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Elvis Presley 
Csillagjegy: Bak (Földies) 
Aszcendens: Nyilas (Tüzes) 
Uralkodó bolygó: Szaturnusz 
Születési uralkodó bolygó: Jupiter 
 
 
Ön mindig a csúcsra tekint. Közben gondosan a 
lába elé néz, hogy minden lépéssel följebb 
jusson. A kitüntetés az Ön számára nem jutalom, 
sem meglepetést, sem felmagasztosulást nem 
érez, mikor a mellére tűzik. Úgy tekinti: ha 
valaki, hát Ön megérdemelte - mert ugyan ki 
másnak járna? Ha azonban nem kapja meg az 
Önt megillető elismerést, könnyen komorrá, 
keserűvé válik. De, miként Orwell Állatfarmjában 
az öreg ló, ilyenkor csak megrázza a fejét, s így 
szól: akkor még keményebben dolgozom. És 
húzza az igát tovább. Ön mindig komoly, mindig 
elszánt, végtelenül megbízható és a végletekig 
terhelhető. Barátságát nem kezdi ki az idő és hűsége sem fakul meg az évek alatt. Úgy érzi, miként 
Karinthy: Ön a Felelős Ember. Fiatalon szinte koravénnek hat, a negyvenes éveitől kezdve viszont 
mintha megszűnne öregedni. Olyan, mint a hegymászó: ha felért a csúcsra, ott már nem sokat 
időzik. Kitűzi zászlaját, és új, meghódítandó hegyet keres. 
[Bak csillagjegy 2. dekádban] 
 
Jó rálátása van mindenre, Ön nem vész el a részletekben. Ezért válhat Önből jó felső vezető, és ha 
a keze alá beosztott középvezetők kellően kitartóak, az Ön magasröptű elképzeléseit rendre meg 
tudják valósítani. A széles látóköre miatt, igen eredményessé tud tenni egy szervezetet vagy 
vállalatot. Mindenről van véleménye és ezt ki is nyilvánítja, ám kevés a türelme mások 
meghallgatására. Tapintatlan megjegyzéseivel, kérdéseivel sokszor kellemetlen helyzetbe hozza 
magát és partnerét. Ezt később megbánja, de csak nehezen tudja meggondolatlanságát jóvátenni. 
Érveit meggyőzően tudja előadni, de ez nem jelenti azt, hogy határozott, sőt, sokszor 
megváltoztatja véleményét, életcélját, gyakran keres valami újat, amiért lelkesedhet. Szívesen 
utazik, fel akarja fedezni a világot. Igen vonzza a távolság és minden újdonság. 
[Nyilas aszcendens 2. dekádban] 
 
 
Nap a 2. házban, a Bak jegyében 
Szívós, kitartó, nagy önuralommal rendelkezik. Az Ön számára alapvető a célszerűség 
és a megfoghatóság, kerüli a felesleges pazarlást, a könnyelműséget. Az anyagiak 
megszerzése életének legfőbb célja, ugyanakkor hajlamos a költekezésre, nem szereti 
fogához verni a garast. Jó orra van a pénzhez, befektetései többnyire hasznosak és 
eredményesek.  

 
Erős hatás 

A képletben a Nap fényszögeinek hatása Fényszög Erő 
Rendkívül kitartó, amit egyszer elhatároz, azt véghez is 
viszi.  sextil 90 % 

   
Hold a 3. házban, a Halak jegyében 
Ön akkor érzi jól magát, ha mások támasza lehet, ha környezete elfogadja 
segítségnyújtását. Az Ön életében fontos szerepet tölt be a kommunikáció, jó 
diplomáciai érzékkel rendelkezik.  
 

 
Erős hatás 

Merkúr a 2. házban, a Bak jegyében 
Fontosak az Ön számára az elérhető, kézzelfogható célok. Vagyoni gyarapodásra intellektuális 
pályán számíthat. Hajlamos az anyagias gondolkodásra.  
   
Vénusz a 2. házban, a Bak jegyében 
Érzelmi életét bizonytalanság jellemzi, nehezen nyílik meg mások előtt, fél a csalódásoktól. A 
vagyon, a pénz fontos Önnek. Nagy és szép ingatlanra vágyik, olykor mégis hajlamos a 
túlköltekezésre. Könnyen szórja a pénzt, és hajlamos tehetségét is elfecsérelni.  
A képletben a Vénusz fényszögeinek hatása  Fényszög Erő 
Néha önbizalomhiányban szenved, nem tudja elhinni, hogy 
önmagáért szeretik, ezért olykor gátlásossá válhat.  quadrat 80 % 
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Mars a 10. házban, a (Mérleg) jegyében 
Lehetőleg kerül minden konfliktushelyzetet, mert az Ön számára igen fontos a harmonikus érzelmi 
élet. Ahhoz, hogy Ön a legtöbbet hozza ki magából, izgalomra, pörgésre van szüksége. Maximális 
erőt fektet hivatásába, melyben sikerekre, karrierre, jó hírnévre tehet szert.  
A képletben a Mars fényszögeinek hatása  Fényszög Erő 
Igazságszerető, ezért ha kell, fellép az igazságtalanság 
ellen.  sextil 99 % 

   
Jupiter a 11. házban, a Skorpió jegyében 
Gondolataiért és nézeteiért nyíltan kiáll, de nehezen tudja feldolgozni az Önt ért 
igazságtalanságot. Baráti köre Önhöz hasonló érdeklődésű és erkölcsi szinten álló 
emberekből áll. Kapcsolatai révén gyakran kerül előnyös helyzetbe. Terveit és 
reményeit általában sikerre viszi, igényli hogy támogassák, és hogy Ön is 
támogathasson másokat.  

 
Erős hatás 

A képletben a Jupiter fényszögeinek hatása  Fényszög Erő 
Lelkes és elszánt, mindig kitart meggyőződése mellett.  sextil 99 % 
   
Szaturnusz a 3. házban, a Vízöntő jegyében 
Ön egy kicsit idealista, de igen jóindulatú. A maga módján próbál segíteni az 
embereken. Általában jó értelmi képességekkel rendelkezik, a realitásokat tiszteli. Nem 
kedveli a fölösleges beszédet, amit Ön kimond, annak súlya van. Jó eredményeket 
érhet el kutatómunkákban, hiszen szívós és következetes. Érdekelhetik az antik 
könyvek, papírok, okmányok.  

 
Erős hatás 

A képletben a Szaturnusz fényszögeinek hatása  Fényszög Erő 
Szeret Önnél idősebbekkel barátkozni.  sextil 96 % 
   
Uránusz a 5. házban, a Kos jegyében 
Állandóan igényli a változást, a függetlenséget. Életét váratlan tettek és reakciók jellemzik. 
Nehezen viseli el a korlátokat, minden kötöttség zavarja. Mindig kapható a kalandokra, de főleg 
azért, hogy valóra válthassa nem mindennapi elképzeléseit. Élvezi a függetlenséget, mert így az 
érzelmi életben is megtalálhatja az Ön által keresett változatosságot. Az élet minden területén, így 
a szerelemben is kedveli a különlegességet. Hajlamos talán a hűtlenségre is, kapcsolataira időnként 
érzelmi üresség jellemző.  
A képletben a Uránusz fényszögeinek hatása  Fényszög Erő 
Általában tagad minden régit, és egyáltalán nem tiszteli a 
hagyományokat. Hatalmas energiával képes leküzdeni az 
akadályokat.  

quadrat 80 % 

Munkájában Ön eredeti és találékony, újító ötleteit képes 
megvalósítani.  sextil 88 % 

   
Neptun a 9. házban, a Szűz jegyében 
Szüksége van valamilyen állandóságra, ami a rendszeretetében is megnyilvánul. Vonzódik a 
rejtélyes, kiismerhetetlen gondolatokhoz. Egy távoli utazás lehetősége álmai netovábbja. Ön 
rendkívül érzékeny lelkű, és erős intuíciós képességekkel rendelkezik. Gyakran valamelyik vallási 
irányzat elkötelezettje. Könnyen elrugaszkodik a valóságtól, hajlamos a képzelgésre. Utazásai során 
gondok, félreértések, nehézségek adódhatnak.  
A képletben a Neptun fényszögeinek hatása  Fényszög Erő 
Kedvezőek az értelmi képességei, fokozott érzékkel fordul a 
művészetek felé.  trigon 83 % 

Olykor visszahúzódó, bizalmatlan, a kritika érzékenyen 
érinti.  quadrat 80 % 
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