Kos
PÓLUS SZERINTI CSOPORTOSÍTÁS: A tűz és a levegő jegyek POZITÍV, úgynevezett jang-típusú, azaz kiáradó, aktív energiát képviselnek, a föld és a víz jegyek inkább NEGATÍV, jin-típusú, passzív, befogadó energiát.
MINŐSÉG SZERINTI CSOPORTOSÍTÁS: Minden elemben van egy kardinális, egy szilárd (fix) és egy
változó (labilis) jegy. A kardinális jegyek (Kos, Bak, Mérleg, Rák) energiája a külvilág felé irányul – megszereznek, megteremtenek valamit. A szilárd jegyek (Oroszlán, Bika, Vízöntő, Skorpió) energiája befelé irányul, saját
lelkiviláguk felé, ezért kevésbé törnek ki a külvilág irányába – ők megőriznek dolgokat. A változó jegyek (Nyilas,
Szűz, Ikrek, Halak) rugalmasan a körülményekhez alkalmazkodnak: szerzésre és megőrzésre is képesek, de általában inkább felhasználnak, átalakítanak és továbbadnak.

Kardinális tűz: KOS – A távoli pontok meghódításából és a célok eléréséből szerzett energia.
Az önérdekből fakadó akarat. Motiváció az öncélú szerzésre és versengésre.
Szilárd tűz: OROSZLÁN – A tüzes energia megőrzése és nagylelkű kisugárzása. A tekintély,
sugárzó életerő, elégedettség és büszkeség képviselete.
Változó tűz: NYILAS – A megszerzett energia és az ebből táplálkozó eszmék lelkes szintetizálása, és szüntelen vágy új elképzelések, célok, ideák felé.

Kardinális föld: BAK – A biztos pozíció megteremtése az anyagi világban minél nagyobb
teljesítmény elérése útján, gyakorlatias célok, társadalmi hasznosság.
Szilárd föld: BIKA – Az anyagiak megőrzése, birtoklás és beosztás, az anyagi világ élvezete,
kevés igény az újra, makacs ragaszkodás. Haszon saját maga és családja számára.
Változó föld: SZŰZ – Az anyagi jellegű energia pontos és rendszeres alkalmazása, átalakítása és szolgálatkész felajánlása a világ számára a rend érdekében.

Kardinális levegő: MÉRLEG – Törekvés a kapcsolatok megteremtésére, párkapcsolatban
élés, megfelelés, alkalmazkodás, örökös visszaigazolás („tükör”) keresése a külvilágban.
Szilárd levegő: VÍZÖNTŐ – Az intellektuális szintű kapcsolatok halmozása, társadalmi
szerepvállalás, az egyéni út és a közösségi szerep összeegyeztetése.
Változó levegő: IKREK – Ismeretek és intellektuális kapcsolatok közvetítése és átalakítása,
a szellemi tudás alkalmazása a mindennapokra.

Kardinális víz: RÁK – Meghitt érzelmi kapcsolatok szerzése a lelki biztonságérzet és a jó
kedély érdekében. Kötelékek megteremtése gondoskodással.
Szilárd víz: SKORPIÓ – Az érzelmi kapcsolatok megtartása, akár fanatikusan, szélsőséges
erővel. Búvárkodás a lélek mélységeiben.
Változó víz: HALAK – Az érzelmi kapcsolatok átminősítése, világi ragaszkodás helyett egységérzet, önfeláldozás, felebaráti szeretet és együttérzés.

A következő részben végigvesszük az analógiákat. Összefoglaljuk az egyes állatövi jegyek mögött rejlő jelentéstartalmat, és bemutatjuk, hogyan nyilvánul meg ez a 12 őselv a világ jelenségeiben.
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(Kardinális tűz, pozitív, március 21 – április 20.) Ez az állatövi jegy a születés, a kezdés és az újrakezdés energiáját
foglalja magában. Ő a legelső, a legmerészebb, az úttörő. Az aktivitás jegyeként a Kos alkalmas leginkább a küzdésre,
ez tudja legjobban kifejezni és érvényre juttatni az akaratát. A tavasz kezdetének felel meg, és azt az energiát hordozza
magában, ami a virágoknak kell ahhoz, hogy kibújjanak a hóból, illetve a természetnek, hogy felébredjen téli álmából.
Az emberi életszakaszok közül a születés küzdelmét és a fiatalkori vállalkozásokhoz szükséges bátorságot szimbolizálja. Azoknál a szülötteknél, akiknek képletében erőteljes a Kos-jegy, mindig erős akaratot, cselekvési vágyat és vállalkozó szellemet találunk. A Kost a hódítások éltetik, legyen szó helyzetről vagy emberről. Számára teljesen természetes,
hogy a céljaiért versenybe kell szállnia másokkal, és egyáltalán nem bánja a rivalizálást. A kihívások lelkesítik, mindig
meg akarja mutatni, mire képes. Ám ennek a bátorságnak ugyanúgy megvan az árnyoldala, mint minden másnak: a
Kos türelmetlen, önző és meggondolatlan lehet, aminek többnyire mások isszák meg a levét. Alacsonyabb szinten élve
erőszakosságra hajlamos, és csak a saját érdekeiért vagy vágyaiért tud harcolni. Magasabb szinten viszont megtanulhat
mások érdekeiért is épp oly elszántan küzdeni.
Uralkodó égiteste (a hozzárendelhető figura): Mars (Hadvezér)
A jegynek megfelelő ház (terem): I. ház, az életenergia területe (kapu és fogadóterem)
Fogalmai: testi energia, erő, akarat, küzdelem, megvalósítás, vállalkozás, célok, a vágyak kielégítése, szexualitás,
vakmerőség, cselekvés, egyenesség, életerő, harciasság, kezdeményezés, lendület, szervezés, verseny, rivalizálás, vezetés, figyelmetlenség, rombolás, türelmetlenség, agresszivitás, jövő-orientáltság
Színe: vörös, fehér
Száma: 9 (a Mars bolygó száma)
Tája: forró, száraz tájak, szúrós bokrokkal, köves hegyoldalakkal – olyan helyek, ahol küzdeni kell a túlélésért
Anyaga, féme, köve: fa, nyersbőr, vas, tűzkő, rubin, gránit, gyémánt, hematit, gyúlékony anyagok
Növénye: bogáncsfélék, gyorsan növő, csípős-szúrós növények, hagymafélék, kaktuszok, dohány, piros muskátli
Állata: ragadozó, támadó, vadászó állatok, leginkább hímek, agresszív rovarok
Öltözködési stílusa: sportos ruházat, szafari-stílus, katona-stílus, erőkifejtéshez is alkalmas modellek, farmer, póló,
muszlin, minta nélküli, egyetlen erőteljes színnel
Archetipikus és mitológiai megfelelője: a Harcos, a Hódító, a Hős, az Erőszakos, az Akarnok, a Romboló – Árész/
Mars, Shiva
Történelmi korszaka: Kr.e. 2000-től Krisztus születéséig, harcok, háborúk, a sportok kultusza (ellenpólusa a Mérleg,
az athéni demokrácia)
Életszakasza: maga a születés, illetve 28 éves kortól a betöltött 34. életévig – újrakezdés, harc a társadalomban elfoglalt helyért, a tetterő fejlődése, a férfias kisugárzás csúcspontja
Testalkata: markáns arc, egyenes, bozontos szemöldök, alacsony homlok, hajlott orr, sűrű haj, erős fogak, izmos test,
határozott, heves mozdulatok
Testrésze, szerve: fej, izomzat, fog, köröm, haj, epehólyag
Betegsége: gyulladások, sérülések, problémák a fejjel, fogfájás, kimerültség, láz, agresszív tünetű betegségek (fulladásos köhögés), szembetegségek, arcideg-problémák, epehólyag-betegségek
Foglalkozása: katona, rendőr, orvos, fogász, öntő, tűzoltó, sportoló, szobrász, állatidomár, vadász, biztonsági őr,
politikus, fegyvergyártó, kovács, gépkészítő, hegesztő, mészáros, sörfőző, pálinkafőző
Hobbija: vadászat, küzdősportok, lövészet, öttusa, versenyfutás, magasugrás, autóversenyzés, szörf, fallabda, fafaragás, szobrászat, dobolás, ritmikus zene, cowboy-játékok
Művészeti és építészeti stílusa: cölöpépületek, háztömbök, a barlangfestészet ősi jelképei, expresszionizmus, ritmikus zene, heavy metal
Filozófiai irányzata: pragmatizmus, zsidó vallás
Országa: Anglia, Dánia, Franciaország, Németország, Palesztina, Szíria
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