
Asztrológiai jegyek jellegzetességei a külsőn 

Az asztrológiának egy nagyon izgalmas része, hogy a jegyek jellegzetessége hogyan jelenik meg a 

külsőn. A témakör vizsgálatának nehézségét az adja, hogy a külsőn nem 1, hanem akár 3-4 jegy 

kombinációja is megjelenhet! A születési horoszkóp ábrában is egy jegy jellegzetessége több részből 

is jelentkezhet. A laikusok közül is egyre többen tudják, hogy a külsőért nem is a születési Nap, 

hanem az aszcendens felel. Ugyanakkor önmagában ez sem igaz, mivel akár az aszcendens ura 

(születési uralkodó), az I. házban álló bolygók, az aszcendens társura, az aszcendenst fényszögelő 

bolygók, a tengelyeken álló bolygók is megjelenhetnek a külsőn. A témában több asztrológus 

véleményét elolvastam, s azt látom, hogy vannak olyan jellegzetességek, amikben egységesen 

mindenki ugyanazt vallja, de tapasztaltam már eltéréseket is.  

Jelenlegi sorozatomban arra vállalkozom, hogy az általam tanult és megfigyelt jellegzetességeket 

adom át az asztrológia iránt érdeklődők számára. 

Mivel mostanság a Bika havában járunk, így lássuk, hogy mik a Bika jegy, külsőben is megjelenő 

jellegzetességei! 

BIKA 

A Bika uralkodó bolygója a Vénusz. A szerelem istennőről elnevezett bolygó ebben a jegyben a 

kényelmet, a biztonságra való törekvést, gondoskodást, az anyagi javak szeretetét testesíti meg. 

Ebből következik, hogy ez az egyik jegy, mely hajlamos az elhízásra, ugyanakkor mivel vénuszi jegy, 

jellemző rá a kerekdeden szép forma. Bikáknak kifejezetten a bőrük nagyon szép! Kicsit kreolos 

árnyalatú, szép, tiszta bőrük van. 

Ezen kívül vénuszi jellegzetesség az ovális fejforma, s mivel elhízásra hajlamos, így az arc is teltebb, 

ugyanakkor szép. 

Ami nagyon feltűnő náluk, és kifejezetten csak rájuk jellemző, az a 

húsos, formás, nagyon vastag „csókos” száj, különösen nőknél, 

mivel sminkkel még jobban ki is hangsúlyozzák. 

 

 

 

 

 

 



Ami viszont főleg férfiaknál látszik (mivel rövid a hajuk), az a széles, rövid nyak, mely majdnem 

olyan vastag, mint a fej. 

Álluk kerek, tokásodásra hajlamosak. 

 

 

 

 

 

 

 

A hajszínűk nem igazán jellemző, mint ahogy a szem szín 

sem (én eddig inkább barna hajú, meleg barna szemű 

Bikákkal találkoztam, nőknél inkább hosszú hajjal), az viszont 

biztos, hogy nem megy el az egyik véglet felé sem. 

 

 

 

 

 

 

 

Végtagok rövidek, kurták, a kezek puhák, rövid ujjakkal, ugyanakkor itt is látható a nagyon szép 

bőr. 

Mint ahogy fentebb már írtam, elhízásra hajlamos 

jegy, férfiak hasra, nők csípőre, hátsóra híznak, a 

derék és a csípő majdnem egyvonalban van. 

Ugyanakkor nőkre jellemző a dús kebel. 

 

 

 



Amennyiben a teljes alakot nézzük, termetre középmagasak, de inkább az alacsony felé tendálnak, 

ugyanakkor a felsőtest arányaiban nagyobb, mint az alsó. 

A Bika nők nagyon adnak magukra: jó minőségű, bő, ugyanakkor 

elegáns ruhákban szeretnek járni, szeretik a szoknyát. 

 

 

 

 

 

 

 

 A férfiaknál megtalálható mind a két véglet – vagy nagyon adnak magukra –mindig tiszta, jól vasalt, 

elegáns ruhában jelennek meg, vagy pont, hogy nagyon hanyagul öltözködnek. 

Kisugárzásra nyugodtak, a nők kicsit félénknek tűnnek. 

Bika férfiaknál érdekesség, hogy a külső, vénuszi jellegzetességek miatt kicsit nőiesek, ugyanakkor 

kisugárzásra mégis nagyon férfiasak.  

 

Pár híresség a Bikák között: 

Andre Agassinak 3 bolygója is a Bikában van, szerintem 

ezek valamelyike biztos visszahat az aszcendensére is. Nála 

jellegzetes az ovális fejforma, meleg barna szem, s a nyaka 

majdnem olyan széles, mint az arca. Hol fülbevalót, hol 

hosszú hajat hord (feminin jelleg), mégis férfias a 

kisugárzása. 

 

 

 

 

 



Erre másik példa a magyar híresség, Vikidál Gyula 

is (percre pontos születési idejét nem ismerem, de 

alkatra, a vastag nyakával jellegzetes Bika külseje 

van). 

 

 

 

 


