A Kos Birodalom
A Katonaállam

A Bika Birodalom
A Gazdák Földje

Jelszavak: harc, túlélés, az akarat diadala, verseny, test, ösztönök, vállalkozás, meggondolatlanság

Jelszavak: biztonság, termékenység, hagyományok, megfontoltság, anyagi javak, élvezet, konokság

Harcos kedvű Nép lakja a Kos Birodalmat. Az egész Ország „spártai jellegű”, a legfőbb erények közé
a céltudatosság, a vakmerőség, a küzdőszellem, az akaraterő, a kezdeményezőkészség és a kalandvágy
tartoznak. Nagyra értékelik azt az embert, aki valamit konokul a fejébe vesz, és kíméletlenül végre is
hajtja. Azt csodálják, aki gátlás nélkül kielégíti mindenfajta vágyát. Nem számít, hogy az ilyen ember
agresszív, figyelmetlen, egoista és tomboló. Ebben az Országban a harc dicsőség, és nagy becsben
tartják a bajtársiasságot és a lovagiasságot. A katona és a merész vállalkozó számít eszményképnek.
Mivel a Nép örökké harcra kész, Királyától is elvárja, hogy mindig képes legyen küzdőtérre vinni az
Ország ügyeit. Ha nincs meg benne a megkívánt hódítási szándék, gyenge és alkalmatlan uralkodónak tartják.

A Bika Ország földművesekből, kézművesekből és gazdálkodókból áll, mivel itt a legnagyobb érték
a birtok és a biztonság. Nem egymás tulajdonára áhítoznak, hanem mindenki magának gyűjtögeti
a javakat, amelyeket aztán gondosan őriznek, hiszen számukra csak a vagyon jelent védettséget. A
lakosság praktikus felfogású, állhatatos természetű, bár kissé földhözragadt. Szeretik élvezni az életet, igénylik a békét és az állandóságot. Testi irányultságúak, természetesek, szeretik a tárgyakat és
a művészetet. Nagycsaládokban élnek, és nagyon termékenyek. Ragaszkodnak a hagyományokhoz,
ami merevvé, nyakassá teszi őket. Ezen kívül hajlamosak a lassúságra és a lustaságra. Nemcsak a saját
vagyonuk, de a Király és a Királyság vagyona is fontos számukra. Nehezen békülnek meg egy olyan
Királlyal, aki kockára teszi javaikat és biztonságukat, vagy aki nyughatatlan szellemű.

A táj is a harci lelkületet tükrözi: sivatagok váltakoznak forró, száraz pusztaságokkal, amiket szúrós
bokrok és sziklás hegyoldalak tarkítanak. Mintha a vidék is a túlélésért folytatott harcot jelképezné.
A növények gyorsan, energikusan nőnek, többségük szúrós, kellemetlen (kaktuszok, fenyők, csalán,
hagymafélék). Virágaik feltűnő színűek, többnyire égővörösek, mint a muskátli vagy az árnika. Állataik zömében ragadozó, támadó természetűek (nagymacskák, farkasok, agresszív rovarok). Lakói sok
fát, vasat és egyéb fémet állítanak elő, vöröses, kénes anyagokat bányásznak. Jelentős a dohányipar is.

A Bika-táj szépen megművelt dombvidékekből, szántóföldekből, valamint virágos rétekből áll. A
talaj szinte mindenhol termékeny. A növények erős gyökérzetűek, buják, bokrosodók. A legtöbben
burgonyát és gyümölcsöket (almát, körtét) termesztenek. Sok a tölgy, a szilfa és az orgona. Bika-virág
a rózsa, a dália és a gyöngyvirág. A legtöbb állat házi- vagy háziasítható, zömmel növényevő. Mindenhol van kutya, tehén és sertés, jellemző a méhészet és a galambtenyésztés. Jelentős ipari alapanyag az
agyag és a föld. Sok rezet állítanak elő, valamint nagy mennyiségű zöld színű féldrága- és drágakövet
munkálnak meg (smaragd, turmalin).

Építkezés terén sok fát használnak (tűz elem), feltűnőek az éles, csúcsos, lándzsaszerű tornyok.
Előszeretettel használják kedvenc vörös színüket a házakon és az öltözködésben is. Lakóstílusuk
inkább praktikus, mint esztétikus, és inkább improvizált, mint átgondolt. Nemzeti konyhájukban
dominálnak az erős, csípős vagy kesernyés ízek, a bors, a paprika, a hagyma. Zömében húsételeket
főznek-sütnek.
A településeken gyakran tűnnek fel laktanyák, arénák, edzőtermek, kovácsműhelyek, mészárszékek
és pálinkafőző helyiségek, mert ezekben a legnagyobb a nyüzsgés. Gyakran van szükség a tűzoltók
munkájára. A lakosok szívesen vadásznak, vagy küzdősportokat űznek – például az arénákban próbálják ki harcedzettségüket. Kimagaslóan fontos a művészetben a fémművesség, a kultúrában az ütemes
zene és a dinamikus tánc.

Sok kedélyes faluban lehet vendégeskedni, de a településeknél sokkal jellemzőbb a családi birtok.
Terjedelmes udvarházuk köré gyakran agyagból és vályogból építenek gazdasági létesítményeket. Lakóépületeik inkább „barokkosak”, a jólétet és a kényelmes, természetes életszeretetet tükrözik. Lakberendezésük családias, rusztikus, masszív bútorokkal és temérdek régiséggel. Karakteres színeik a
földszínek és az őszi árnyalatok. Konyhaművészetükben előszeretettel használják a burgonyát, a céklát,
a gyümölcsöket, valamint az édes ízeket fahéjjal, zsályával.
Az itt lakók szakmája is a gazdasághoz, az építéshez, valamint a családhoz és a művészethez kötődik.
Kedvtelésből is szívesen gyűjtenek szép és értékes dolgokat. Kézművességgel, néptánccal múlatják az
időt, a sportok közül pedig legnépszerűbb a súlylökés és a súlyemelés.

Kos Birodalom esetén a Nép Követe a Várban a Hadvezér.

Bika Birodalom esetén a Nép Követe a Várban az Udvarhölgy.

KOS aszcendens: Hatalmas megvalósító, harci jellegű energia jellemző a szülöttre, hogy céljait a lehető legrövidebb úton és egyenesen elérhesse. Ezért kezdeményező, nem fél a versengéstől, a megmérettetéstől sem, sőt valósággal szomjazza a harcot. Nemcsak magáért, hanem jó esetben másokért is képes küzdeni. Szélsőséges formában
(mint rossz karmikus örökség) hatalmas romboló-újrakezdő energia lakozik benne, ami bármikor kitörhet, és
az illető akaratlanul is tör-zúz, mielőtt gondolkodna. Ösztönösen győzni akar, nem viseli el a veszteséget vagy
a kompromisszumokat. Nehezen látja be, ha másnak van igaza, azt pedig végképp nem viseli el, hogy mások
mondják meg, mit tegyen, illetve elvárják, hogy alkalmazkodjon. Az aprólékos munkát, a kitartást és a hűséget
meghagyja másnak. Türelmetlen, nyughatatlan, rámenős és önző. Nem akar tekintettel lenni másokra, talán
nem is tud. Ha a horoszkóp többi eleme visszafogottságra készteti, a Kos-energia önemésztésbe fordulhat. Ha a
Kos ASC-nek nem engednek utat, a sors létrehoz olyan helyzeteket, ahol tombolva megnyilvánulhat. Ilyenkor
a szülött olyanná válik, mint az elefánt a porcelánboltban. Ezeknek az embereknek az a legnehezebb feladatuk,
hogy megtanuljanak a másikra figyelni, felelősséget vállaljanak saját tetteikért, és türelemmel kivárják, amíg a
dolgoknak elérkezik a maguk ideje.

BIKA aszcendens: A Bika ASC-ű ember általában nyugodt és kedélyes. Mesterien tudja élvezni az életet, mert fogékonyabb a testi örömökre, mint mások. Úgy tűnik, mintha nem lenne gondja az önértékeléssel, pedig pontosan
ennek megerősítésére igyekszik fokozni az anyagi biztonságát. Gyűjti a kincseket, sőt hajlamos ezekkel mérni és
meghatározni magát. Leginkább otthonos környezetben, családi körben érzi jól magát, ahol biztosítva van számára minden, ami szemének-szájának ingere. A biztonságra nagyon kényes, rosszul tűri, ha valami szokatlan dolog
feldúlja a nyugalmát. Nehezen igazodik a változásokhoz, és nehéz számára az alkalmazkodás; inkább a megőrzés
az erőssége. Az életet testi és érzéki oldalról közelíti meg. Alaposan megfontolja, mielőtt cselekszik, illetve csak
akkor tesz bármit is, ha már halaszthatatlanná válik. Mások könnyen makacsnak, merevnek, mozdíthatatlannak,
fukarnak láthatják. Lassan, apránként gyűlik össze benne az indulat, de ha betelik a pohár, bika-erővel robban
ki belőle. Nem ritka, hogy nagy testi erővel is rendelkezik. A legnagyobb problémája általában az, hogy mindent
csak gyűjt, és így hamar „eldugulnak”, megrekednek az energiái, és mozgásképtelenné válik. Gondot jelenthet
neki saját elnehezedett, maradi felfogása. A túlzott ragaszkodás és passzivitás sok kellemetlenséget okozhat neki
és a környezetének is. Élete legnehezebb tanulnivalója az elengedés művészete.
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