III.AZ ELEMEK – AZ ÖT ELEM HATÁSA
Mire van hatása az öt elemnek életünkben?

a/ Személyiség
Ha elolvastad az Öt Elem tanáról szóló letölthető anyagot, akkor
már ismered az öt elem kapcsolatát.
Ezek az elemek meghatározzák azt is, hogy milyen személyiség
jegyek jellemzőek ránk. Igen nagy a különbség a különböző
emberek között akkor, ha megnézzük, hogy valakinek milyen
elem dominál a születési képletében.
Természetesen ez a leírás most nem azzal a céllal jött létre, hogy
ennek
alapján
mindenki
magát
elemezze.
Viszont
elgondolkodtatóak lehetnek az alábbi gondolatok.
Tehát az Öt Elem még egyszer:
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A személyiségre való hatásuk különböző.
Ahhoz, hogy megértsük milyen hatással lehet egy-egy elem a
személyiségre, elsősorban érdemes kicsit többet megtudnunk
arról, mit is jelent az adott elem a természetben.

1. A FA
A természetben a Fa nemcsak magát a fát, hanem erőket, erdős
területeket jelent. A fa és az erőd lehet a hegyekben, vízparton,
bárhol. A növekedés, fejlődés eleme a fa és minden életterületre
kihat. Akár fiatal akár idős korunkban jelenik meg a Fa elem a
születési képletben, mindig is a fejlődésünket fogja jellemezni.
Ez az elem nemcsak az előbbre lépéshez kapcsolódik. Jelentheti
a személyiségben a nem túl rugalmas gondolkodást is.
Akire a FA elem jellemző, az a személy mindig is igyekszik
előbbre jutni életében, de talán nem mindig választja a
legmegfelelőbb megoldást.
2. A TŰZ
A Tűz elemet talán nem is kell magyarázni, hiszen mindenki
tudja, mi a Tűz. De talán azt már kevesebben tudják, hogy a
természetben a Tűz elem legfőképpen a Napot jelenti. A Nap
melegsége az egész személyiséget átjárja. Megjelenik a
tettekben, a gondolkodásban és abban, ahogy valaki
embertársaival bánik.
Soha nem szabad alábecsülni
személyiségre való hatását.
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Formálja a gondolkodást, hosszú távon hat az élet minden
területére. A Nap melege óriási és kifogyhatatlan. Ezért az a
személy, aki megfelelő mennyiségű TŰZ elemmel rendelkezik,
boldogan osztja meg jókedvét másokkal.
Általában élvezzük az ilyen ember társaságát. Szeret beszélni,
viccelődni. Néha azt érezzük, semmit sem vesz komolyan. Néha
pedig irigyelhetjük őt és azon gondolkodunk, honnan van ennyi
jókedve!

3. FÖLD
A FÖLD is ugyanolyan hatással van személyiségünkre, mint
bármely más elem. A természetben a FÖLD a hegyeket,
hegyvonulatot jelenti. Azt a földet is, amiben a magok kikelnek.
Ha egy születési képlet rendelkezik FÖLD elemmel, a személy
életében jelen van egyfajta stabilitás. Talán nem is tudja, nem
érzékeli, de eljön az a pillanat, amikor nagyon hálás lesz érte.
A FÖLD elem másik sajátosság az, hogy hajthatatlan. Ez a
személyiségben is megjelenik, igaz, hogy az a személy stabil de
ugyanakkor nem befolyásolható sőt csökönyös is lehet.
Ezzel persze nem azt akarom mondani, hogy ez egy rossz
tulajdonság lenne. Viszont sok olyan élethelyzetet ismerünk
mindannyian, amikor a csökönyösség kimondottan hátrányt
jelent és rengeteg olyan szituáció van, amikor egy csipetnyi
csökönyösség igenis előnyös lehet.
4. FÉM
Erről az elemről gyakran a pénz jut az eszébe mindenkinek. Ez
azonban nem igazán helyes elgondolás, mert a kínai asztrológiai
képletben a FÉM ennél sokkal többet jelent.
Valóban, jelenti a pénzt illetve az ezzel való kapcsolódást a
személyiségben. Azaz, a FÉM elem befolyásolhatja és
maghatározhatja személyiségünkben azt, hogyan viszonyulunk
a pénzhez, mennyire fontos számunkra és milyen szerepet tölt
be életünkben.
A FÉM elem a természetben egy csillogó, szép ékszert illetve a
földben megbújó fémet és drágakövet jelent, de lehet egy
nagyobb fémdarab is ami kibányászásra vár.

A FÉM tehát többek között megmutatja azt is, mennyire
foglalkozik valaki a külsejével, milyen mértékben érdeklődik a
külsőségek és az imágó iránt.

HA érdekelnek személyiséged titkai és szeretnél
MAGADRÓL mélyebb és komolyabb összefüggéseket
felfedezni, kérj személyes konzultációt az
info@livingroomastrology.com címen.

