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Kos aszcendens 
  

      
        

 

 

Nagyon eleven, aktív, teremtő. Mindig a saját útját járja. Nem ismer 

lehetetlent, büszke, erős akaratú és szenvedélyes. Mindenben első 

akar lenni, vezérmondata: aki mer, az nyer! Új utakon jár, 

vállalkozó kedvű és szenvedélyes. Figyelnie kell azonban arra, hogy 

ne legyen tapintatlan, romboló, hiszen a cél elérése érdekében sem 

másokra, sem magára nincs tekintettel. Ezért sokszor nincs 

kompromisszum képessége, és rossz esetben hajlamos lehet az 

erőszakra. Olyan energiája van, amely kiárad a megszabott 

kereteken túl és minden mást kiszorít, ennek viszont az egyensúlyi 

helyzet felbomlása lehet az eredménye. Mindig rá akarja 

kényszeríteni az életre az akaratát. Minden hatásra azonnal tettekkel reagál, gondolkodás és 

visszatekintés nélkül. A Kos aszcendensű ember csak akkor kezdheti el önmagát és a benne rejlő 

energiákat megérteni, ha magára vállalja tettei következményeit. Elgondolkodik, és elfogadja, hogy 

mindaz, ami körülötte történt a saját cselekedete eredménye volt. 

 

 

Külső megjelenése 
Leginkább robusztus benyomást keltő, zömök középtermet. Fejformája felülről lefelé keskenyedő, 

ún. ék-alakú fej, hosszú koponya, hátrahajló keskeny homlok, középen függőleges ráncokkal. Éles 

profil. A szemek fölött a homlokon egy-egy apró dudor, a kosszarvak helye. Sűrű, íves, bozontos 

szemöldök, amely gyakran össze is nőhet az orr fölött. Gyors, átható, éles tekintet, amelyet a szűk 

pupilla okoz. Erős arccsontok, keskeny, de erős áll, hosszúkás, inas nyak. Erős mellkas, és felsőtest, 

alapvetően izmos alkat. Gyors, és erőteljes mozdulatok, parancsoló fellépés és arckifejezés. Erős, 

izmos kéz, kemény kézfogás. A fejen rendszerint található sebhely, forradás vagy anyajegy, mert a 

Mars (a kos-jegy ura) így jelöli meg "védenceit". A Kos-nők megjelenésüket tekintve inkább 

férfiasak. 

 

 

Erőssége 
Bátorság, elszántság, önbizalom, lelkesedés, erős akarat, vállalkozó szellemiség. 

 

 

Gyengesége 
Türelmetlenség, tapintatlanság, agresszivitásra való hajlam, kompromisszum képesség hiánya.  

 

 

Kedveli 
A kényelmes ruhát, a győzelmet, a fizikai kihívásokat, az egyéni sportokat. 

 

 

Nem szereti 
A passzivitást, semmittevést, késéseket, az olyan munkát, ami nem neki való. 

 

 

Kedvenc helyei 
Minden olyan helyzetet, cselekvést igényel, ahol a bátorság szemben áll a félelemmel, imádja a 

verseny, és a választás szabadságát. 

 

 



 
O

ld
al
2

 
Szülőként 
Gyerekét nagyon szereti, sokra tartja és sokat vár tőle. Igazán akkor él a Kos szülő, ha a gyermeke 

hasonló, mint ő, kicsattan az egészségtől, tevékeny, sportrajongó.  

 

 

Gyermekként 
Nehezen kezelhető gyermek, különösen olyan szülőknél, akik nehezen viselik az akaratosságot, 

önállóságot. Szeretettel, megértéssel, közös játékokkal, a fölös energiái levezethetők.  

 

 

Vezetőként 
A Kos önmagát általában legjobb vezetőnek tartja. A beosztottjai már nem annyira gondolják ezt. 

Fáradhatatlan energiája, óriási munkabírása, a rövid távú feladatok elvégzésére kiválóan alkalmas, a 

környezete nem mindig tud lépést tartani vele. A hosszan tartó feladatokba belefárad. Nincs kellő 

koncepciója,  jobb, ha ezek kidolgozását másokra bízza.  

 

 

Beosztottként 
Attól függően, hogy mennyire érett az életvezetése, lehet állandóan visszabeszélő, mindenbe 

beleszóló, illetve jó kezdeményezőkészségű és vállalkozó szellemű. Elsősorban olyan feladatokat 

lát el az utóbbi, amelyek önállóságot feltételeznek.  

 

 

Társként 
Akár nő, akár férfi, számára a legfontosabb, hogy a partner elismerje őt, felnézzen rá. A 

szerelemben tiszta érzések vezetik, nem szereti a sok beszédet, kitörést. Szeret hódítani, de sokszor 

csak a lelkesedés miatt bocsátkozik kalandokba. A Kos nők férfiasak, nem szeretik a gyönge 

jellemű férfiakat, inkább a bátor erős férfiak felé vonzódnak.  

 

 

Érzékeny testrésze, szerve 
Fej, fül, arc, száj, fogak, koponya, agy, izmok. 

 

 

Híres emberek Kos aszcendenssel 
Hermann Ottó, Vágó István, Barbra Streisand, Amanda Lear. 

 

 

 

 

 

(Az aszcendens fényszögei, a Mars helyzete és fényszögei jelentős befolyással bírnak, tovább 

gazdagítják a fent leírt tipikus jellemzőket.) 

 

 

 

 

 

 


