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Az el nem kötelezett párkapcsolatok életköre

Kozma Szilárd asztrológus:
AZ ÖTÖS asztrológiai FÖLDHÁZ, avagy az el nem kötelezett párkapcsolatok é
megtestesítõ horoszkóp-ház
Az V. asztrológiai földház talán a legösszetettebb (egyesek számára: a legzavarosabb) életterületek háza és
önkéntelenül is azt juttatja eszünkbe, hogy mi mindenen kell - kellene - uralkodnia a bennünk élõ Oroszlán princípiumának
(az V. ház az Oroszlán napjegy földi analogonja) ahhoz, hogy a spirituális &ndash; felnõtti személyiségtudatunkat
fizikai létünk segítségével létrehozhassuk, vagyis a nap-lény mivoltunkat megvalósíthassuk. Hogy a Nap-folt nélküli tiszta
szellemünket a fényes Nap világosságába állíthassuk. Mert a Baktay Ervin féle meghatározásban, hogy "a
vágyélet tárgyával való kapcsolatok" (háza), az utódnemzésre, az utódszülésre és az utódnevelésre-gondoskodásra
irányuló vágyéletünk is benne foglaltatik például. Természetesen ezzel együtt gyermekeinkrõl, mint érett személyiségünk
kiteljesítését közvetlenül befolyásoló személyekrõl, tehát gyermekeink szellemi beállítottságáról (spirituális karmájáról)
is kapunk itt információt - kiemelten az elsõ gyermekre vonatkozóan. Nõi horoszkópokban ezért a gyermekfogamzási
lehetõségekrõl, a terhesség(ek) lefolyásáról is kaphatunk itt információt.
Ugyanakkor információt kaphatunk annak az
ellentétes nemû személynek a spirituális beállítottságáról, karmikus meghatározottságairól, akivel legtökéletesebb
szerelmi kapcsolatunkat valósíthatnánk meg, amennyiben nem lennénk vakok a partnereink valós értékeivel és saját
szellemi-lelki értékeinkkel szemben. Az ötös ház asztrológiai befolyási övezetébe tartoznak mindenféle elképzeléseink
megvalósítására irányuló törekvéseink, mindenféle kreatív tevékenységek, vagy ezek szórakoztatóbb és hamari hasznot
hozó, tehát világiasan is tetszetõs gazdasági és politikai vállalkozások, el egészen a szórakoztató iparig (cirkuszig), a
diszharmonikusan a vakmerõ kockázatok, a spekulációk, az ügyeskedések, a kalandok (szerelmi, gazdasági, vallásos
és politikai kalandorkodások), de a szellemi-lelki önnevelésre irányuló szellemi törekvések, erõfeszítések is, valamint ezek
szöges ellentéteként a szórakozás, szórakoztató játékok, szerencsejátékok és ezeknek az elfajulási lehetõségei: a
különbözõ játékszenvedélyek (a kártyajátékoktól a politikai manipulációk szenvedélyes élvezetéig menõen), valamint az a
külsõ, a környezet fölött aratandó gyõzelmet szolgáló intrika, a kémkedés és a korrupció is.
De ide tartoznak azok a
tanulmányok is, amelyek a személy vágyainak és elképzeléseinek (imaginációjának) megfelelnek és ide tartozik a
nevelés is, valamint a tanítás, a tanítói (pedagógusi) képességek és hajlamok jellege és kiaknázási lehetõsége is. És ide
tartoznak a mind a szellemi felismeréseket szolgáló kreatív mûvészi képességeink és hajlamaink kibontakoztatása,
mind a mûvészetek élvezetével elegyített dekadens, szédülni és szédíteni akaró, szórakozási vágyak kielégítése, a nagy
látványosságok vonzása, kiemelten a cirkusz, a zenés-szórakozató mûsorok (opera, operett és újabban a kabaré
meg a különbözõ esztrád-mûsorok és a rock koncertek), a színház és a nagy mulatságok, mulatóhelyek látogatási
kényszere. Egyszóval e ház hatáskörébe tartozik minden ami a személyiség provokációját, vagyis a kiváncsiságát,
örömét és izgalmát (savát és borsát) és az öntudat erõsõdését szolgáló konfliktusokat jelenti. Ezért minden olyan
törekvés is ami, ama bizonyos keresztfelvétel helyett, az élet könnyítését és kellemessé tételét szeretné szolgálni, ide
tartozik. De ide tartozik az életünknek az a része is, ami a legnagyobb örömünket (vagy ürömünket) szolgálja: az intim,
szexuális-szerelmi kapcsolataink kötetlen, bensõséges és felszabadult megvalósulása (vagy megvalósulatlansága) is.
Ezen idillikus kapcsolatok megvalósítására irányuló készetetésekrõl, vagy azok elhárításáról, elkerülésérõl és azoknak
a gyakorlati megvalósulási lehetõségek feltételeirõl nyerhetünk információkat az V. házban található bolygók, karmikus
pontok és napjegyek jellege és fényszögeltsége alapján.
De, annak ellenére, hogy az el nem kötelezett, intim
párkapcsolatok témája, ennek az életkörnek a leg felszínesebbnek látszó és ugyanakkor a leg izgalmasabb része is, itt
meg kell állnuk egy kis elméyült töprengésre. Minderre, az individualitás különbõzõ megynyilvánulási és reagálási
lehetõségeit kiprovokáló élményre éppen a lehetõleg minél mélyebb és szélesebb körû önemegismerés érdekében van
nagy szükség. Azért tehát hogy általuk az illetõ személy a rejtett individuális tartalamai a felszínre kerülhessenek, hogy
a személy a saját önérzete és öntudata addigelé rejtett spontán késztetéseit megismerhesse, hogy ezek tehát a
felszínre törhessenek és ez által megismerhetõk, kezelhetõk és mûvelhetõk &ndash; csiszolhatók lehessenek. És ezt
leginkább az el nem kötelezett intim (szexuális) kapcsolatok vonatkozásában érthetjük meg. Azért van tehát szüksége
annak a személynek, akinek az V. Házába egy, vagy több negatívan fényszögelt bolygó, vagy valamelyik karmikus pont
található, több rendbeli, különbözõ karakterû ellentétes személlyel az el nem kötelezett, tehát különösebb személyi implikációt
igénylõ felelõsségekkel, hosszú távú kötelességekkel és elkötelezõdésekkel be nem terhelt kapcsolatban úgymond
magát kipróbálni, sját reakcióit megfigyelni, hogy rá jöhesen a vele született tévképzet alkotási késztetéseire a másik
nem tagjaival szemben. Ezek a személyek ugyanis veleszületetten nem értik, sõt: hibásan érzékelik a másik nem
tagjainak a viselkedési módját és &bdquo;ösztönsen&rdquo; téves elvárásokat tanúsítanak azokkal szemben. Illetve,
képtelenek magukat úgy látni és kezelni, ahogy õket a más nemû személyek látják és kezelik, ami rengeteg
fölösleges konfliktusnak a gyökere és forrása lehet, fõként egy komolyan elkötelezett élettársi, vagy házastársi
viszonyban, vagy családi viszonyrendszerben. A komolyy viszonnyal szembeni, hosszú távú felelõsségek terheitõl és
az abból adódó belsõ feszültségektõl mentes, el nem kötelezett és több különbözõ egyéniségû, karmájú és tipusú partnerrel
megélhetõ, szexuális partneri viszonyokban tehát, azok a személyek , akik úgy születtek a világra, hogy képtelenek a
másik nemet helyesen érzékelni, illetvve a saját nem szerinti szerepkörüket és funkciójukat helyesen megélni, illetve
felvállalni és betölteni, lehetõségük adóódik, lazább &ndash; feszültség mentesebb &ndash; állapotokban és fesztelenebb
körülmények között megfigyelni mind a szexuális kapcsolatot követõ oldottabb lelki állapotaik miatt a felszínre tõrõ, addig elé
gátlások, vagy lelki blokkok alá szorult spontán megnyilvánulásaik jellegét és elemzni ezek jelentését, illetve
megfigyelni azt, hogy ezen spontán megynilvánulásaikat az ellentétes személyek miképpen reagálják le, és
levonni abból a megfelelõ következtetéseket. A lényeg az, hogy ez a kimondottan önismereti és más-nem ismeretu
célokat szolgáló tapasztalási lehetõség, ne váljék öncélú élvezeti lehetõség szerzéssé, steril szorakozássá.
Az
V. ház gyakorlati életköre tehát, az ember KREATÍV ÉS ugyanakkor a DESTRUKTÍV IMAGINÁCIÓJÁNAK A HAZA is. A baj
az, hogy a spirituális imagináció mentális eszközét, a személyi akaratát az ember öncélúan, újabb és újabb izgalom http://kozmaszilard.hu
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és élvezetforrások felderítésére, kényelmi és harci berendezések létrehozására használja ahelyett, hogy éntudata oldott kiteljesítésére használná. Így válik valahányszor kozmikus bukásának eszközévé a megvalósítás
mágikus eszköze, az egyetemes személyiségtudattá nem fejlesztett individualitás.

Kozma Szilárd asztrológus:
AZ ÖTÖS asztrológiai FÖLDHÁZ
Az V. földház talán a legösszetettebb (eg
a legzavarosabb) életterületek háza és önkéntelenül is azt juttatja eszünkbe, hogy mi mindenen kell - kellene - uralkodnia a
bennünk élõ Oroszlán princípiumának (az V. ház az Oroszlán napjegy földi analogonja) ahhoz, hogy a spirituális
&ndash; felnõtti személyiségtudatunkat fizikai létünk segítségével létrehozhassuk, vagyis a nap-lény mivoltunkat
megvalósíthassuk. Hogy a Nap-folt nélküli tiszta szellemünket a fényes Nap világosságába állíthassuk. Mert a Baktay
Ervin féle meghatározásban, hogy "a vágyélet tárgyával való kapcsolatok" (háza), az utódnemzésre, az utódszülésre
és az utódnevelésre-gondoskodásra irányuló vágyéletünk is benne foglaltatik például. Természetesen ezzel együtt
gyermekeinkrõl, mint érett személyiségünk kiteljesítését közvetlenül befolyásoló személyekrõl, tehát gyermekeink szellemi
beállítottságáról (spirituális karmájáról) is kapunk itt információt - kiemelten az elsõ gyermekre vonatkozóan. Nõi
horoszkópokban ezért a gyermekfogamzási lehetõségekrõl, a terhesség(ek) lefolyásáról is kaphatunk itt információt.
Ugyanakkor információt kaphatunk annak az ellentétes nemû személynek a spirituális beállítottságáról, karmikus
meghatározottságairól, akivel legtökéletesebb szerelmi kapcsolatunkat valósíthatnánk meg, amennyiben nem lennénk
vakok a partnereink valós értékeivel és saját szellemi-lelki értékeinkkel szemben. Az ötös ház asztrológiai befolyási
övezetébe tartoznak mindenféle elképzeléseink megvalósítására irányuló törekvéseink, mindenféle kreatív
tevékenységek, vagy ezek szórakoztatóbb és hamari hasznot hozó, tehát világiasan is tetszetõs gazdasági és politikai
vállalkozások, el egészen a szórakoztató iparig (cirkuszig), a diszharmonikusan a vakmerõ kockázatok, a spekulációk,
az ügyeskedések, a kalandok (szerelmi, gazdasági, vallásos és politikai kalandorkodások), de a szellemi-lelki
önnevelésre irányuló szellemi törekvések, erõfeszítések is, valamint ezek szöges ellentéteként a szórakozás, szórakoztató
játékok, szerencsejátékok és ezeknek az elfajulási lehetõségei: a különbözõ játékszenvedélyek (a kártyajátékoktól a
politikai manipulációk szenvedélyes élvezetéig menõen), valamint az a külsõ, a környezet fölött aratandó gyõzelmet szolgáló
intrika, a kémkedés és a korrupció is.
De ide tartoznak azok a tanulmányok is, amelyek a személy vágyainak és
elképzeléseinek (imaginációjának) megfelelnek és ide tartozik a nevelés is, valamint a tanítás, a tanítói (pedagógusi)
képességek és hajlamok jellege és kiaknázási lehetõsége is. És ide tartoznak a mind a szellemi felismeréseket
szolgáló kreatív mûvészi képességeink és hajlamaink kibontakoztatása, mind a mûvészetek élvezetével elegyített
dekadens, szédülni és szédíteni akaró, szórakozási vágyak kielégítése, a nagy látványosságok vonzása, kiemelten a
cirkusz, a zenés-szórakozató mûsorok (opera, operett és újabban a kabaré meg a különbözõ esztrád-mûsorok és a rock
koncertek), a színház és a nagy mulatságok, mulatóhelyek látogatási kényszere. Egyszóval e ház hatáskörébe
tartozik minden ami a személyiség provokációját, vagyis a kiváncsiságát, örömét és izgalmát (savát és borsát) és
az öntudat erõsõdését szolgáló konfliktusokat jelenti. Ezért minden olyan törekvés is ami, ama bizonyos keresztfelvétel
helyett, az élet könnyítését és kellemessé tételét szeretné szolgálni, ide tartozik. De ide tartozik az életünknek az a
része is, ami a legnagyobb örömünket (vagy ürömünket) szolgálja: az intim, szexuális-szerelmi kapcsolataink kötetlen,
bensõséges és felszabadult megvalósulása (vagy megvalósulatlansága) is. Ezen idillikus kapcsolatok megvalósítására
irányuló készetetésekrõl, vagy azok elhárításáról, elkerülésérõl és azoknak a gyakorlati megvalósulási lehetõségek
feltételeirõl nyerhetünk információkat az V. házban található bolygók, karmikus pontok és napjegyek jellege és
fényszögeltsége alapján.
De, annak ellenére, hogy az el nem kötelezett, intim párkapcsolatok témája, ennek az
életkörnek a leg felszínesebbnek látszó és ugyanakkor a leg izgalmasabb része is, itt meg kell állnuk egy kis elméyült
töprengésre. Minderre, az individualitás különbõzõ megynyilvánulási és reagálási lehetõségeit kiprovokáló élményre
éppen a lehetõleg minél mélyebb és szélesebb körû önemegismerés érdekében van nagy szükség. Azért tehát hogy
általuk az illetõ személy a rejtett individuális tartalamai a felszínre kerülhessenek, hogy a személy a saját önérzete és
öntudata addigelé rejtett spontán késztetéseit megismerhesse, hogy ezek tehát a felszínre törhessenek és ez által
megismerhetõk, kezelhetõk és mûvelhetõk &ndash; csiszolhatók lehessenek. És ezt leginkább az el nem kötelezett intim
(szexuális) kapcsolatok vonatkozásában érthetjük meg. Azért van tehát szüksége annak a személynek, akinek az V.
Házába egy, vagy több negatívan fényszögelt bolygó, vagy valamelyik karmikus pont található, több rendbeli, különbözõ
karakterû ellentétes személlyel az el nem kötelezett, tehát különösebb személyi implikációt igénylõ felelõsségekkel, hosszú
távú kötelességekkel és elkötelezõdésekkel be nem terhelt kapcsolatban úgymond magát kipróbálni, sját reakcióit
megfigyelni, hogy rá jöhesen a vele született tévképzet alkotási késztetéseire a másik nem tagjaival szemben. Ezek a
személyek ugyanis veleszületetten nem értik, sõt: hibásan érzékelik a másik nem tagjainak a viselkedési módját és
&bdquo;ösztönsen&rdquo; téves elvárásokat tanúsítanak azokkal szemben. Illetve, képtelenek magukat úgy látni és
kezelni, ahogy õket a más nemû személyek látják és kezelik, ami rengeteg fölösleges konfliktusnak a gyökere és
forrása lehet, fõként egy komolyan elkötelezett élettársi, vagy házastársi viszonyban, vagy családi
viszonyrendszerben. A komolyy viszonnyal szembeni, hosszú távú felelõsségek terheitõl és az abból adódó belsõ
feszültségektõl mentes, el nem kötelezett és több különbözõ egyéniségû, karmájú és tipusú partnerrel megélhetõ, szexuális
partneri viszonyokban tehát, azok a személyek , akik úgy születtek a világra, hogy képtelenek a másik nemet
helyesen érzékelni, illetvve a saját nem szerinti szerepkörüket és funkciójukat helyesen megélni, illetve felvállalni és
betölteni, lehetõségük adóódik, lazább &ndash; feszültség mentesebb &ndash; állapotokban és fesztelenebb körülmények közöt
megfigyelni mind a szexuális kapcsolatot követõ oldottabb lelki állapotaik miatt a felszínre tõrõ, addig elé gátlások, vagy
lelki blokkok alá szorult spontán megnyilvánulásaik jellegét és elemzni ezek jelentését, illetve megfigyelni azt, hogy
ezen spontán megynilvánulásaikat az ellentétes személyek miképpen reagálják le, és levonni abból a megfelelõ
következtetéseket. A lényeg az, hogy ez a kimondottan önismereti és más-nem ismeretu célokat szolgáló tapasztalási
lehetõség, ne váljék öncélú élvezeti lehetõség szerzéssé, steril szorakozássá.
Az V. ház gyakorlati életköre
tehát, az ember KREATÍV ÉS ugyanakkor a DESTRUKTÍV IMAGINÁCIÓJÁNAK A HAZA is. A baj az, hogy a spirituális
http://kozmaszilard.hu
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imagináció mentális eszközét, a személyi akaratát az ember öncélúan, újabb és újabb izgalom - és élvezetforrások
felderítésére, kényelmi és harci berendezések létrehozására használja ahelyett, hogy én-tudata oldott
kiteljesítésére használná. Így válik valahányszor kozmikus bukásának eszközévé a megvalósítás mágikus eszköze,
az egyetemes személyiségtudattá nem fejlesztett individualitás.
Mindazon személyek akiknek több diszharmonikus
bolygója áll az V. házban, vagy elutasítják és akaratlanul elkerülik a fennebb felsorolt életterületek felvállalását és
megismerését, vagy öncélúan belevetik magukat azoknak szórakoztató fergetegébe és csak nagy kudarcok, nagy
csalódások árán jönnek rá, hogy mindaz amit õk habzsolva fogyasztottak az V. házhoz kapcsolódó életterületeken, nem
lehet öncélú fogyasztás és végtelen élvezet-csikarások eszköze és tárgya, hanem épp fordítva: a szabad és más
körülmények, kötelezettségek által be nem terhelt partner-ismeret és önismeret segítségével létrehozható önnevelést,
nemes önnevelést, mûvelést és önátalakítást.
Azoknak, akik sokáig elkerülték ezeket az életterületeket bizonyos
erkölcsinek gondolt megfontolások alapján, amely megfontolások csupán öncsaló és félrevezetõ magyarázatok szoktak
lenni arra, hogy tudattalanunk szintjén gátlásokat és ellenérzéseket táplálnak e ház által megjelenített
életterületekkel szemben, azt kell tanácsolnunk, hogy amennyiben teljes értékû életet akarnak folytatni a
továbbiakban és nem akarják létezõ élettársukat elveszíteni, mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy
évente több alkalommal, minden társadalmi és családi viszonytól távol és azoktól függetlenül (gyermekek, vagyon,
társadalmi rang, ügyletek és üzletek, rokonság és más, társadalmi-családi viszonyok, kötelékek és kötelezettségek
nélkül) tölthessenek el intim viszonyok között huzamosabb idõt "édes kettesben.
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