
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozbor osobnosti 

... ... 

Datum, čas a město narození 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NUMEROLOGIE – datum narození 

 

DEN NAROZENÍ 

... 

Den narození nám prozrazuje nejen jací jsme, tedy odhaluje naše charakterové rysy, ale 

zároveň i poukazuje na naše potřeby v životě. Den, kdy jsme spatřili světlo světa nám 

prozrazuje, s jakými tématy se ve svém životě budeme potýkat, co je potřeba pilovat, tedy 

na co si dát pozor, ale co naopak můžeme obrátit ve svůj prospěch. 

... 

Schopnost jít za svými cíly, nepolevovat, veká odhodlanost a píle. ... dává svému 

nositeli do vínku optimismus a smysl pro aktivitu, neboť patronem tohoto čísla je planeta 

Mars - planeta boje, energie a akčnosti. Platí za planetu bojovníků, válečníků a vášnivých 

milenců, jejím symbolem je odvaha, energie a síla. Dokážete myslet rychle, zábavně a 

velmi originálně. ... je také symbolem JÁ, což někdy může přejít do extrému a 

v negativním pojetí to znamená až nerespektování názorů druhých, vyvyšování se nad 

druhými nebo sklon k bezohlednosti a vůdčímu chování. To u Vás přijde ale pouze 

v situaci, kdy budete zahnán do kouta. 

... 

Dobdodružnost, touha objevovat, zažívat, být aktivní, neustále se hýbat. Energie pod 

číslem ..., ukazuje na kreativitu, energičnost, otevřenost a potřebu svobody. ... 

symbolizuje člověka velice schopného, otevřeného změnám, touhu nějakým způsobem 

se vyjádřit – psanou či ústní formou. Velice mnoho jedinců s ... v datu narození nalézá 

uplatnění v umělecké činnosti či si dokonce volí povolání, která nabízí různorodost a 

změnu. ... můžeme najít mezi herci, zpěváky, umělci všeho druhu. Nespokojí se s málem, 

potřebují ve svém životě vědět, že mají ve světě/společnosti, kde se pohybují slovo, které 

má váhu. V životě budete mít mnoho známých, mnoho kontaktů z různých odvětví. Máte 

v sobě energii, která přitahuje lidi, Váš šarm a kouzlo je téměř neuvěřitelné. Zároveň jste 

ale i s energií ... plachý a možná někdy i uzavřený. To však neznamená, že byste se 

společnosti ztratil. Naopak. Společnost budete vyhledávat, budete rád mezi lidmi, 



 

zároveň Vám ale nebude vadit být o samotě a číst si, vzdělávat se či si něco vyrábět. 

S touto kombinací není vyloučeno, že někdy budete mít chuť to vše jen pozorovat z dálky.  

Je také důležité napsat, že jste velmi srdečná bytost, s touhou pomoci tam, kde je to 

potřeba. Máte cit na studium jazyků, bude Vás nejspíše bavit i matematika, přírodopis, 

dějepis, ale i chemie. Jste všestranně nadaný.  

 

.... 

Den narození pod číslem ..., ukazuje na citlivost, laskavost, potřebu harmonie a 

rovnováhy. Do vínku jste dostal kouzlo osobnosti, zlobit se na Vás je velmi těžké, neboť 

v sobě máte a budete vždy mít jakési chlapecké kouzlo a roztomilost, jíž je těžké odolat. 

V srdci jste mírný, někdy nervózní, avšak i ta dobrodružnost se ve Vás nezapře. Máte 

silnou potřebu komunikovat s životem ve všech jeho aspektech. Zajímá Vás to či ono a 

stále hledáte různé možnosti cestování – ačkoliv je důležité napsat – že hodně ... se 

nerado vzdaluje nějak více od domova. K domovu budete mít vždy silné pouto, zároveň 

ale potřebujete vědět, co se děje ve světě. Vaši dobrodružnou duši krotí pocit 

zodpovědnosti za domov a společenství ve kterém jste vyrůstal nebo kde žijete.  

Ústředním tématem budou v životě vztahy – ať už partnerské, pracovní, rodinné. 

Obecně téma mezilidských vztahů je pro  Vás tématem číslo jedna. Potřebujete mít ve 

svém okolí lidi, kteří Vám předávají dobrou energii, kteří Vás milují, o které se Vy sám 

můžete opřít.  

.... energie v sobě také skrývá symbol rovnováhy, míru, harmonie. Máte podobnou 

numerologickou kombinaci jako mistr Dalajláma, u kterého je vnitřní potřeba míru a 

harmonie velice důležitá. Nemůžete být v prostředí, které Vám nevyhovuje, podobně 

jako nemůžete zůstat dlouho kamarád s někým, kdo Vám prostě nesedí. Ve svém obydlí, 

místě bydliště potřebujete klid, vyváženost barev a vůní. Máte velice vytříbený vkus, 

umělecký talent a mnohostranné nadání. Můžete být více vnímavější na barvy, vůně, 

tvary, potřebujete kolem sebe přírodu a barevnost, umění. Z tohoto důvodu musí být Váš 

byt, ale i například prostor, ve kterém trávíte čas, v krásném, harmonickém prostředí.  

Co Vám může hodně ublížit je, pokud tento cit přejde ve zranitelnost a přecitlivělost. Je 

potřeba se naučit dobře zacházet se svou citlivostí, která vede až do obrovské intuice, 



 

která pokud není dobře ovládána a zvládnuta, může udělat velkou neplechu. Dokážete se 

velice bravurně vcítit do situace a využívat svůj šestý smysl, je však nutné umět se 

odpojit. Souvisí to i se sebevědomím. Kritika Vám může udělat velké šrámy na duši 

a Vašem sebevědomí. Velké téma je zde ve všech směrech SEBELÁSKA. Někdy sám sebe 

totiž můžete zbytečně podceňovat, nevěřit si, zápasit sám se sebou, vyčítat si.  

 

... 

Číslo ... dává energii ... a ... , která Vám přináší podnikavý talent, schopnost rozhodnosti, 

výkonnost a realistické smýšlení. Ve vztazích si potrpíte na dotyky, potřebujete se 

objímat, cítit blízkost druhého člověka. ... Vám rovněž dává velice silnou sexuální energii.  

Svobodomyslnost, živelnost, ale přitom i velká vnímavost a citlivost jsou Vaše hlavní 

charakterové rysy, které ukazují, že ve svém životě nebudete mít rád nudu a stereotyp a 

zároveň sám sebe někdy překvapíte tím, jak chcete mít své pohodlí a klid. Jsou ve Vás 

jakési dva extrémy. Na jednu stranu máte rád společnost a zábavu, na tu druhou Vám 

nevadí si zalézt a nikoho nevidět.  

Číslo ... znamená lásku a mír. Harmonie a rovnováha je pro Vás velice důležitá. 

Potřebujete pohodové vztahy s lidmi okolo sebe a uděláte pro to všechno. Je důlež ité, 

abyste se naučil i přes neshodu a možná prvotní tlak vyjadřovat své názory, potřeby a 

touhy. Někdy je totiž kvůli tomu, aby byl „klid“ můžete v sobě potlačovat. Tím si tak ale 

můžete do budoucna zadělat na vnitřní konflikt, neboť vnitřně pak neustálým 

potlačováním můžete být nespokojen hlavně Vy. Vzhledem k tomu, že je ... i číslem 

související se zdravím, dlouhodobým potlačováním u Vás mohou nastat i zdravotní 

komplikace. Začne to únavou, vyčerpáním, nechutí a pak to může dojít i do dalších 

nepříjemností. U šestek bývá velmi časté přibírání na váze, neboť jsou uvnitř těla 

zadržovány vlastní potřeby.  

 

 

 

 



 

MĚSÍC NAROZENÍ 

... 

I měsíc narození v datu člověka je velice důležitý. Určuje životní touhy a priority, ale také 

téma, se kterým bychom se měli naučit v životě pracovat.  

Lidé narození v ...  měsíci v roce jsou pod symbolem moci, výhry a financí. Je pro Vás 

velmi důležité vědět, že jste něco dokázal, někam jste se dostal, že máte finanční 

zajištění. Vaše odhodlanost a píle jsou neuvěřitelné. V životě se můžete pohybovat ve 

společnosti vlivných osob, těch, kteří mají nejen materiální zajištění, ale i moc. Právě 

témata peněz, majetků, ale i moci jsou u ve Vašem životě silně zastoupeny.  Dejte pak 

v budoucnu pozor, abyste sám nebyl mezi těmi, kteří mají moc a zneužívají jí. Můžete se 

nechat lidmi, kteří se kolem Vás budou pohybovat, stáhnout a pod jejich vlivem se z Vaší 

dobroty bude stávat spíše vypočítavost a kalkulace. Je nutné si udržet celý život pokoru, 

protože právě z ní můžete být v životě zkoušen. 

 

ŽIVOTNÍ ČÍSLO 

.... 

Od prvního do poslední dne života jsme řízeni osudem, který je nám určen podle data 

narození. Numerologická hodnota data narození odhalí naši osudovou dráhu a naznačí, 

jakým směrem bychom se měli ve svém osobním rozvoji ubírat, abychom dosáhli všeho, 

po čem toužíme.  

 Životní číslo ... se v tarotových kartách nazývá .... ... je symbolem samoty, 

sebepoznávání, hledání a také rozhodování. ... vibrace vždy souvisí s nějakým pocitem 

samoty a samostatnosti. Do vínku jste dostal vnímavost, citlivost, schopnost přizpůsobit 

se různým věcem, situacím, lidem, obecně okolnostem kolem Vás, protože v sobě máte 

určitou potřebu učit se a poznávat. Nemáte však rád příliš velké změny, které souvisí 

s jistotou a stabilitou a vším, co by Vám ji mohlo nabourat.  

... také ukazuje, že si budete muset projít ve svém životě několika úseky, které budou 

souviset s vnitřní samotou, nepochopením, odstrčením a možná i s pocitem, že jste na 



 

věci sám, jako kdyby chvilkama méněcenný. ... se má naučit neočekávat od druhých, že 

ho zachrání, ale udělat si to po svém, vzít věci do svých rukou a jednat.  

... se musí také naučit respektovat postoje druhých, nicméně to neznamená, že je bude 

tolerovat i v momentě, kdy jí tyto názory berou svobodu. Proto je důležité naučit se a 

vychytat si, kdy jednat a kdy to nechat být. Naučit se, zda se rozhodnout podle srdce 

nebo rozumu, protože s tím můžete mít velký problém. 

Jste obdařen, jak bylo již psáno, vnímavostí a citlivostí, ale také filozofováním, což patří 

k archetypu poustevníka. O věcech hodně přemýšlíte, hledáte různá řešení, ale z toho 

důvodu se můžete někdy do situací zamotat. Je důležité, abyste se naučil dávat na svou 

intuici, která Vám dobře radí, kdy už toho je příliš. Také vnímejte své tělo, poslouchejte 

ho, protože kvůli své šestkové vibraci, o které jsem psala výše, Vás tělo dobře 

upozorňuje, kdy už nastal čas řešit, a možná se tak trošku pustit do boje.  

Pozor na přílišnou vztahovačnost, urážlivost, pozor také na situace, ve kterých se máte 

rozhodovat. Dávejte vždy na svou intuici, ta Vám dobře napoví. 

DŮLEŽITÁ ŽIVOTNÍ TÉMATA: Rozhodování, samota, sebereflexe, filozofování.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ASTROLOGIE – POSTAVENÍ PLANET 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek radixu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACE K ASTROLOGII 

Jsou tři základní stavební prvky, z nichž se skládá horoskop: 

 Planety popisují určitý proces dění - např. Mars se prosazuje, Saturn omezuje, Jupiter 

rozšiřuje. 

 Znamení ve kterém je planeta umístěna určuje, jak se planeta projevuje. Např. Mars 

se může prosazovat na způsob Berana (rázně a vznětlivě) nebo na způsob Býka  

(pozvolněji a vytrvaleji) 

 Domy ukazují zvláštní oblasti každodenního života, ve kterých se toto vše odehrává. 

Umístění v určitém domě ukazuje, zda se např. Mars prosazuje v partnerských 

vztazích (7.dům), zaměstnání (6.dům), společnosti (5.dům), nebo jinde. 

Každá osobnost se astrologicky skládá ze 3 hlavních aspektů, 3 hlavních znamení, které 

ukazují jací jsme. Naše vnitřní já, tedy jaká je naše podstata (SLUNCE), naše vnější já, tedy 

jací jsme ve společnosti (ASCENDENT) a naše niterní já ukazující na naše touhy a potřeby 

(LUNA). 



 

SLUNCE (naše podstata) 

.... dům 

... patří mezi .... znamení zvěrokruhu, které souvisí s dětmi, tvořivostí, sexualitou, sluncem, 

ale také hrdostí, egem a povýšeností. Jako ... jste velkorysý a vznešený, nerad se zabýváte 

maličkostmi, a proto je rád úmyslně přehlížíte. Kamkoli přijdete, dokážete kolem sebe šířit 

optimismus a veselí. Lidé Vás mají rádi pro Vaši přátelskost a společenskost. Toužíte po 

bohatství a chcete v životě něco znamenat. Celoživotně si dávejte pozor, abyste po druhých 

nevyžadoval uctívání i v případě, kdy nebude za co. ... má někdy tendence vyvyšovat se nad 

druhé, být panovačný.  

Svou výřečností a optimistickou povahu jste oblíbený mezi přáteli. Jste labužník a požitkář 

v jednom. Nedokážete stát na jednom místě, stále potřebujete posun vpřed, aby se něco 

dělo, abyste věděl, že se posouváte a rostete. Vaše výborná vlastnost je, že si umíte udržet 

chladnou hlavu v nepřehledných situacích, zároveň při tom neztrácíte sebevědomí.  

... jako symbol urozenosti odhaluje také jeden z Vašich životních úkolů, který souvisí 

především s Vaším rodem, s Vašimi předky. ... je královské znamení rodící se do své rodiny 

proto, aby ji dal slávu a obdiv od druhých (nemálo herců, zpěváků, umělců, sportovců se 

pohybuje mezi ... – V.Dyk, J.Kraus, Madonna, W.Houston, B.Aflleck, J.K.Rowling, R.Federer, 

A.Schwarzenegger). ... má rodinu oživit nějakou společenskou zásluhou, oceněním, 

vyznamenáním, což v sobě můžete mít zakořeněné. Podvědomě silně vnímáte důležitost 

hodit na Vaši rodinu lesk, třpyt, proto se můžete ve svém životě nevědomky snažit o to, 

abyste uspěl a něco dokázal. 

Toto Slunce je velmi kreativní a miluje svět. Jste díky němu organizačně schopný,  vyžadující 

pochvalu a ocenění. Pokud se Vám obojího nedostává, můžete chřadnout a zároveň si 

vynucovat pozornost od ostatních.  

 

....dům 

Velmi nebezpečná pozice, hovořící o velkém úspěchu, schopnosti dostat se profesně velmi 

vysoko. Tato pozice ukazuje na moc, úspěch, vysoké postavení, které však nesmí být 

zneužito! Jinak s touto pozicí může přijít i obrovský krach. Ve svém životě budete mít velmi 

vlivné přátelé, možnost ovlivnit spoustu lidí. .... dům také souvisí s hmotnými prostředkami, 



 

které Vám v životě jako kdyby přišly „samy“. Jedná se zde často o výhru, ocenění, ale také o 

dědictví čidobré platové ohodnocení, která přijde jako kdyby za odměnu.  

Tento dům ale také souvisí s podvědomím, tajemstvím a smrtí. V životě můžete být blíže 

smrti než ostatní,  například setkání se smrtí v příbuzenstvu již od útlého věku, případně ve 

Vašem životě dochází k náhlým a nečekaným změnám a to jakýmkoli způsobem, neboť tento 

aspekt ukazuje i na vnitřní transformaci. Může Vás přitahovat vše, co se bude souviset s 

„druhým břehem“, smrtí, záhady, tajnosti, fascinující příběhy o nevysvětlitelných jevech či 

místech (Atlantida, Stonehenge), vše, co souvisí s tajemným, nevysvětlitelným. 

Slunce s .... domem také ukazuje na vnitřní tendence hledat si partnerky, které pochází 

z dobrých majetkových poměrů a prezentují se jako „hrdé královny.“ 

 

ASCENDENT (naše vnější já) 

.... 

Ascendent ukazuje na naši vnější povahu, tedy jak se chováme ve společnosti, zda vůbec 

máme rádi společnost, jak umíme navazovat vztahy s druhými a také jak na druhé působíme. 

Ascendent ukazuje na naši vnější povahu, tedy jak se chováme ve společnosti, zda vůbec 

máme rádi společnost, jak umíme navazovat vztahy s druhými. Postavení .... v ascendentu 

ukazuje na slunnou povahu, která se nezalekne ničeho. Milujete svobodu, nesnášíte 

omezování, potřebujete se nějakým způsobem sebevyjádřit – velice často proto toto 

postavení ukazuje na kreativitu, umělecké nadání, talent dělat si přátele. Tento člověk takto 

narozený si později přichází na svou velkou výhodu nad ostatními, a to na schopnost věřit, na 

dar vnitřní víry. Vnitřně tato duše věří, že vše se děje z nějakého důvodu a proto i všechny 

překážky na své cestě životem celkem lehko přijme a zvládne. Je to opravdu slunce v duši. 

Někdy toto postavení může být problematičtější v partnerských vztazích, neboť budete 

potřebovat svobodu a prostor, nežárlivou partnerku.  

.... ukazuje na společenskou povahu, zábavnost a touhu někam patřit. Mezi lidmi se cítíte 

dobře, můžete komunikovat, sdělovat si myšlenky, názory, debatovat na různá témata, 

sdílet. Vždy, když Vám nebude psychicky dobře nebo se budete cítit, že něco není v pořádku, 

je potřeba jít ven, do společnosti, neboť ta Vás pak spolehlivě dobije a Vy v ní načerpáte 

novou energii. Jste bavičem, máte rád velké party lidí, vždy Vás bude přitahovat 



 

dobrodružství, cestování, učení se jazyků. Vše co není jednotvárné a stejné. Ve svém životě 

potřebujete změnu a zábavu. 

 

Na co si dávat pozor je zde především v některých situacích nedoplomacie, netakt a přílišná 

upřímnost. Je potřeba více promýšlet, pak jednat/mluvit. Taktéž je důležité vyvarovat se 

nedokončování věcí. .... skáče od jednoho ke druhému, má potřebu vše stihnout, zkusit tohle 

a támhleto, pak ale nic neudělá pořádně. Důležité je trénovat se v dokončování věcí, 

nepřeskakování a udělat si ve věcech systém. Vaše osobnost bez systému nemůže dobře 

fungovat, hrozí pak velký chaos. Jak vnější, tak vnitřní.  

 

 

LUNA (naše niterní já) 

.... dům 

Luna ve .... je velice soucitná, obdařena silnou a vnímavou energií. Jste schopen druhým 

pomoci, léčit je svou přítomností, svými slovy. Nicméně tento dar možná spí, je potřeba ho 

v sobě nejdříve probudit a poté rozvíjet. Ze začátku je komunikace dost možná 

„neohrabaná“, nicméně Vaše duše má mnoho zkušeností a silných zážitků z minulých životů, 

ty pokud v sobě opět probudí a vybaví si je, je schopná předávat ostatním své vědění – 

moudré informace a rady, které mohou pomoci jiným. Je však potřeba neztrácet víru a 

využívat svého daru, který Vám byl dán. Komunikace, ať už prostřednictvím mluveného slova 

nebo psaného. Máte dar o věcech přemýšlet, a to do do hloubky. .... energie, kterou máte je 

dar intuice, vnímavosti a citlivosti. Někdy těmto jedincům brání jejich vztek a 

pomstychtivost, která se může objevit v případě, že se věci nedějí podle nich.  

 

.... touha je zde hloubka, propojení, silné pocity, silné touhy. .... nesnáší povrchnost a 

přitahuje ho vše, co má hloubku a smysl (což se však kříží s Vašimi hojně obsazenými 

znameními s elementem vzduchu znamenající spíše povrchnost). Klidně se zakoukáte do 

ženy, která bude velice krásná, ale pokud nebude mít vnitřní hloubku, dlouho nevydržíte a ze 

vztahu odejdete. To samé s prací. Pokud Vás práce bavit nebude, budete mít potřebu z ní 

odejít, protože .... je typický tím, že nemůže spokojeně fungovat někde, kde necítí vyšší 

smysl. 

 



 

Člověk, který se narodil s Měsícem ve ..., sem přichází, aby se naučil pracovat s širokou 

škálou svých emocí. Je důležité naučit se se k ostatním chovat příjemně a nepřenášet na ně 

své citové stresy. Musíte se také očistit od negativních emočních propletenců, jako je 

žárlivost nebo touha po pomstě, a snažit se je vyjádřit kultivovanou formou. Velký pozor na 

manipulaci! 

 

 

.... dům 

.... dům v postavení Luny ukazuje, že máte velmi dobrou schopnost seznámit se, znát 

mnoho lidí, je Vám dáno být oblíbeným mezi lidmi, vyhledávaným pro svou laskavost a 

vnímavost. Někdy můžete být pro druhé jako vrba, lidé cítí, že s Vámi mohou mluvit o 

čemkoli, mají Vás rádi a to je velký dar. Nemáte rád nespravedlnost, jste velmi citlivý na to, 

když se děje něco, co by nemělo. Z toho důvodu můžete pracovat na místě, kde je potřeba 

pomáhat, ochraňovat, naslouchat a zmírnit lidskou nespravedlnost. 

 
 
 
 

KOMUNIKACE, ZÁJMY 

.... dům 

Merkur je planetou komunikace, ukazuje jak vyjadřujeme své potřeby, touhy, také ukazuje na 

činnosti, které nás baví a naplňují. Merkur se dá také nezvat jako planeta povolání, zájem o 

intelektuální věci, o učení a studia. Rovněž nám naznačuje, do jaké hloubky budeme chtít 

studovat věci.  

 Znamení ... v planetě komunikace Merkur ukazuje na pečlivost a plán při budování. Když na 

něčem pracujete nebo se o něco snažíte, potřebujete mít plán. V hodně věcech jste 

cílevědomý a jistota je pro Vás co se týče práce velmi důležitá. Kozoroh, jako zemské 

znamení, často ukazuje na pracovní aktivity jako účetnictví, bankovnictví, práce se zdroji, ale 

s Vaším .... je to skvělá kombinace, která ukazuje  na talent ve více oblastech.  

V komunikaci je potřeba pracovat na někdy přílišné odměřenosti a polykání svých potřeb a 

tužeb. Je potřeba se zaměřit na to, abyste vždy včas vyjádřil co cítíte. Taktně, ale vyjádřit, 

nedusit v sobě své potřeby. Také je potřeba pracovat na své hrubosti. V některých chvílích 



 

můžete být zbytečně kritcký a bránící se. Proto je důležité pracovat na tom, abyste o všem 

otevřeně komunikoval a tím řešil vše, co se Vám nelíbí.  

.... vládne planeta ..., ta Vás bude v životě ovlivňovat k praktickému a realistickému přístupu 

k životu. Tato planeta ale také působí velice dobře v oblasti komunikace. Je dobré se proto v 

této oblasti rozvíjet, pracovat na své komunikaci, vybrat si povolání, jehož hlavní složkou je 

právě mluvení a sdílení s druhými. K této planetě patří i zvídavost a dobré rozlišovací 

schopnosti, bohužel s postavením se nese i zvýšená kritičnost k druhým, k jejich jednání i 

pracovním výkonům. Na ostatní můžete mít příliš vysoké nároky, ale na sebe ještě větší. Lev 

navíc ukazuje na příznivý vliv na intelekt, můžete vynikat v učení se nebo v učení druhých. ... 

obecně přináší nervózní temperament, ti lidé, kteří mají ... v tomto znamení, mohou mít 

problémy s uvolněním, především když jsou ve stresu. Jste materialisticky orientován, ale 

potřebujete díky jiným Vaším planetám hodně přírody. 

 

Ve zvěrokruhu stojí .... proti ...., tyto dvě znamení stojí zcela proti sobě, ale postupně se 

k sobě během života přibližují. S rostoucím věkem Vás proto bude víc a víc přitahovat 

duchovno. ... dříve pracovaly v klášterech, v kruzích léčitelských, ve zdravotnictví, a jako 

faráři, v dnešní době se opět přesouvají do pomáhajících profesí a zdravotnictví. Je ve Vás 

zakořeněna touha pomáhat druhým, starat se o ně a tišit bídu. V minulých životech jste často 

umíral mladý, za Vaší karmou se skrývá drama, tragická a nebo předčasná smrt. Proto se 

máte v tomto životech ubírat směrem, který bude obsahovat zájem o vyšší hodnoty, hledání 

vyšší pravdy a podstaty bytí nejen Vašeho, ale nás všech na Zemi. Chce se po Vás, abyste se 

věnovali vznešenějším nadpozemským hodnotám a sloužili jim, tím si nakloníte osud na svojí 

stranu. Jelikož je ... i znamením ..., může Vás lákat práce doktora, chemika či fyzika, neboť 

oplýváte logickým uvažováním, které můžete využít právě v těchto oblastech. 

 

Vhodná pracovní činnost se všemi ostatními aspekty tedy u Vás je práce doktora, chemika, 

biologa, fyzika, vědce, bankéře, účetního, hypotečního specialisty či realitního makláře, ale 

také herec. 

 

.... dům 

... dům, ve kterém planeta Merkur stojí, ukazuje, že Vaše uvažování je silně ovlivněno 

citovými podněty. Své myšlenky před svým okolím spíše skrýváte, nevyjadřujete jej. Může 



 

Vás přitahovat tajemno, otázky života a smrti, neboť .... dům je symbolem smrti a 

transformace. Jak už bylo napsáno výše, máte výborné pozorovací a analytické schopnosti, 

které nedávát svému okolí příliš najevo a dokázala byste je obratně využít, například v 

obchodní činnosti.  

 

ENERGIE 

.... dům 

Planeta Mars v astrologickém horoskopu ukazuje na to, jak se chováme, když o něco 

usilujeme. Je to bojovná planeta, tudíž symbolizuje jací jsme v boji, v hádkách, při konfliktech 

s druhým člověkem. Dále je to naše odvaha, vůle a schopnost překonávat překážky.  

Mars ve .... ukazuje, že máte energie na rozdávání. Někdy jdete do věcí po hlavě, intenzivně, 

s vášní, když se do něčeho opřete, nic Vás nezastaví. Což může být na jednu stranu pozitivní, 

protože zastanete velké množství práce, na straně druhé se pak ale můžete hnát od jednoho 

ke druhému a zapomínáte se také zastavit a odpočinout si. Ostatní  Vás také může využívat, 

protože ví, že Vy všechno uděláte. Dejte pozor, abyste se uměl i zastavit a prokouknout, kdo 

po Vás jen žádá, ale nechce sám nic dát. Také dejte pozor, abyste někdy na ostatní příliš 

nechvátal a nechtěl, aby s Vámi drželi stejné tempo. Mars ve ... je však jedno z nejštědřejších 

a nejlaskavějších znamení, lásky máte na rozdávání. Proto i potřebujete dělat práci, která je 

s lidmi, a ideálně v činnosti pomáhání.  

 

.... dům 

.... dům s tímto postavením ukazuje na sílu. Rozhodování většinou probíhá pod pevnými a 

hlubokými city. Sexualita je pro Vás forma sebevyjádření. Vaše mysl je hluboká, přemýšlivá a 

někdy velmi impulsivní. Můžete se rozhodovat unáhleně, tvrdohlavě, se zápalem. Takovéto 

postavení také ukazuje na zájem o psychologii, vědy jak je astrologie, minerály, byliny, vše co 

souvisí s duchovní stránkou, můžete k tomu mít velmi blízko, znáte to z minulých životů. 

Pohyboval jste se mezi lidmi, kteří v duchovní oblasti pracovali, sám jste se v ní také 

v některých věcech pohyboval, proto i dnes k tajemným oblastem můžete mít blízko a 

mohou Vás přitahovat. 



 

LÁSKA 

.... dům 

Venuše jako planeta lásky ukazuje v horoskopu na naše vztahy – partnerské i celkově 

mezilidské. Toto postavení symbolizuje, co od partnera vyžadujeme, ale také jací jsme my 

sami ve vztazích. Tedy co ve vztahu potřebujeme a co nám naopak může vadit. 

Venuše ve znamení ... je zde ve svém druhém nejlepším postavení. Toužíte být oblíbený a 

snažíte se vyhýbat hádkám, konfliktům a názorovým rozdílům. Na svou partnerku ale můžete 

klást nadměrné nároky, které pochopitelně mohou způsobovat problémy ve vztazích. Jste 

ochotný všem pomáhat, starat se o ně. Snažíte se, aby Vaše vztahy byly co nejvíce 

harmonické a klidné. V mnoha ohledech jste přizpůsobivý, tolerantní a dobrotivý, někdy až 

dokonce naivní, na druhou stranu se svým ... a Lvem si také mnoho věcí nenecháte líbit a 

dokážete být ke druhým někdy nepříjemný, pokud nemáte náladu. Nedokážete se příliš 

snadno vypořádávat s rozpory a když jste jim vystaven, můžete se dostat do stavu nervového 

rozrušení. Tyto dva extrémy je dobré v sobě vyvážit, neboť chaos tím působíte především 

sám sobě. Jste i přes to ale pečovatelsky založen, rád se staráte o své blízké a moc rád 

udržujete harmonický domov.  

Od partnerství potřebujete stabilní typ vztahu, který poskytne pohodlí a uspokojí přirozené 

touhy a hodnoty, potřebujete typ partnerky, která Vám dá jistotu a stabilitu, se kterou se 

budete cítit plně milován. Potřebujete s partnerkou budovat domov, laskavé prostředí. Je 

zde také patrný cit na umění. Umělecká oblast Vás může zajímat a přitahovat, cítíte z ní 

emoce a dokážete se do umění všeho druhu absolutně ponořit.  

 

Vaše partnerské vztahy budou plné pestrosti, všestrannosti a změny. Potřebujete partnerku, 

která je chytrá, bystrá, oduševnělá, se kterou se budete moci podělit o své rozmanité zájmy, 

se kterou budete moci cestovat, společně si užívat života. Musíte si dobře rozumět a mít 

dobrý duševní vztah. Partnerku potřebujete jako parťáka, „kámoše“, jedině tak vztah vydrží 

a hlavně bude fungovat. Rozumět si budete především s partnerkou, která nebude náročná 

na vyjadřování pocitů, bude to typ pohodové a bystré partnerky, která je aktivní a nápaditá. 

Měla by být sama dostatečně pilná a neustále zaneprázdněná, aby Vám ponechávala 

dostatečný vlastní prostor a čas. 

 



 

.... dům 

V životě budete pravděpodobně přitahován cizími kulturami, což ve svém výsledku může 

vést (a také často vede) k vztahům s cizinkami, k životu v cizině. V budoucnu můžete nějakým 

způsobem v cizině působit. Budete mít také nejspíše hodně přátel a známých právě z různých 

koutů světa, což Vám bude vyhovovat, neboť potřebujete lidi zkoumat, hledat podobnost a 

rozdíly mezi kulturami.  

Duchovní učitelkou u Vás bude žena, nejspíše partnerka, která Vám nabídně podněty dívat 

se různé věci jinak, která napomůže Vašemu osobnostnímu vývoji. Základem vlastní 

sebedůvěry bude u Vás prohlubování názorů, cizí jazyky a také zahraniční cesty a poznávání 

cizích kultur.  

 

DESCENDENT (zrcadlo) 

.... 

Descendent je typ lidí, který bude v našem životě osudový – pozitivně či negativně. Je to typ 

člověka, který nám skrze sebe bude ukazovat naše nedostatky a negativní rysy osobnosti. 

S tímto člověkem můžeme mít skvělý vztah, ale zároveň nás tento člověk dokáže vždy 

stoprocentně vytočit a ukázat tak, s čím máme problém a co neumíme přijmout. Descendent 

ukazuje na znamení, které pro nás bude v životě zásadní, a to zde stojí ve znamení ....  

 

Toto znamení se Vám může v životě jen mihnout nebo naopak s ním nebo po jeho boku 

strávíte mnoho let, každopádně právě znamení ... přináší do Vašeho života informace, které 

pro Vás budou zásadní, a které si můžete uvědomit či nikoli. Descendent bývá naše zrcadlo, 

náš pravý opak, který ukazuje na to, na čem máme pracovat a co je potřeba zlepšit. Zároveň 

to bude znamení, které Vás bude něčím přitahovat, právě svým opakem. 

 

Pokud .... ve svém životě potkáte, bude Vám zrcadlit témata jako vyjadřování pocitů a 

emocí, protože .... je sami vyjadřovat neumí. Bude Vám ukazovat důležitost aktivnosti, 

důležitost být pilný, mít svůj vlastní cíl a za tím si jít. Užívat si života, ukazovat, že život je 

krátký a je potřeba si ho pořádně užít. Nezamotávat se příliš do svých úvah, ale nechat 

některé věci jen běžet.  



 

PŘÍZNIVÉ A NEPŘÍZNIVÉ ASPEKTY V HOROSKOPU 

 

Mezi planetami existují různé typy vztahů. Pozitivní vztahy symbolizují úspěch a spokojenost, 

negativní ukazují na oblast, kde se může stát zádrhel – tedy na co je potřeba si dát pozor a co 

nejvíce se tomu vyvarovat. 

 

+/- KONJUNKCE  

neutrální aspekt jehož povaha závisí na planetách, které ho tvoří 

 

- OPOZICE 

hledání rovnováhy mezi dvěma obtížně slučitelnými variantami, aspekt  neharmonický 

 

+ TRIGON 

hladké a přirozené působení, v základním horoskopu představuje nadání  

 

- KVADRATURA  

jedná se o aspekt trvalého napětí mezi dvěma prvky, chápán neharmonicky, bohužel těžce 

překonatelný 

 

+ SEXTIL 

jedná se o slabší harmonický aspekt, který přináší šanci pro soulad mezi dvěma prvky 

horoskopu       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SLUNCE 

(má osobnost) 

 

 Kvadratura Luna 

Tento aspekt, kvadratura mezi lunou a Sluncem, ukazuje, že je zde v budoucnu možnost 

řešení rozporů mezi rodinným životem a vlastními zájmy. Nevědění, čemu se věnovat 

dřív, čemu dát přednost. Rozpor v hodnotách. 

 Konjunkce Mars 

Typický aspekt objevitelů, průzkumníků. Umění pátrat, objevovat, nepolevit, jít si za 

cílem, který je stanoven. Někdy i rozkolísanost v energii. Na jednu stranu mnoho energie, 

na stranu druhou únava a vyčerpanost. Je potřeba hlídat, aby se člověk nedostával do 

extrémů, kdy svou energii nebude mít pod kontrolou. 

 Sextil Saturn 

Harmonický aspekt, která člověka horoskopu vede k zodpovědnosti a pracovitosti, i přes 

to, že s tím ze začátku svého života může mít problém.  

 Opozice Uran 

Tento aspekt Vám dává jistý individualismus, svobodu a sobeckost. Potřebujete mít 

hodně prostoru a svobody, představa, že by Vám někdo říkal, co a jak máte dělat, Vás  

celkem děsí. Dejte pozor, aby Vaše potřeba se odlišit a být originální nebyla příliš 

výstřední. Tento aspekt ukazuje i na jistou rebélii. Může být pro Vás těžší poslouchat  

autoritu, pokud ji vnitřně nerespektujete a nechováte k ní úctu. 

 Trigon Pluto 

Přesvědčivé vystupování, um oslovit hodně lidí. Výborné schopnosti ohledně silné vůle. 

Člověk zde prakticky dosáhne všeho, co bude chtít, avšak někdy za každou cenu. Velký 

pozor na manipulativnost. 

 Sextil MC 

MC, tedy společenské postavení a kariérní úspěch, stojí v horoskopu v trigonu na Slunce. 

To Vám dává možnost uspět, společensky se prosadit především vlastními silami, 

odhodlaností, ale také díky dobrým kontaktům.  

 



 

LUNA 

(mé nitro, potřeby) 

 

 Kvadratura Mars 

Mars, planeta boje a energie, zde taktéž stojí v negativním postavení, a to zapříčiňuje 

chaos v citové oblasti. Je zde jistá nerozvážnost a někdy i bezohlednost. Chybí zde vcítění 

se do druhých, do toho, jak se druzí cítí, jak na věci a problémy nahlížejí také oni. Ve 

vychýleném postavení, které ve svém horoskopu máte, symbolizuje tato konstelace 

vztahovou nepřizpůsobivost. 

 Kvadratura Uran 

Vztahovačnost, někdy zbytečná urážlivost, tendence vyvolávat hádky, sklony ke zbytečné 

hysterii a zveličování problémů. Typická „ženská energie“, kde se špatně uchopuje tato 

energie, tyto emoce, které člověk horoskopu neumí ovládat. Důležité je zde vyřešit si 

podvědomě vztah s matkou a ženami obecně. Z toho důvodu i možnost práce v ženském 

kolektivu. 

 Trigon Jupiter 

Otevřenost, optimističnost, zábavnost, veselost. Díky těmto vlastnostem můžete být 

mezi lidmi oblíbený. Pozor na idealismus, sklon malovat si realitu tak, jak není. 

 Kvinkunx Saturn 

Saturn, planeta vážnosti a zkoušek, je zde v napěťovém aspektu, jehož symbolem je 

neumění vyjádřit dobře své city. Buď mohou být city a potřeby vyjadřovány extrémně 

nebo špatným způsobem, který druzí nechápou. Pokud tomu tak je, je pak potřeba se 

zaměřit na to, jak své city vyjařovat, aby druzí chápali, co po nich žádáte. 

 

 

 

 

 



 

MERKUR 

(komunikace, zájmy) 

 

 Kvadratura Pluto 

Až příliš silné ovládání svými pocity a instikty, emocemi. Z toho důvodu zde někdy vzniká 

předpojatost. Přesvědčenost o svém názoru, o tom, že cítím správně, ale chybí mi se 

podívat někdy na to, že ten druhý má možná také pravdu. Sice má jiný názor než já, ale 

co když to cítí také správně. Důležité naučit se vnímat názory druhých a ani se jim 

nepřizpůsobovat, ale ani proti nim nebojovat. Vytvořit si vlastní názor a přijmout fakt, že 

ten může být jedním z mnoha názorl, který může být správný.  

 Kvadratura Severní uzel 

Někdy neumění se zorientovat na své životní cestě. Nevědění kam vlastně mířím. Také je 

tento aspekt typický tím, že si člověk tvrdohlavě stojí za tím, kudy půjde, kam jeho cesta 

směřuje.  A to i přes to, že cesta není dobrá. To však může způsobit zbytečné komplikace 

před kterými ho varovali ostatní. 

 

 

VENUŠE 

(vztahy, emoce, cítění) 

 

 Opozice Černá luna 

V lásce všechno nebo nic. Partnerka se musí přizpůsobit, aby byl člověk šťastný a 

spokojený. Obtížné prožívání vztahů, nevyznání se v partnerských vtazích, citový zmatek, 

neumění své city pojmenovat. 

 Trigon Severní uzel 

Náklonost, hledání lásky a podpory, přívětivost, vlídnost, hledání harmonického spojení. 

To je střed Vašeho života. Láska a krása, jistý, stabilní domov, ze kterého se pak můžete 

vydávat na svou životní cestu. Ženská energie, jemná, soucitná, mnoho talentů, které si 

žádají být objeveny a projevovány. 



 

 Trigon Neptun 

Takto postavený Neptun, který symbolizuje hloubku ukazuje na značnou citlivost, smysl 

pro romantiku a schopnost idealizovat si partnera, což ale nemusí být vůbec na první 

pohled vůbec znát. Tyto vlastnosti naopak mohou způsobovat v životě zklamání a omyly. 

Pokud má toto postavení ve svém horoskopu muž, ukazuje to v některých případech na 

velice ženské energie, ženský aspekt v horoskopu, který se může projevovat v módě, 

fotografování, spisovatelským umem. Toto nadání ale nemusí být nikdy rozkryto, záleží 

na samotném majiteli horoskopu.  

 

MARS 

(boj, hádky, energie) 

 

 Opozice Uran 

Velká nezávislost, individualismus. Člověk potřebuje být nezávislý, chce změny a zároveň 

se jich i bojí. Obyvklé jsou zde v některých ohledech výkyvy nálad, touha po značných 

změnách zavedeného pořádku a řádu.  Svoboda je pro Vás nutností. 

 Trigon Pluto 

Mars v konjukci s Plutem je vztah mezi planety, který přináší tvrdohlavost a rozhodnost, 

člověk si prakticky nikdy nenechá poradit. Má přirozené vůdčí schopnosti a často se 

angažuje i v politice (v minulých životech se v politických kruzích často angažoval). Tato 

kombinace na jednu stranu přináší harmonickou funkci, která tkví ve výjimečně silné a 

magické energii, schopnost druhé zaujmout. Touha také kontrolovat druhé, často i sebe. 

Potřeba zkoumat, zda ostatní dělají správně (kolegové, podřízení), tak jak bylo říkáno, 

tímto přístupem však může druhé odradit. 

 Trigon Ascendent 

Energičnost, průbojnost, fyzická odolnost. Skvělý aspekt pro sportovce. 

 Sextil MC 

Bojovnost, schopnost dosáhnoout úspěchu. Skvělé postavení pro podnikání, neboť díky 

nezávislosti a potřebou něco dokázat Vás to potáhne vždy vlastní cestou. Pokud byste 



 

proto nepodnikal a pracovala pod „někým“, je důležité abyste si hlídal osobní prostor, 

flexibilitu v pracovní činnosti, ale i pracovní době. Potřebujete volnost a svobodu. 

 

SATURN 

(zkoušky, zaseklost) 

 

 Trigon Uran 

Objevitelský duch, orginalita, praktická zručnost, velmi harmonický a příznivý aspekt pro 

život, který ukazuje na touhu jít stále vpřed.  

 Opozice Ascendent 

Snížena imunita, revmatické záchvaty, možnost častých prochladnutí. 

 Trigon MC 

Vytrvalost ve svých cílech, potřeba dosáhnout toho, co bylo stanoveno. 

 

 

URAN 

(změny, rebélie) 

 Trigon MC 

Opět velká šikovnost přo dosahování cílů. Tyto aspekty přímo ukazují na nějakou 

badatelskou práci, na možnost pracovně uspět. Především tam, kde je třeba dosahovat 

neustále cílů a stanovených kroků k cíli.  

 

 

 

 



 

ASTROLOGIE – KARMICKÉ ZATÍŽENÍ, MINULÉ ŽIVOTY 

 

Každý ve svém horoskopu máme oblasti, které se ukazují jako karmické. Karmický znamená 

složitý, problematický, avšak neuvěřitelně duchovně posouvající. Každý bytost zde na Zemi 

narozená má za sebou několik životů, někdo více, někdo méně, nicméně díky minulým 

životům a horoskopu člověka se dá zjistit, s čím měla tato osobnost v minulém životě problém 

a co ji nešlo. Někdo se ve svém životě posouvá díky partnerům, tedy jeho vztahy budou sice 

náročné, ale díky nim se bude posouvat vpřed. Jiný se zase posouvá prací, někdo třeba pouze 

jednou důležitou situací, která pro něj bude stěžejní (smrt blízkého člověka, krach, rozvod,...). 

 

ÚKOL DUŠE 

..... dům 

 

Proč jste se narodila do své rodiny? Proč si Vás předci vybrali? Co po Vás chtějí ženy ve Vašem 

rodě? A jak si díky nim můžete splnit jeden z úkolů pro tento život? Co dělat, abyste necítíla 

propad? 

 

Úkol položený v aspektu ... symbolizuje téma změn, znovuzrození, smrt, přirozený koloběh 

života. Ve svém životě mohou být chvíle, kdy si budete připadat úplně sám, nepochopen 

druhými, vyčleněn z nějakého kolektivu, ve kterém jste si myslel, že máte důležité slovo. Ve 

svém životě máte karmu na nějaké spolupracovníky, obchodní partnery, a proto je velmi 

důležité, abyste sice věřil, ale i prověřoval, měl podepsané všechny smlouvy, nesliboval nic, 

co se nedá splnit, to samé, abyste toto nechtěl po druhých.  

 

Je možné, že jste již od dětství zažíval několik úmrtí v rodině, nebo jedno úmrtí, které Vás 

velmi vykolejilo – milované osoby, zvířete. Také je zde možnost, že někdo z Vaší rodiny 

odešel (odstěhoval se, proběhl rozvod,..) a špatně jste to nesl. V dětství byl u Vás nějaký šok, 

který si už nemusíte pamatovat, ale který způsobil nějaký vnitřní pocit strachu z odchodů či 

smrti. Jako kdyby jste se tenkrát nevědomky lekl, že odchod, oddálení se je špatné. Mohl jste 

pak přilnout k jednomu z rodičů, toho druhého jste mohl vnímat hůř.  



 

V tomto životě je důležité naučit se nahlížet na smrt a konec něčeho jako na něco, co je 

zcela v životě přirozené. Téma smrti ve Vás může být v životě velmi řešeno (nemusí to být 

hned, ale v průběhu života). Dalším úkolem je nepotlačovat svou intuici, ale dávat na ní, řídit 

se podle ní. Právě intuice Vás může v životě zavést přesně tam kam potřebujete a bude Vás 

varovat ve chvílích, kdy se rozum rozhodně stagnovat. 

 

V minulém životě jste zažil nějaký pád. Byl jste nejspíše s tímto postavením vědec, badatel, 

který svou práci neobhájil. Nestihl ji obhájit, nestihl dokončit své dílo, protože umřel dříve, 

než stihl ukázat, na co přišel. Z toho důvodu se ve Vaší duši uchoval strach „co když to 

nestihnu“. Kvůli tomu pak můžete lítat od jednoho ke druhému a dávat na sebe příliš velký 

tlak. V tomto životě je nutnost zabývat se nějakým hledáním, bádáním, objevováním. 

Poznáte se v tom. 

 

Luna stojí s tímto postavením v ... domě. To Vám dopřává možnost být neustále v kontaktu 

s lidmi různých profesí, společesnkého postavení nebo věku. Vaše úloha je tedy spojena 

s lidmi a jak už bylo popsáno výše – udělat šťastný co největší počet lidí jen tím, že jim 

ukážete, že každý má právo na to cítit se dobře. 

 

 

KDE BUDOU ZKOUŠKY? 

.... dům 

 

... bývá symbolizován jako planeta zkoušek. Podle toho, v jakém znamení a domě leží, se dá 

určit, jaká oblast bude bytosti dělat problém. Planeta Saturn je ve Vašem horoskopu 

postavená ve znamení .... 

 

... ve znamení ... blokuje několik hlavních témat, ve kterých budou probíhat Vaše životní 

zkoušky. Tyto zkoušky je potřebné hlídat a celoživotně si na tyto oblasti dávat pozor. U Vás 

jsou to zkoušky zejména v komunikaci, vzdělávání se a umění se prodat. 

 

1) Prvním  tématem je zde komunikace. Člověk spoléhá zejména na fakta a co 

nepochopí, to nepřijímá. Informace jsou často vnímány pouze jedním uchem, nejdou 



 

do hloubky, zůstávají na povrchu. To neznamená, že byste je nevnímal, ale je zde 

obtížnější vstřebávání informací a především vybrání si z nich ty, které jsou pro Vás 

důležité. Můžete se zaobírat informacemi, které důležité nejsou a ty které jsou, tak ty 

přehlédnete nebo přeslechnete. Podvědomě se snažíte v komunikaci dosáhnout 

úspěchu, přesvědčit druhé, zaujmout je, ale můžete být rozčarovaný, že to ne vždy 

jde. I přes všechny tyto těžkosti je zde ale velmi dobré uplatnění v obchodování a 

soukromém podnikání. Saturn se v Blížencích vyznačuje přizpůsobivostí a 

systematickým, logickým přístupem k věci. Do řešení problémů se totiž pouštíte 

s klidem a rozumem.  

 

2) Dalším tématem je vzdělávání se. Právě v této oblasti mohou probíhat nějaké 

překážky a zkoušky. A zde není myšlen přímo školský systém – mít vysokou školu, 

několik titulů, dobré jméno. Důležité je především mít přehled, vyhledávat si neustále 

nové informace, promazávat neustále své mozkové závity tím, že se neustále budete 

zajímat o věci, které Vás baví. Vzdělávat se můžete knihami, kurzy, od druhých lidí. 

Důležité je nepolevit v zjišťování nových informací.  

 

3) Třetím důležitým tématem je umění se prodat. Zní to zvláštně? Dnes je skoro vše 

jako obchod. Umění prodat sám sebe, umění prodat své schopnosti, ukázání 

ostatním, že právě v tomhle jste dobrý a výjimečný. Sebevědomí máte a budete ho 

mít trvale, pokud kolem sebe budete mít lidi, kteří Vás budou podporovat a dodávat 

Vám důvěru v sám sebe, což je pro Vás nutností, ale umíte sám svých schopností 

využít? Prodat je? Jestliže něco umíte, je potřebné naučit se propagovat, využívat 

svého umění slova a prezentovat se v co nejlepším světle. Neukazovat co neumíte, 

ale ukazovat co umíte a ze svých negativ udělat přednost. Protože každý jsme 

nedokonalý, za to se nemusíme stydět, otázkou pak je, jestli ale umíme tyto negativa 

prezentovat s lehkostí a nenechat, aby nám překáželi v práci a v životě obecně.  

 

 

 

 

 



 

.... dům 

.... dům v planetě zkoušek ... ukazuje oblast, ve které se zkoušky budou nejvíce odehrávat. Je 

to oblast partnerství, a to nesouvisí pouze s partnerskými vztahy, ale i se vztahy 

obchodními, se společníky, s pracovními smlouvami. 

S tímto postavením si můžete hledat ženu, která bude starší než Vy, mohou Vám imponovat 

ženy, které na první pohled vypadají vyrovnané, ví, co chtějí, umí stát sami za sebe. Nicméně 

... dům, který je postaven v planeně zkoušek Saturn ukazuje, že právě prostřednictvím vztahů 

se budete učit lekcím a zkouškám, které ve svém životě budete muset zvládat. Partnerky 

jsou zde postaveni jako Vaše lekce na cestě k sebepoznání sám sebe. Tudíž na partnerky 

máte poměrně vysoké nároky, ale nikdo je nemůže uspokojit, neboť očekáváte, že partnerka 

Vás zachrání, vytáhne Vás ze spárů samoty a smutku.  

Zkouška v minulých životech probíhala právě skrze partnerské vztahy, ale také skrze pracovní 

partnery. Střídaly se životy, kdy byl člověk zklamán nebo podveden nějakým partnerem, 

společníkem, firmou nebo státem, s obdobími, kdy sám nějaký ten podvod chtěl udělat. 

V tomto životě budete konfrontován v situacích, ve kterých se musí ve vztazích dodržovat 

nějaké úmluvy a pravidla. Budete muset pochopit, že si máte dát na všechny kolem sebe, se 

kterými Vás pojí jakékoli smlouvy, pozor. Hrozí zde  zklamání a podvod od partnerů nebo 

pracovních společníků. Proto je důležité pracovat na těchto vzorcích duše, vyhnout se zradě. 

Myslete na to, že si přitahujete partnery, kteří Vás mají pouze naučit tyto karmické lekce 

zvládnout.  

Je také potřebovat dávat si pozor, abyste nepodepsal nikdy nic s čím nesouhlasíte. Také si 

hlídejte, abyste měl veškeré smlouvy v životě podchycené a dohodnuté písemně, ne ústně. 

Na to nespoléhejte, protože právě tam by mohlo přijít nepříjemné vystřízlivění. Také si 

hlídejte, aby například v pracovní oblasti byly dohodnuty podmínky spolupráce/pracovní 

činnosti. Můžete podepsat něco, co vlastně nedává smysl, s čím nesouhlasíte, přistoupit na 

něco, co pro Vás není výhodné. Pamatujte také na to, že je lepší neslibovat.  

 

 

 

 

 



 

CO BUDE DŮLEŽITÝMI TÉMATY V TOMTO ŽIVOTĚ? 

JAK SE POUČIT A NEOPAKOVAT SVÉ MINULÉ CHYBY? 

.... 

 

Severní uzel nám dává možnost využít náš potenciál a rozšířit obzory. Jižní uzel ukazuje na 

naše omezení a místa, kde se musíme podrobit nebo přizpůsobit. Severní uzel ukazuje na 

současný život, Jižní uzel zase na život minulý, na ten, přímo před naším narozením do 

tohoto života. 

 

V minulém životě Vám dělalo problém přijmout názor druhých. Svým způsobem jste měl 

strach z reakce lidí a proto Vám nebylo příjemné řešit s někým spory nebo nepříjemné 

situace. Z hádek jste utíkal, chtěl jste mít co nejdříve zase svůj klid a pohodu. Vaše touha po 

volnosti byla obrovská, nechtěl jste nic řešit, zaplétat se do jakýchkoliv rozhovorů, kde se po 

Vás žádalo postavit se probémům čelem. V minulém životě jste byl jakýmsi dobrodruhem, 

který nechtěl dlouho zůstávat na jednom místě, nechtěl se vázat. Skákal jste od jedné 

činnosti ke druhé, bavilo Vás všechno možné, což by nevadilo, bohužel jste však ani jednu 

aktivitu/činnost nedělal pořádně, ale napůl a pak jste se divil, že jste neuspěl. V minulosti Vás 

fascinovala příroda, byl jste nejspíše biolog či nějaký chemik, dost možná i hodně dávno 

historik a fyzik. Zabýval jste se neustále otázkami pravdy, otázkami, které se týkaly fungování 

přírody či přírodních věd. V tomto životě Vás to může znovu do těchto oblastí táhnout.  

 

V tomto životě by bylo vhodné najít povolání, kde je potřeba cestování, možnost 

zahraničních cest, putování do různých koutů světa či styk s cizinci, neboť vnitřně Vaše duše 

touží opět po spojení s celým světem. Touhy se nemusí objevit hned, v 1. polovině života, 

spíše naopak. Cítění a potřeba ciziny se zde často projevuje většinou až ve 2. polovině života.  

V tomto životě je také důležité, abyste před problémy neutíkal, ale řešil je, avšak dával si 

pozor na to, abyste se do nich zbytečně nezamotával. Tyto tendence jste v minulých životech 

měl. Nechtěl jste nic řešit, nakonec jste se odhodlal, ale bylo to ještě horší než lepší. Úkolem 

je naučit se věci řešit jednoduše. Žádné velké analyzování a přílišné zkoumání řešení z vícero 

stran. Dávejte na svou intuici, na to, co opravdu cítíte. Jste schopný se zamotat do 

požadavků od okolí, potřeb svých, otázek co by se mělo a bylo by správné a zároveň 



 

přemýšlení nad tím, co chcete Vy. Pozor na tyto tendence sklouzávat do přílišného řešení. 

Řešení ano, ale ne zamotané.  

 

V tomto životě máte cestovat, navracet se ke svým kořenům, opět se zabývat výše 

popsanými činnostmi, řešit problémy, ale ne příliš. A především – naučit se komunikovat! 

Vyjádřit přesně a jasně co chcete, protože právě s tím můžeme mít paradoxně problém. 

V komunikaci dokážete druhé zaujmout, ale když se to týká řešení Vašich potřeb, tužeb a 

vysvětlení něčeho co chcete, můžete se do toho příliš zamotat. A pak máte tendence vinit 

z toho své okolí, že po Vás pořád něco chce. Důležité je si v klidu sednout a vyřešit problém. 

Jít krok za krokem vyřešení problému. To je Váš hlavní úkol v tomto životě.  

 

 

... DŮM ŽIVOT MINULÝ X ... DŮM ŽIVOT SOUČASNÝ 

 

minulý život 

V minulém životě jste se zabýval nějakými výzkumy, byl jste nejspíše v mnoha životech 

vědec, který hledal odpovědi ve vědě a ve svých výzkumech. V několika životech jste dokázal 

to vše vybádané a zjištěné odprezentovat světu, ukázat, co jste vymyslel, vynalezl, zjistil. 

V mnoha životech jste ale také celý život bádal a bohužel jste to nikdy světu neukázal. Umíral 

jste proto několikrát s pocitem bezcennosti a zklamání sám ze sebe. Proto jste se v tomto 

životě narodil do znamení Lva, které Vám dává přirozeně do života sebevědomí.  

 

současný život  

V tomto životě máte opět uspět, ukázat, co ve Vás je. Vyjít s tím vším, co budete umět, co se 

v průběhu života naučíte, ven. Neschovávat si své objevy a práci v šuplíku, ale jít s tím ven, 

mezi lidi. Tento život se bude odehrávat pod konstelací .... domu. ..... dům je oblast práce, 

činnosti pro druhé, ale také zdraví. Celý Váš horoskop ukazuje jako kdybyste měl určité 

vědomosti, které v tomto životě máte znovuobjevit a předat dál – ve zdravotnické oblasti, 

v nějaké vědě, tam, kde to bude potřeba. Nemáte si své informace nechávat pro sebe, ale 

předat je druhým.  

 

 

 



 

KARMICKÉ TÉMA – TEMNÝ BOD HOROSKOPU 

.... dům 

 

Za temná zákoutí horoskopu, do nichž bychom měli ve vlastním zájmu nahlédnout, bývá 

považována Černá Luna. Jedná se o oblast, která ukazuje, jaké bloky si neseme z minulého 

života a s čím se zřejmě budeme muset potýkat. To, s jakými vrozenými dispozicemi 

přicházíme na svět, je ovlivněno naším předchozím životem. Černou Lunu a její projevy v 

našem životě můžeme považovat často spíše za prokletí než dar, ale pokud pronikneme do 

této oblasti hlouběji, podaří se nám nejenom odhalit, co nám říká podvědomí i jak za 

minulostí konečně můžeme zavřít dveře. Karmické dluhy totiž nemají vést primárně k tomu, 

že skončíme na kolenou, ale spíše nám ukázat, co bylo v minulosti špatně a dát nám 

příležitost udělat to nyní lépe. Černá Luna ukazuje, proč se některé situace v našem životě 

stále opakují a proč je stále a stále neumíme vyřešit.      

     

Černá Luna v ... je u Vás spojena s oblastí hlavy, srdce a krční páteře. Pokud se bude kdykoli 

objevovat problém s těmito částmi těla, může Vaše tělo volat po vyřešení karmy, která trvá 

již příliš dlouho. Vaše karma tkví v minulých životech, kdy jste prošel rolí oběti, ale i vůdce 

v partnerství. Vaše duše si často prožila život ve válce, v boji – jako bojovník, voják, musel 

jste se obětovat a často položit svůj život za vlast nebo vyšší autority a mocnosti.  

 

V tomto životě se může opět objevovat nevědomé téma oběti nebo vůdce. Vypozorovala 

jsem, že mnoho mých klientek a klientů s Černou lunou v ... buď od dětství byli pod 

nadvládou jednoho rodiče nebo v partnerství jsou/byly ve vztahu s člověkem, který je velice 

dominantní a autoritativní a je velice cholerický a vznětlivý. Ať tak nebo tak, v osudu máte 

typy lidí, kteří mohou být agresivní a vznětliví nebo naopak v sobě vztek potlačovat. Je to z 

toho důvodu, že jako voják, oběť, utlačovaná osoba, kterou jste v hodně minulých životech 

byl, si v sobě nesete téma potlačeného vzteku a agrese, kterou ale naprosto odmítáte.  

 

Lidé s Černou lunou v ... mají potlačenou naštvanost a zlost, nicméně tyto emoce se i tak u 

nich objevují, někdy ale velice skrytě a neuvědomovaně. Může to být v příliš upřímné až 

někdy zlé, agresivní mluvě, u někoho zase v chůzi – člověk dupe, bouchá dvěřmi, zatíná pěsti, 

rudne vzteky, jednou za čas s něčím hodí, zařve si. Agrese se ale také může projevovat pouze 



 

na mentální úrovni, kdy Vám třeba jen proběhne v hlavě myšlenka typu, že byste nejradši 

„někoho zbili, zabili“, že je to „debil, idiot“ - formou nadávek. Možností je několik, nicméně 

téma potlačeného vzteku je to hlavní, které Vaší duši může dělat obrovský problém.  

 

Neustálá vnitřní vynervovanost, napnutnost, tlak, který se pomalu přesouvá do tělesných 

oblastí výše zmíněných. Je potřeba si dávat pozor na to tyto emoce ze sebe dostat, mít 

pravidelnou sportovní aktivit (ideálně aktivitu, která je spojena s bojem – fitbox, 

thaibox...), kde se vyloženě vybijete a tělo pak nebude napnuté a vnitřně vystresované. 

Pokud Vám někdo říká, co máte dělat a jak to máte dělat, vnitřně cítite zlost, protože Vaše 

samostatnost a nezávislost je ohrožena. Z minulých inkarnací je tam ztráta sama sebe, kdo 

jsem.  

 

Takto postavená Černá luna je velice nebezpečná, protože nevědomky se všechny emoce 

ukládají uvnitř těla a jednou můžou „bouchnout“ – velice často se u těchto lidí dle 

astrologických výzkumů objevují infarkty, problémy se srdcem, bloknutá záda, migrény. Je 

potřeba se naučit své emoce dobře ventilovat. Také se zde někdy dle mého vypozorování 

objevuje strach z ostrých předmětů, ohně, zbraní, nebo naopak velká fascinace válkami, 

válečnými věcmi, zbraněni. Je zde s touto karmou někdy i vnitřní velká soutěživost, 

sobeckost, chtění mít poslední slovo.  

 

Cestu ven Vám ukáže znamení protilehlých .... Tito lidé Vám ukážou důležitost naslouchání a 

spolupráce s druhými. Cesta ven je zde ale především prostřednictvím aktivity, kde budete 

moci vyhodit ven své rozbouřené emoce, které často velice dlouho spí a můžete se 

projevovat jako zcela klidný člověk. Uvnitř Vás ale bouchá sopka, kterou je potřeba uhasit 

pouze tím, že si budete brát příklad ze znamení Vah, ale také tím, že nebudete lávu uvnitř 

Vás rozdmýchávat a naopak ji například sportovní aktivitou ubírat.  

 

Pokud se objeví ve Vašem životě znamení ..., přišlo Vám zaktivovat karmu, tedy otevře u Vás 

téma potlačování emocí. Velice často se znamení, které máme v Černé luně objevuje jako 

karmičtí partneři nebo jako někdo, kdo je přímo vedle nás, aby se nám naše karma opravdu v 

tomto životě zaktivovala a my jí mohli v tomto životě naplnit a mít ji zvládlou. Dá se tedy říci, 

že Vám toto znamení může, často negativně, pomoci ze sebe veškerý vztek dostat nebo si na 

něj více posvítit. 



 

.... dům 

Černá luna v ... a ve .... domě ukazuje na zastíněnou oblast, která je spojená s komunikací a 

s věděním. Často je to komunikace, která je nevědomky stále ublížená, bránicí se, velice 

často jsou zde velice silné obranné postoje. Člověk, který má .... dům v Černé luně, má 

problém vyjádřit své pocity, emoce, má problém jednoduše vyjádřit, co má na jazyku. Je 

potřeba na této oblasti pracovat. Na jednu stranu je zde velice dobrá komunikace, která ale 

leží ve stínu obrany. .... dům je také oblast sourozenců. Buď Vás sourozenec něčím dráždí a 

nemůžete ho vystát (platí i na podvědomé úrovni) nebo ty vztahy mohou být něčím napjaté. 

Neříkám negativní, ale je tam něco, co Vás od sebe může oddělovat nebo jednou oddělí. 

Někdy to u klientů s .... domem v Černé luně bývá spojistot se závistí něčeho, co já nemám a 

nemůžu mít, ale má to právě sourozenec. Že on je v tom lepší, úžasnější.  

 

 

OBLAST NEVĚDOMÍ A TĚŽKOSTÍ 

.... 

 

Jeden z důležitých aspektů ukazující na karmu je postavení .... domu, který symbolizuje oblast 

nevědomí a těžkostí. 

 

Zájem o hluboká studia, fiosofické analyzování a přemýšlení. Možnost těžkostí na cestách, je 

potřeba si při cestování vše hlídat, možný problém s cizinci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRANSFORMACE 

..... dům 

 

Pluto symbolizuje oblast transformace, ukazuje, kde bude probíhat duchovní změna 

osobnosti. Plutonické energie se velmi obtížně zvládají, v principu fungují tak, že jakmile 

dojde k jejich aktivaci, ať už úmyslně, nebo díky vnějším vlivům, nelze už rozeběhnutý proces 

zastavit a k transformaci dojde, ať už jsou její výsledky jakékoli.  

 

S Plutem ve ... je Vám dán smysl pro spravedlnost, pro fair-play. Máte v sobě zakořeněné 

sociální cítění, můžete pomáhat slabším, chudším, méně silnějším v tom, že z nich uděláte 

osobnost. Jste rozený vůdce. Nutností je zde chodit do přírody, aby proběhlo zklidnění.  

 

 

.... dům 

.... dům ukazuje neuvědomování si svých špatných postojů po delší dobu, obtížnější cesta k 

pochopení, nevědomí je zavřeno, zastíněno, minulost může být vytěsněná, realita obrácená. 

Je potřeba pracovat na svých blocích, ideálně s pomocí někoho, kdo Vám bude pomáhat cílit 

přesně na oblast, která může být problematická a ze které i ty skutečné problémy mohou 

pramenit. Tento aspekt se také někdy objevuje jako obava, strach z tajemna, duchovního 

světa, z něčeho, co je neviditelné, strach z nemocnic, dětských domovů, vězení, to všechno, 

co znamená oddělení se od společnosti, strach ze samoty. 
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