Kiválóan alkalmasak mérnökként és olyan
vállalkozásokban, amelyek építőipari munkával járnak. Az informatikában is jók.
Nagyon jók a matematikában, és kiválóak könyvelőként, statisztikusokként vagy
bankárként. Nem tűrik jól a rendetlen munkát. A Bakok nem kifejezetten
alkalmasak sebésznek. Nem értenek a piszkos, véres munkához. De jók az
orvoslásban, és jól dolgoznak gyógytornászként. Nehezen tudnak tervezetlenül
is dolgozni. Nem túl jók a gyors döntések meghozatalában, és nem alkalmasak
a tőzsdei kereskedésre vagy ingatlanügynöknek.

Bika Csillagjegy - Állandó Föld az Asztrológus Jellemzése
A Bika jó a kereskedelemben vagy olyan foglalkozásokban, amelyek folyamatos
pénzáramlással járnak. A banki szakma a legmegfelelőbb. Azonban a
befektetések és a tőzsde is jó választás. Jók az orvosi és a vegyiparral való
foglalkozásban is. Munkahelyi biztonság nélkül nem érzik magukat túl jól.
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A részmunkaidős állások, a szabadúszók, a művészek és az újságírók nem a
megfelelő választás a Bika-emberek számára. Mindig feljebb akarnak lépni a
szakterületükön. Ezért bármilyen régimódi, tekintélyes állás jó nekik, ahol
biztosak lehetnek abban, hogy pénzt fektetnek bele, és biztos eredményeket
érnek el.

Oroszlán Csillagjegy - Állandó Tűz az Asztrológus Jellemzése
Az Oroszlánok nagyon kreatív és szórakoztató emberek. Nagyon jók az olyan
munkákban, amelyek művészi és népszerűek. A legjobban a színházban és a
rendezvények szervezésében érzik magukat. Nagyon nehéz számukra rendet
tartani. Jól boldogulnak az egójukhoz illő, magas szintű pozíciókban. Figyelemre
méltó magasságokba emelik a márkájukat, ha vezetői vagy csúcsvezetői
pozícióban dolgoznak. További jó lehetőségek számukra a rendezvények vagy
talk show-k házigazdái és a sport. A Oroszlánok nem nagyon tudnak kritikusak
lenni. Nem alkalmasak arra, hogy politikusok, köztisztviselők vagy kormányzati
alkalmazottak legyenek. Karrierjükhöz mindössze pozitív elismerésre van
szükségük.

Skorpió Csillagjegy - Állandó Víz az Asztrológus Jellemzése
A Skorpiók karrierorientált emberek, akik kitartóak és keményen dolgoznak, de
motivációra van szükségük. Kíváncsiak és folyamatosan új ismereteket
keresnek. Nagyon jó orvosok, kutatók, nyomozók és újságírók.
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Nagy szenvedélyük van a természet iránt, és érdekli őket az ökológia, a
régészet, a természeti erőforrások és a kapcsolódó szakmák. Jó mérnökök,
katonák és kutatók. A Skorpiók mindenféle szakmát végezhetnek, de tűzben kell
lenniük. Minden olyan szakma, amely szelíd, a Skorpiók számára a
legrosszabb. Legvégső esetben pincérként, házalóként vagy söprögetőként
dolgoznak.

Vízöntő Csillagjegy - Fix Levegő az Asztrológus Jellemzése
A Vízöntők nem tudnak zárt térben dolgozni. Szükségük van a szabadságra,
ezért mindig változtatják a szakmájukat, vagy mellékállásban hobbijukat űzik.
Szeretnek érdeklődni a tudomány és a technológia legújabb vívmányai iránt.
Nagyon jó kutatók. Különösen jók a radiológiában, a természettudományokban,
az elektronikában, a repülésben és pilótaként. A Vízöntők nagyon filozofikus és
spirituális emberek. Érdekli őket a szociális munka, a politika, az alternatív
gyógyászat és a motivációs vezetők. A normál munkák nagyon unalmasak
számukra. Inkább olyan munkát vállalnak, ahol folyamatosan bővíthetik
tudásukat, és mindig tanulhatnak valami újat.
Az olyan rutinmunkák, mint a banki, könyvelési, adminisztrációs és irodai
munkák unalmasak számukra. Nem tudnak másoktól függeni a munkájukban.
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Ikrek Csillagjegy - Változó Levegő az Asztrológus Jellemzése
Az Ikrek nagyon jók a kommunikációban. Nagyon jók az intelemar ketingben és
a médiában. Nagyszerű diplomaták lehetnek, feltéve, hogy fegyelmezettek
maradnak. Jó tanárok, politikusok, motivációs szónokok és ügyvédek lehetnek.
Minden olyan szakma, amely nem kelt intellektuális érdeklődést, nem alkalmas
az Ikrek számára. A banki, a könyvelési és a mérnöki szakma nem jó választás
számukra. Az Ikrek képesek több feladatot is elvégezni, és jól tudnak nyomás
alatt dolgozni, ami jó főnökké teszi őket a munkahelyükön. Jó menedzserek és
vezetők is lehetnek.

Szűz Csillagjegy - Változó Föld az Asztrológus Jellemzése
A Szüzek jó analitikus képességekkel rendelkeznek. Nagyon meggyőzőek a
beszélgetéseik során. Jó írók, tanárok és vezetők. Munkájukban a
tökéletességre törekszenek, és jól teljesítenek a szolgáltatói munkakörökben,
például étteremvezetőként, szerkesztőként, könyvelőként és vendéglátósként.
Szorgalmasak, és jól teljesítenek matematikából és természettudományokból.
Jó orvosok és mérnökök is lehetnek. Általában inkább alkalmazottként, mint
munkaadóként dolgoznak. Az üzleti vagy a humán erőforrással kapcsolatos
karrier nem jó karrierlehetőség a Szüzek számára.
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Nyilas Csillagjegy - Változó Tűz az Asztrológus Jellemzése
A Nyilasok nagyon magasra teszik a lécet. Minden olyan szakma jó nekik, ami
tekintélyt parancsoló. Nagyon jó orvosok és tanárok, de pszichológusként és
motivációs előadóként is nagy befolyással bírnak. Jók az emberekkel való
érintkezésben és a bizalmuk elnyerésében. Értékesítőként vagy menedzserként
is jól teljesítenek. Az üzletkötés némileg nehéz a Nyilasok számára, mivel
hajlamosak arra, hogy döntéseiket intuícióval és pozitív hozzáállással hozzák
meg. Nem nagyon értik a kockázatokat. Egészségtudatos emberek, és a
sportban is jók. Kalandvágyóak, és karrierlehetőségként is az utazást választják.

Halak Csillagjegy - Változó Víz az Asztrológus Jellemzése
A Halak kreatív és fantáziadús emberek. Különösen jók a művészetben és a
színházban. Nagyszerű kutatók, filozófusok és írók lehetnek. Érdeklődnek a
misztikus fogalmak iránt, és néha médiumként is karriert csinálnak. Spirituálisak
és jó prédikátorok. A Halak kettős természetűek. Lehetnek társadalmi aktivisták
és bűnözők is. Olyan emberek, akik hajlamosak arra, hogy képességeiket
negatív célokra használják. Különleges kapcsolatuk van a természettel. Jó
fotósok és idegenvezetők. A képzelőerőt nem igénylő foglalkozások, mint
például a titkárnő, az irodai dolgozó, a könyvelő vagy a banki ügyintéző nem jó
karrierlehetőség a Halak számára.
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ÖSSZEGZÉS
Hogyan Segíthet egy Asztrológus Munkát Keresni az Asztrológia
Segítségével?
Végső soron a választott szakma típusának összhangban kell lennie a
Kardinális, Fix vagy Változó jegyű természeteddel és a megfelelő elemmel.
Nincs olyan kemény és egyértelmű szabály, amely kimondja, hogy ez a
bizonyos szakma illik ehhez a bizonyos karakterhez. Nem számít, hogy egy
Bíbor jegyű a tűzoltóságon vagy egy reklámügynökségnél dolgozik, a lényeg,
hogy ő vezeti az adott szervezetet; egy Fix jegyűnek a munkája szervezési
aspektusával kell foglalkoznia, míg a Változó jegyűeknek folyamatosan a
kommunikációval kell foglalkozniuk.
Tehát a csillagjegyed jelzi, hogy milyen pozícióba illesz, míg a munkád jellegét a
csillagjegyed eleme határozza meg. Ha mindezeket a tényezőket figyelembe
veszed a pályaválasztásod során, az nem biztos, hogy azonnali sikert garantál,
de idővel biztosan megtapasztalsz majd valamilyen fokú elégedettséget a
munkáddal, már csak azért is, mert a számodra megfelelő szakmát választottad.
Jó helyre sorakoztál fel, már csak keményen kell dolgoznod és feszegetned a
személyes határaidat!
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