
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. 

Mivel mostanság az Ikrek havában járunk, így lássuk, hogy mik az Ikrek jegy, külsőben is 

megjelenő jellegzetességei! 

IKREK 

Az Ikrek jegy bolygója a Merkúr (mint ahogy a Szűznek is, így több jellegzetességben is 

megegyeznek). A furmányos istenről elnevezett bolygó ebben a jegyben a jelöli a jó 

kommunikációs és szellemi képességeket, mozgékonyságot. 

Ebből következik, hogy képviselői sosem híznak el, ugyanis mindig aktívak: jönnek, mennek. 

Testalkatra jellemző a fiatalos megjelenés, többnyire apró termet.  

Feltűnő a vékony csontozat, sovány, törékeny alkat, ugyanakkor nagyon is nyúlánk test. 

(Külön tudja minden testrészét mozgatni, mintha higanyból lenne.) Emellett első ránézésre a 

merkúri alkat jellegzetessége, a hosszú ujjak. 

 

Heidi Kum (Ikrek az aszcendensének ura) 



Amennyiben a törzset nézzük meg közelebbről, a mellek mindig kicsik, a kulcscsontok 

erőteljesen kiugranak. 

Arc egyik jellegzetessége a középen vágott áll, mely két részre szeli az arcot, vagy a merkúri 
gödör, mely az állon szereplő mélyedés. 

 

Sandra Bullock Ikrek aszcendenssel 

 

Arc jellegzetessége a szabályos, éles vonások, nincs rajta semmi puhaság. A homloka 

magas. 

Ikrek személyiség még öregkorában is nagyon fiatalos, messziről nem lehet megmondani a 

korát. 



Orra és a szája nagyon jellegzetes. Az orra pici, és nagyon keskeny, hegyes merkúri orr, míg 

a száj vékony. 

Szeme világos kék, mely nagyon értelmes, és pajkosan, érdeklődve figyel meg mindent. 

 

Michelle Pfeiffer Ikrek aszcendenssel 

 

Ugyanakkor a szemöldöke jelentéktelen. 

Fogai picik, szabályos fogak, egyenletesen kis rés van köztük, ezek az úgynevezett rizsszem 
fogak. 

Haja egyenes szálú, leggyakrabban világos szőke, de sötétebb barna is lehet. Méretre 
inkább rövid, vagy maximum vállig érő, míg a Szűz jegyűek a nagyon hosszút kedvelik. 

 

Kylie Minogue Ikrek aszcendens úrral 

 


