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NUMEROLOGIE – datum 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. 

Den narození ... ukazuje na hlavní potřebu být svobodný a nezávislý. Svobodomyslnost, 

živelnost a vnímavost jsou Vaše hlavní charakterové rysy, které ukazují, že ve svém životě 

nebudete mít rád nudu a stereotyp a vyloženě se všemu průměrnému a jednotvárnému 

budete mít tendenci vyhýbat. Máte rád společnost, zábavu a adrenalin. Změny ve svém 

životě uvítáte a přijmete je s otevřenou náručí. Tato přizpůsobivá povaha, která Vám byla 

dána do vínku, je velice dobře uplatnitelná v podnikání a v oblastech jako je reklama, 

obchod, ale také umělecká sféra. Jste hodně kreativní, máte mnoho nápadů, které ale 

mohou být hůře realizovány do praxe. Číslo ... dává svým nositelům energii, která velice 

ráda mění a je netrpělivá. Když něco dlouho trvá a hned nevidíte výsledky, je dost možné, 

že raději začnete něco nového, neboť Vám chybí trpělivost a vytrvalost. Tak jako je Vaše 

energie živelná, tak je i impulsivní a výbušná. Je potřeba najít si nějaký sport, kde svou 

nahromaděnou energii vybijete.  

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

výkonnost a realistické smýšlení. Ve vztazích si potrpíte na dotyky, ... dává velice silnou 

sexuální energii. Často je zde tendence zkoušet, poznávat a až po nějaké době se usadit. 

Nemáte rád nátlak a nesvobodu, proto si vždy budete zakládat na vztazích, kde Vám 

partnerky dají hodně volnosti a prostoru neustále se seberealizovat, protože to je pro 

Vás v životě velice důležité. Dělat co Vás baví, cestovat a neustále poznávat.  

Negativní vliv tohoto čísla bývá v přílišné výbušnosti, které se dá předejít sportovní 

aktivitou, neschopnosti pracovat pod tlakem, tendence podléhat stresu a sklon 

k alkoholu.  

 



 

... 

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.  

Téma ... měsíce v roce symbolizuje KOMUNIKACI, KAMARÁDSTVÍ A TVŮRČÍ POTENCIÁL. 

Lidé narození v měsíci ... mají talent dobře komunikovat a schopnost seznámit se s lidmi 

z různých kruhů. Často jsou i do velkých společností lidí životem směřováni. Z toho 

důvodu mají i nadaní pro práci v týmu. Velice rychle navazují kontakty, jsou velmi 

komunikativní a rádi si vyměňují své myšlenky a nápady. Také je zde typický neustálý 

pohyb a činnost, je potřeba pořád něco dělat, možná neumíte být chvíli v klidu. Vaše 

energie potřebuje rychlost, často při této kombinaci se zde objevuje například několik 

pracovních projektů najednou. Trojka je velice slunné číslo ukazující na vztah k umění, 

velkou kreativitu a tvůrčí potenciál.  

Negativní rys, který se ale k této numerologické kombinaci váže je často nedodělávání 

věcí, přeskakování od jednoho ke druhému, někdy i porucha pozornosti. Vše je dáno 

Vašimi pohyblivými čísly ve Vašem datumu narození, které ukazuje na neustále proudící 

energii, která si žádá být využíta na maximum. Dalším negativním rysem je zde 

nepřijímání kritiky ke své vlastní osobě, nervozita a neustálý pocit, že Vám něco může 

utéct, proto je zde typické již zmíněné přeskakování od jednoho ke druhému. Dalším 

negativním rysem pak je neumění být sám. Často je zde tendence mít okolo sebe 

neustále někoho druhého (partnery, přátele, rodinu). To neznamená, že být sám 

nedokážete, ale lépe se cítíte, když můžete sdílet, bavit se a být v kolektivu. To Vás 

naplňuje šťastným. Velký pozor zde na závislosti. ... měsíc je problematický tím, že když 

něco nevychází, může dojít k impulsivnímu chování, kritice k druhým a v pozdějším věku 

i k manipulaci. Je potřeba tyto charakterové rysy zmírnit a nechtít na sebe strhávat 

pozornost. Vše toto zmíněné pramení z potřeby vynikat, ukázat své klady, ukázat svou 

osobnost, protože někdy je zde typický problém se sebevědomím a nedůvěrou v sám 

sebe.  

 

 

 



 

... 

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 ... je rozšířenou variantou čísla dvě. To přináší jeho zrozencům všechny 

pozitivní vlastnosti dvojek a ještě několik nepostradatelných bonusů navíc, neboť číslo ... 

je výjimečné a má zcela jiné poslání než životní čísla jednociferná (v numerologii existují 

čísla od 1 do 9 a pak dvě čísla nazývající se čísla mistrovská, a to .. a ..). Pokud někdo má 

mistrovské číslo ve svém datu narození, je to předurčení k tomu, stát se velice silnou 

osobností v jakékoliv sféře. Je to dáno jejich velice silným charismem, které společně 

s jejich vnímavostí, citlivostí a komunikačními dovednostmi tvoří téměř vražednou 

kombinaci. Trvá však nějakou dobu, až na tento dar tito jedinci přijdou. Ze začátku se 

vždy vyskytuje problém s vlastní sebejisotou, která je nestabilní, často o sobě pochybují a 

nejsou si sami sebou jistí. U člověka s ... vibrací je typická tendence se vnitřně shazovat a 

být k sobě velice kritický. Nicméně je to jen z toho důvodu, aby z této osobnosti, 

nevyrostl člověk bez pokory, neboť pokora je zde velice důležité téma.  

... je charakteristická svou citlivostí, zranitelností a schopností vnímat, vcítit se do 

druhých lidí. Aniž by si to sami uvědomovali, jejich skryté „já“ je vždy navede na 

správnou cestu, mnohdy by se to dalo označit jako intuice. Je však důležité jí vnímat a 

naučit se s tímto darem pracovat, nedávat tolik na rozum, ale na to, co cítíte a vnímáte 

jako správné. Jste schopný vnímat krásu, oplýváte mnohostranným nadáním. Je důležité, 

abyste si svou zvýšenou vnímavost uvědomili a naučili se reálně hodnotit své emoce i 

otřesy, jimiž ve svém životě budete ustavičně vystavován, jinak Vám bude dělat potíže 

rozlišit skutečnost od toho, co si pouze namlouváte. Pozor na to, abyste si kolikrát 

nepředstavoval tu nejhorší možnost ještě dřív, než tomu jakákoli skutečnost nasvědčuje.  

... znamená komplikovanost, složitost, vysokou duševní energii, která zaručuje skvělou 

představivost. Jak už bylo zmíněno výše, soukromý i profesní život nepatří k rutinním, 

naopak se budete moci chlubit spoustou zajímavých historek a vzpomínek.  

 



 

Hlavními negativní rysy tohoto životního čísla je zde vztahovačnost, nedůvěra ve své 

schopnosti a vnitřní chaos a zmatek. V partnerských vztazích je zde hlavní téma naučit se 

jasně vyjádřit své pocity i názory a tím tak nalézt trvalou rovnováhu. Dvě jedničky značí 

také silné ego, míru nezávislosti a touhu vyniknout. Je zde typické prosazování své vůle 

všude, kde to je možné. Je potřeba naučit se kompromisu, nikdy se nad nikoho 

nevyvšovat. I přes to, je to ale pouze zakrývání svých vnitřních pochyb, které se často 

začnou redukovat činnostmi, které tohoto člověka budou skutečně bavit a naplňovat, a 

také často věkem. 

Jedenáctka, která objeví svůj potenciál uspěje ve vedoucím postavení nebo ve vlastním 

podnikání. Je dost možné, že Vás to vždy bude táhnout k umění, PR, reklamě, činnostem 

spojených s přírodou či k oblasti psychologie.  

 
 

ASTROLOGIE – POSTAVENÍ PLANET 

 

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 

rošiřuje. 

 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. 

 

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

ukazují jací jsme. Naše vnitřní já, tedy jaká je naše podstata, naše vnější já, tedy jací jsme ve 

společnosti a naše niterní já ukazující na naše touhy a potřeby.  



 

SLUNCE (naše podstata) 

RYBY 3.dům 

 

Slunce v Rybách symbolizuje zejména hluboké city a emoce, velice silné prožívání a 

podvědomí. Pocity a emoce ale často paradoxně nebudete mít pod kontrolou nebo 

nebudete vědět z čeho Váš vztek pramení, neboť planetou znamení Ryby je Neptun – 

planeta intuice, mimosmyslového vnímání a snění. Ryby mají často tendenci utíkat kamsi do 

svých myšlenek, které je táhnou daleko od reality. Často to pak znamená, že tento člověk 

pod Rybou, symbolizující element vody, sice o realitě ví, ale nechce ji prožívat. Raději by 

přemýšlel nad tím, jak krásné by bylo tohle, nebo třeba támhleto. Ryby velice rády utíkají do 

světa snů a fantazie a kolikrát si situace a lidi malují úplně jinak, než ve skutečnosti jsou. Je 

potřeba si dávat pozor, aby tato schopnost přemýšlení nebyla ostatními využíta. Druzí 

mohou velice rychle vycítit, že jste citlivý, že rád pomůžete a rozdáte se. Pozor na lidi, kteří 

Vás chtějí pouze využít. Zde se nevyplatí lítat si na obláčku, ale podívat se pravdě a realitě do 

očí a sestoupit zpět na zem.  

 

Velkým darem, ale zároveň se tato vlastnost může stát problematická, pokud jí neumíme 

zvládnout je citlivost a vnímavost. Ryby kolikrát cítí věci ještě dřív, než přijdou, odhadnout 

lidi, vidí pod povrch. Nicméně stále zde platí pravidlo – bude to užitečné pouze v případě, že 

Ryba ovládne své snění a zidealizování, ale přijme to, jak to cítí. Ryba potřebuje někdy 

vyplavat nad hladinu a nadechnout se čerstvého vzduchu.  

 

Ryby jsou narozené v období, kdy se příroda probouzí ze zimného spánku, kdy začíná být 

světlo. Rybám je dána do vínku jemnost, soucítění, bezpodmínečná láska ke všemu živému, 

láska k přírodě, která se může projevit hned nebo až s věkem. Každopádně Ryby jsou 

znamení, které uzavírají celý zvěrokruh všech znamení, jsou až na jeho samém konci. To 

znamená, že uzavírají celý astrologický rok, kdy je v jeich období čas pro sebereflexi a 

přemýšlení o své podstatě, přemýšlení do hloubky, propojovat a hledat souvislosti. Je to 

velký dar, který většina ostatních znamení postrádá. Nicméně i s tímto darem se pojí i 

negativa, a to, umět se vše podívat i reálně, nic si nenamlouvat, nebýt naivní. Být hodný ano, 

ale nenechat se zneužívat a ostatním se zavděčit a ukázat svou hodnotu. 

 



 

Pro Ryby jou velice důležité vztahy. Ať už rodinné nebo partnerské, vnitřně toto znamení 

neustále táhne k řešení mezilidských vztahů, které je i jejich hlavním tématem. Hledat 

společně kompromis, naučit se přijímat druhého takový, jaký je, ale zároveň i tak přijímat 

sám sebe. Nacházet v čem jste dobrý a co jsou Vaše talenty. Vaše laskavost a empatie je to, 

co dnešní svět potřebuje. Aby laskavost byla vydána ve správný čas a správným lidem, kteří ji 

potřebují, je nejdříve důležité najít sám sebe. Tím, že jako Ryba budete pozorovat se učit se.  

 

Velký pozor na závislosti (alkohol, drogy, cigarety,...)! Ryba se ve chvílích samoty a pocitu, že 

není dostatečně milována a obdivována snaží uniknout z reality do světa omamných látek, 

které jí nahradí chvilkový pocit štěstí a naplnění. Toto je však pouze klam. 

 

3. dům 

3. dům je zde důležitá oblast života, kolem které se bude Váš život točit. 3. dům je oblast 

sourozenců, blízkých rodiných příslušníků (tety, strýcové, babičky, dědečkové), komunikace, 

kreativity a smluv. Znamená to, že máte dar komunikovat, ale záleží pouze na Vás, jakým 

způsobem Váš dar bude využit. Jelikož je Slunce ve 3. domu, velice důležité budou Vaše 

vztahy s okolím a sourozenci. Právě sourozenci Vám mohou přinést informace, které jsou pro 

Vás důležité, mohou Vám být velice nápomocní s objevením Vašeho daru a potenciálu. 

Taktéž je zde důležitá oblast smluv, okolo které se Váš život bude točit. Je potřeba si všechny 

smlouvy v životě hlídat, mít vše podepsané a právně podchycené, mít na důležité dary papír.  

 

 

ASCENDENT (naše vnější já) 

STŘELEC 

 

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

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

v ascendentu ukazuje na slunnou povahu, která se nezalekne ničeho. Miluje svobodu, 

nesnáší omezování, potřebu 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.  

Střelec ukazuje na společenskou povahu, zábavnost a touhu někam patřit. Ryba i Štír jsou 

znamení vodní, Střelec, 3. část Vaší osobnosti je znamení ohnivé. Všechny 3 znamení,  

obzvlášť Střelec je velice rád ve společnosti lidí a přátel. Mezi lidmi se totiž cítí dobře, může 

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. Střelec 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) 

ŠTÍR 12. dům 

 

Luna ve Štíru je velice soucitná, obdařena silnou a vnímavou energií, o které ale nemusíte 

mít ani tušení. Tato energie však není určena Vám, ale druhým. Jste schopen druhým 

pomoci, léčit je – energií, která Vám jde z rukou, ale i dar léčit slovem. Nicméně tento dar 

možná spí, je potřeba ho v sobě nejdříve probudit a poté rozvíjet. Ze začátku je komunikace 

dost možná „neohrabaná“, v hádkách i pichlavá a rejpavá. 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. Štíří energie, kterou máte je dar intuice, vnímavosti a citlivosti. Někdy těmto 

jedincům brání jejich vztek a pomstichtivost, která se může objevit v případě, že se věci 

nedějí podle nich.  

 

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

přitahuje ho vše, co má hloubku a smysl. Klidně se zakouká do ženy, která bude velice 

krásná, ale pokud nebude mít vnitřní hloubku, dlouho to tento jedinec nevydrží a ze vztahu 

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

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

 

Člověk, který se narodil s Měsícem ve Štíru, 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. 

 

12. dům 

Luna ve Štíru a ve 12. domě je velice silné postavení. Štír byl vysvětlen o několik řádek zpět, 

12. dům je oblast nevědomí. Pokud je takto postaven, znamená to, že člověk pravděpobobně 

vědomě či nevědomě skrývá či dokonce potlačuje své vlastní emoce. Tento člověk potřebuje 

něhu a láskyplnou péči. 

 
 

KOMUNIKACE  

VODNÁŘ 3. 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 Vodnář v planetě Merkur je výborná kombinace co se týče komunikace a vhodnosti 

povolání. Vodnář ukazuje na skvělý spisovatelský talent, talent komunikovat, předávat 



 

myšlenky a informace. Merkur ve Vodnáři předznamenává osobu, která může být velice 

dobrý vyjednávač, uklidnit rodinné vztahy, uklidnit všechny kolem. Máte totiž schopnost 

odhadnout, kdy už jsou situace vyhrocené, kdy už ona slova byla přes čáru a vnést do 

místnosti opět klid.  

Merkur dává v tomto postavení svému nositeli do vínku potřebu řešit věci čestně a 

spravedlivě. Jedinou výjimkou jsou lidé, k nimž je pojí nějaká citová vazba. Pro ně jsou pak 

schopni udělat všechno. Toto znamení téměř předurčuje vysokou inteligenci a 

intelektualismus. Horší je to v situaci, kdy Vás něco nebaví – škola, práce,.. Merkur ve 

Vodnáři značí v tomto ohledu netrpělivost a potřebu neustálé akce, aby se pořád něco dělo. 

Pokud tento člověk cítí nudu, neumí vydržet na jednom místě a čas se pro něj neuvěřitelně 

vleče.  

Tato planeta také ukazuje na možnost povolání, a Vodnář se často uchytí někde, kde má 

volnost, možnost flexibilní pracovní doby, možnost si vše řídit sám. Aby tomu ale tak mohlo 

být, je však potřeba, vzhledem k Vašim Rybám a Střelci myslet na to, že potřebujete ve svém 

životě se neustále učit věci dokončovat a neodbíhat od toho, co je nedodělané. To je třeba 

trénovat. Naučit se mít ve svých věcech systém a řád. Vodnář se uchytí v oblastech jako je 

marketing, umělecká oblast, cestovní ruch (jazyky, cestování), novinařina, neboť je zde velký 

spisovatelský talent. Taktéž zde může člověk vynikat v moderních technologiích a výpočetní 

technice. Tato energie je hodně přizpůsobivá, ale jen v případě, že ji daná činnost baví a 

naplňuje. Nedostatek je chybějí řád a někdy brutální upřímnost – je potřeba pracovat na 

citlivější komunikaci. 

3. dům, ve kterém planeta Merkur stojí symbolizuje oblast komunikace a myšlení. Nejlepší 

postavení pro komunikaci, jaké může být. Pokud toto postavení někomu leží v planetě, která 

symbolizuje povolání, znamená to schopnost výborně komunikovat – mluvenou či psanou 

formou, velký talent předávat informace a své myšlenky. Velká vzdělanost. Je to také poloha, 

která ukazuje, že jste bystrý a chytrý. Můžete se s přehledem uplatnit třeba jako autor knih, 

jako delegát, nebo v jiném povolání, které vyžaduje dobré komunikační schopnosti. Obecně 

toto postavení znamená – předávat ostatním své zkušenosti, rady, informace, být ostatním 

slovem nápomocný. 

 



 

ENERGIE 

STŘELEC 1. 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.  

Postavení planety Mars ve znamení Střelce je taktéž dobré postavení, neboť  značí povahu, 

která se nerada hádá, ale někdy může ublížit svým slovem, říct něco, co není promyšlené a 

čím může druhého ranit.  Energie je zde ohnivá, plná vášně, potřeby poznávat, dozvídat se, 

neustále se učit tím vším, co je kolem. Velice dobré postavení pro sport, je zde i nutnost 

dělat sportovní aktivitu, aby emoce a pocity, které mohou dělat tomuto člověku problém, 

byly odplaveny. Mars ve Střelci je hlavně neohraničená energie a dobrodružný duch, je to 

osobnost, která nemá ráda mantinely a omezení, avšak je potřeba respektovat, pokud toto 

budou vyžadovat rodiče. Osoba se musí naučit řádu a systému pro své další budoucí kroky. 

1. dům 

1. dům v této planetě, která byla výše popsaná znamená, že v některých situacích budete mít 

tendenci se neustále bránit a kopat kolem sebe. 1. dům znamená „JÁ“ a často je to pocit, že 

vše musí být podle Vás, že Vy máte pravdu, že je to tak, jak říkáte Vy. Omyl. Je zde naučit se 

kontrolovat své emoce a nekopat, když něco nevychází podle plánu nebo podle toho, jak jste 

řekl. Jste člověk, který v hádkách bude působit dojmem přímého, někdy až příliš asertivního 

jedince, který může působit agresivně a výbušně. Je zde velká impulsivita, která se „zchladí“ 

již zmiňovanou sportovní aktivitou a kontrolou svých emočních procesů.  

 

LÁSKA 

BERAN 4. 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 Berana ukazuje ve vztazích na ohnivost a změnu. Často i mnoho 

patnerských vztahů. Lásku její nositel vnímá jako dobrodružství, jako pravý milostný vztah, a 

její hledání jí může zavést daleko. Pokud má někdo takto postavenou Venuši ve Střelci, dá se 

předpokládat, že potřebuje ve svých vztazích velkou svobodu, nezávislost, pocit, že se může 

nadechnout. Pokud by si totiž vybral partnera, který ho bude omezovat, šílel by. Svoboda je 

pro něj ve vztazích velice důležitá. Muž, který má ve svém horoskopu ohnivé znamení Berana 

měl v minulých životech problémy se sexualitou, intimitou a proto se často pak s tímto 

horoskopem nesnaží nijak na parterku vázat, ale spíše si udržovat milenecké vztahy. Nebo je 

potřeba aby žena, kterou si tento muž vybere byla schopná uspokojit jeho touhy.  

4. dům 

Nicméně 4. dům tak trochu odporuje výše popsanému. 4. dům je symbolem domova, 

bezpečí, péčí, mateřství. Pokud má někdo toto postavení v horoskopu, partnerka se může 

stát zároveň opatrovatelkou, pečovatelkou, tou, která se bude starat. Tento aspekt také 

znamená, že potřebujete mít své vztahy v pořádku, nemáte rád hádky, konflikty, i když někdy 

k nim máte blízko, především je vyvolat, ale to vše pramení z již zmíněného postavení Marta 

ve znamení Střelce, který se brání a používá své narážky ve chvíli, kdy se cítí ohrožen. 

 

DESCENDENT (zrcadlo) 

BLÍŽENCI 

 

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

člověkaa, 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 Blíženců.  

 



 

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

strávíte mnoho let, každopádně právě znamení Blíženců 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 Blížence ve svém životě potkáte, bude Vám zrcadlit témata jako vyjadřování pocitů a 

emocí, protože Blíženci 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. 

 

Vliv Blíženců v sedmém domu neboli descendentu ukazují také na Vaše partneské vztahy. Ty 

budou plné pestrosti, všestrannosti a změny. Potřebujete partnera, který je chytrý, bystrý, 

oduševnělý, se kterým se budete moci podělit o své rozmanité zájmy, se kterým budete moci 

cestovat, společně si užívat života. Musíte si dobře rozumět a mít dobrý duševní vztah. 

Partnera potřebujete jako parťáka, „kámoše“, jedině tak vztah vydrží a hlavně bude 

fungovat. Rozumět si budete především s partnerem, který nebude náročný na vyjadřování 

pocitů, bude to typ pohodového a bystrého partnera, který je aktivní a nápaditý. Měl by být 

sám dostatečně pilný a neustále zaneprázdněný, aby Vám ponechával dostatečný vlastní 

prostor a čas. 

 

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 

 trigon Luna  

Tento aspekt osobě výrazně zvyšuje šanci nalézt v životě úspěch a spokojenost. Slunce je zde 

postavené v Rybách, Luna ve Štíru, obě dve znamení jsou pod elementem vody, což je 

usnadňující pro majitele horoskopu, neboť se zde opakuje jedno a to samé téma – emoce, 

pocity a vnímání. 

 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.  

 kvadratura Pluto 

Pluto jako planeta tajemství a podvědomí je v neharmonickém aspektu na Slunce ve znamení 

Ryb. Tato kombinace dává majiteli horoskopu sklon k citovým výlevům, ovlivňování druhých, 

které může někdy jít až do manipulace s druhými. Aby nedošlo k manipulaci je zde trochu 

pozastaveno chybějícím sebevědomím, které ale může na povrch být v pořádku. Vnitřně je to 

však jedinec, který se nechá hodně ovlivnit kritikou a druhými lidmi. Člověk s tímto aspektem 

se také bude setkávat od svého útleho věku se smrtí a bude ji velice prožívat. Je to z toho 

důvodu, aby v sobě nalezl hloubku, aby už od malička se naučil rozpoznávat své pocity a 

emoce a naučil se s nimi pracovat. Často také odmítání otcovského modelu, vnitřní vzpoura 

otci.  

LUNA 

 kvadratura Merkur 

Jsou situace, které tohoto člověka dovedou ke lžím a faleši. Tento neharmonický aspekt mezi 

planetou komunikace a vnitřními potřebami mohou člověka dohnat až ke krajnímu řešení – 

obratnému lhaní, kdy ale bude působit zcela přirozeným dojmem. Často se tento aspekt 



 

může objevit i nevědomky – člověk natolik uvěří své fantastické představě, že může klamat 

nejen ostatní, ale i sám sebe. Tento aspekt také ukazuje na horší paměť a špatné pamatování 

si.  

 kvinkunx Venuše, opozice Saturn, kvadratura Uran 

Všechny tyto aspekty ukazují na problém porozumět svým pocitům a tomu, co skutečně 

člověk potřebuje. Taktéž neschopnost vyjádřit to. Ač má vlastník horoskopu velice dobře 

postavenou komunikaci, ve vztazích, v komunikaci o svých pocitech zde planety stagnují. 

Člověk bude mít v životě problém pochopit vlastní potřeby a hlubší pohnutky bez pozlátka, 

takové, jaké jsou. Dokud se to člověk nenaučí, bude projekce vlastních nepřipouštěných citů 

a hodnot vidět v ostatních. Taktéž jsou tyto postavení charakteristické potřebou stabilního 

domova, který mu poskytne bezpečný úkryt a láskyplné zázemí. Pokud by to tak nebylo, 

majitel horoskopu může vnitřně tápat a „bloudit“, opět pozor na závislosti! Ty by ale vyšly 

především z pocitu vydělení ze společnosti, které spustí nevyrovnanost a citovou 

zranitelnost. 

MERKUR 

 konjukce Uran 

Nezávislé myšlení, potřeba podat druhým poselství, motivovat ostatní, nucení je do 

zamýšlení se. Velká hloubka, myšlenky zaměřené na buduoucnost. Taktéž podporování 

nových, moderních technologií. 

VENUŠE 

 trigon Mars 

Tento aspekt dává nositeli do vínku umění vcítit se do druhých, pochopit jejich pocity, 

dokáže se velice dobře napojit na to, co druhý cítí. Tato kombinace planet také ukazuje na 

hodně přátel, mnoho zábavy v životě, cestování, poznávání jiných kultur a krajin, taktéž silné 

sexuální vyzařování. 

 

 trigon Pluto 

Takto postavené Pluto, které symbolizuje hloubku ukazuje na schopnost prožít cit lásky 

velice silně a hluboce. Je to postavení ukazující na potřebu být svobodný, nevázat se, mít svůj 



 

prostor a nezávislost a na druhou stranu na potřebu lásky a citů ve svém životě. Někdy zde 

může vznikat rozbor, nebo´t na jednu stranu bude chtít vlastník horoskopu nevázat se, na 

druhou stranu jeho touha být milován a přijímán je velice silná, vždy záleží do jaké intenzity ji 

člověk pustí. Toto postavení taktéž dává nadání pro publikační činnost ve veřejných médiích. 

Člověk často mívá řadu užitečných kontaktů, které mu pomáhají k úspěchu.  

 

MARS 

 konjukce Pluto 

Mars v konjukci s Plutem je vztah mezi planety, který přináší značnou 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, z hlediska psychologického ale vytváří 

konjunkce Marsu a Pluta komplex viny, kdy osoba velmi těžce nese složité jádro své bytosti a 

neustále se za to obviňuje. Typické jsou zde pocity viny a obviňování.  

 

JUPITER 

 trigon Neptun 

Tento aspekt je ojedinělý. Člověk, který ho má ve svém astrologickém horoskopu má velice 

soucitnou, ale neklidnou duši, ideály reformátora, umělecké sklony. Tato kombinace je 

ojedinělá tím, že ukazuje na velice starou duši, která má za sebou již několik životů a tento 

život je obdařena velice silnou intuicí, kterou když se naučí ovládat může být ku prospěchu 

nejen jemu samotnému, ale i ostatním lidem, kteří k této osobnosti budou vzhlížet. 

Nevědomky je něco k této osobě potáhne.  

 

 

 



 

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,...). 

 

KDE BUDOU ZKOUŠKY? 

BÝK 6. dům 

 

Saturn 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 zemského Býka a v 6. domě. 

 

Saturn ve znamení Býka vytváří velmi silnou touhu po finančním zaopatření a bezpečném 

citovém životě. Aby mohl být tento člověk šťastný a v pohodě, musí jeho každodenní 

záležitosti vykazovat přísný řád. Také je zde téma majetku, financí, zabezpečení. Saturn 

v Býku znamená, že člověk se musí naučit přisuzovat věcem správnou hodnotu. Zcela 

přirozeně se zdrojem starostí a trápení mohou stát peníze. Buď se člověk obává ztráty toho, 

co již vlastní, nebo toho, že má dluhy nebo se mu finanční zdroje vyhýbají. V prvním případě 

připisuje příliš velkou důležitost materiálním statkům, v druhém je nebere pravděpodobně 

vážně a utrácí.  

Smysl těchto zkoušek, které přijdou v materiální oblasti je pouze to naučit se dát hodnotu, 

zjistit co je opravdu důležité. Ne to, jestli je člověk zabezpečený a má dost peněz, ale jak 

bohatý se cítí uvnitř sebe. 

 

 



 

CO BUDE DŮLEŽITÝMI TÉMATY V TOMTO ŽIVOTĚ? 

JAK SE POUČIT A NEOPAKOVAT SVÉ MINULÉ CHYBY? 

RAK/KOZOROH 

 

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 jste se hnal za kariérou a ani vás nenapadlo, abyste se ohlížel na rodinu. 

Při dosahování cíle vám byl každý prostředek dobrý a ani jste se moc netajil opovržením, 

které jste cítili k těm, co byli méně výkonní a méně schopní. Když se vám něco nepodařilo, 

dokázal jste ze sebe udělat nevinnou oběť okolností. Se svými nezdary jste se  smiřoval 

opravdu těžko a pokud to šlo, obvinil jste z nich svého partnera či jiného blízkého člověka. 

Jižní uzel v Kozorohu ukazuje na člověka, který kdysi pracoval na své kariéře, na 

společenském postavení a uznání, proto může jeho duše být vnitřně příliš zvyklá na to, že mu 

lidé projevovali úctu. Proto můžete mít v dnešním životě neustále potřebu vše řídit a 

organizovat. Můžete mít pocit, že vše víte nejlépe a názory druhých lidí Vás v některých 

chvílích vůbec nemusí zajímat. V minulých inkarnacích jste se naučil, jak dosáhnout úspěchu, 

ale příliš jste nevěnoval pozornost tomu, co cítíli druzí lidé. Dnes proto můžete prožívat 

rodinná dramata, a to jen proto, abyste se naučil pracovat s emoci a potřebami druhých lidí. 

V minulých životech jste měl prospěch z přijímání a dnes se máte naučit dávat. 

 

V tomto životě je potřeba naučit se větší laskavosti a soucitu v přístupu k ostatním. Je 

důležité, aby dotyčný nezanedbával svůj duševní život a poznával cennější a vyšší 

cíle. Hlavním úkolem je naučit se vyjadřovat pocity, najít v sobě pokoru, nepovyšovat se nad 

ostatními. Protože to Vám bylo vlastní v minulých životech. Využil jste svého daru 

komunikaci k manipulaci. V tomto životě se máte naučit komunikovat s cílem pomoci, sdílet, 

předávat si informace, ale nikdy nesklouznout k nižším energiím manipulace, i když život Vás 

do nich bude často směřovat, abyste se poučil ze svých chyb a již je neopakoval. Pochopil, že 

je dobré naučit se pro vyrovnaný život chápat  a respektovat druhé lidi, nechtít vždy vyhrát, 

nekritizovat je, ale být pokorný a k druhým laskavý. Tento uzel (v Kozorohu) měl ve svém 



 

horoskopu například Adolf Hitler nebo velcí generálové. Měli vést druhé, ale bohužel své 

moci zneužili. To samé jste mohl udělat i Vy. V minulém životě jste zneužil svého postavení, 

svých znalostí a vyhrála moc a nepokora. V tomto životě je potřeba toto celé změnit – 

přijímat to vše, co se Vám bude dít s naprostou pokorou a otevřenou myslí. Nic se neděje 

náhodou, vše má někde nějaký pocčátek a často je to způsobeno našimi špatnými 

rozhodnutími v minulosti. Vzhledem k tomu, že  u Vás ve většině planetách převažuje dar 

komunikace – komunikujte. Sdílejte své zážitky, myšlenky, vše, co může pomoci. Splaťte svůj 

dluh tím, že druhým dáte naději a víru.  

 

 

KARMICKÉ TÉMA – TEMNÝ BOD HOROSKOPU 

Vodnář 2. 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 ve Vodnáři symbolizuje téma falešných přátelství, odkládání, dívání se na svůj 

život z pozice pozorovatele ne tvůrce. Toto postavení je jedno z nejlehčích. Není totiž 

ohrožující na životě jako u jiných (Černá luna v Rybách – např. Iveta Bartošová) a nevede 

k postupnému odcizení se sám od sebe. Černá luna ve Vodnáři přináší do života častá 

zklamání v citové oblasti a pocit odcizení, zrcadlící zradu či ztrátu v minulosti. Vše, ale jak už 

jsem napsala výše, souvisí s nezvládlým tématem – pocity a emoce. Velká citlivost, schopnost 

vcítit se do druhých zde zůstala z minulých životů, v tomto životě však máte pro tento život 



 

aspekty, které ukazují, že tento život svou silnou osobností a jistou duševní vyzrálostí máte 

lidem pomáhat, ne je zneužívat ke svému vlastnímu prospěchu. Máte lidi inspirovat, učit je 

se zamýšlet, dávat jim podnětné otázky, ale též i sám sobě. Jsem šťastný? Nejsem? Co mi 

brání v tom, abych byl?  

 

Dalším tématem je zde téma přátel. Ve svém životě budete mít mnoho lidí kolem sebe, ale 

dobře rozlišujte, kdo je přítel a kdo je jen známý. Je to velice důležité, neboť v několika 

minulých životech jste věřil nesprávným lidem a to se Vám potom vymstilo.  

 

Taktéž je potřeba život opravdu žít, ne ho přežívat. Někdy toto postavení ukazuje, že člověk 

má tak silné emoce a pocity, které neumí ovládat, a proto se bojí, že jimi ublíží – ostatním, 

ale i sám sobě. Často tyto pocity pak do sebe polyká a dusí. Je dobré najít si aktivitu, která 

pomůže tomuto nositeli ze sebe emoce a pocity dostat – sportem, uměleckou aktivitou, 

spisovatelským talentem, komunikací. 

 

2. dům 

Černá luna Vodnáři a 2. domě ukazuje na oblast financí. Život tohoto člověka se bude točit 

kolem tématu rozlišení toho, co je opravdu hodnotné a na čem opravdu záleží. Je možné, že 

peníze Vám v některé části života dají pocit neohroženosti a moci, tak jako v již zmíněném 

minulém životě. Je možné, že o peníze přijdete, že budete zrazen v této oblasti. Tato situace 

se může stát v případě, že financím a pozemským hodnotám dáte příliš velkou váhu a udete 

na penězích lpět. Aby k tomuto nedošlo, je potřeba naučit se rozlišit, co je vlastně hodnotné.  

 

 

OBLAST NEVĚDOMÍ 

ŠTÍR 

 

Jeden z důležitých aspektů ukazující na karmu je postavení 12. domu, který symbolizuje 

oblast nevědomí a těžkostí. 

 

12. dům je oblast, která souvisí s našimi bolestmi, citovým utrpením, oblastí, která nás 

může nejvíce bolet a zraňovat. Pokud má někdo ve 12. domě znamení Štíra, je zde nejvíce, 



 

problematická oblast vyjadřování skutečných emocí a pocitů. S tímto postavením se také 

spojuje víra ve falešné přátele, které zde mohou dokonce přinést nepříjemný soudní spor. 

Jak se tomuto tématu vyhnout je zde v promyšlení, komu věříme, koho považujeme za své 

dobré přátele. Jak jsem psala již výše, je potřeba mít vše právně podchycené – smlouvy, 

doklady, účty.  

 

 

PROČ NAROZENÍ DO TÉTO RODINY? 

 

 

MATKA (...) 

Matka ve znamení ... s životním číslem ... je velice svá, tvrdohlavá, pracovně velice schopná a 

cílevědomá. V životě potřebuje mít svou vlastní pravdu, někdy jde hlavou proti zdi. 

Tvrdohlavost a umíněnost můžete mít po ní. Matka Vám zde v některých situacích zrcadlí 

Vaši potřebu vyhrát, vyniknout, něco dokázat. Váš vztah může být i v některých situacích 

napěťový, je dost možné, že stojí ve výchově dokonce opodál. 

Maminku můžete už odmalička vnímat jako velmi silnou osobnost, s intenzivním prožíváním, 

s velkou mocí, někdy se zde objevuje i tendence s dítětem manipulovat, avšak vztah, ať je 

pozitivní či negativní, tak je velice silný a intenzivní.  

 

OTEC (...) 

Otec je dle horoskopu narozen ve znamení ... a s životním číslem .... Otec je zde ten, který 

Vás bude hodně učit, bude Vm předávat své znalosti, zkušenosti, bude mít tendenci z Vás 

vychovat dobrého a čestného člověka, který dodrží slovo a pomáhá druhým. Otec je 

v horoskopu postaven velice silně, i když se v některých momentech života může Vaše pouto 

pošramotit tím, že nebudete souhlasit s jeho výchovou či radami. Nicméně otec je zde 

postavený jak člověk, který Vám bude v mnohém otevírat oči a vést Vás k Vašemu poslání a 

daru. 
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