
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARMICKÝ ROZBOR  

osobnosti  

... .... 

Datum, čas a město narození 

 

 

 

 

 

 

 



 

Je náš nynější život naším prvním životem? A je naším posledním? 

 

Moho lidí, ať už věřících nebo nevěřících, soudí, že tomu tak není. V hinduistickém 

náboženství je život člověka článkem nekonečného cyklu smrti a zrození. I v jiných asijských 

náboženstvích nalezneme víru, že člověk umírá obtížený vinou a rodí se znovu, aby mu byla 

dána příležitost se od viny očistit. V hinduistickém učení ústí princip „co zaseješ, to sklidíš“ až 

do drastického závěru, že člověk, který se v tomto životě chová špatně, přejde v další etapě 

koloběhu do nepříznivého vtělení.  

 

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,...). 

 

Ať je proto člověk v jakékoli životní situaci, měl by pořád myslet na to, že žije v koloběhu 

situací, které se mu pouze opakují. Situaci nejde odstanit, ale jde změnit postoj prožívajícího, 

tím se tak z koloběhu podobných situací odváže a je opět volný. Pochopil a tím tak odstranil 

něco, proč se mu situace neustále vracela. Je pošetilé vinit osud za něco, co jsme si sami před 

svým zrozením vybrali. Taktéž je potěšilé nadávat, že se neděje podle toho, jak chceme my. 

Když pochopíme důvod našeho aktuálního vtělení, když pochopíme úkoly, které jsme si pro 

tento život vybrali, naše bytí může být mnohem jednodušší. Už nás nerozhází událost, u které 

bychom dříve plakali a naříkali. Už totiž budeme vědět, že ji máme ve svém životním osudu 

zapsanou a že naším úkolem je se k ní dobře postavit. Jedině tak se můžeme očistit a 

posunout se zase dál.  

 

 



 

ÚKOL DUŠE 

... .... Dům 

 

Luna symbolizuje v horoskopu vnitřní JÁ, niterní touhy, reagování na okolí a vztah s matkou.  

 

Postavení ... 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. Někdy toto 

postavení může být problematičtější v partnerských vztazích, neboť budete potřebovat 

svobodu a prostor, nežárlivého partnera. Abyste mohla být v životě šťastná, bude potřeba si 

stanovit vždy nějaký cíl. Ať už menší, je potřeba nějaký mít (např. naučím se cizí jazyk, budu 

zdravěji jíst,..) Potřebujete ho nejenom proto, abyste se nenudila, ale i z toho důvodu, abyste 

šla vždy dál a dál.  

 

Jelikož toto postavení symbolizuje i vztah s matkou, ukazuje to na velice kamarádský vztah. 

Tyto dvě duše byly často ve vztahu blízkých přátel, v minulých životech se vzájemně 

podporovaly, radily, pomáhaly si z nesnází. Je však pravdou, že k tomuto si ale musí teprve 

dojít. Matka by se nikdy u tohoto dítka neměla stavět do role velitele a „superznalého 

rodiče“, ale spíše do role přítele a průvodce na cestě životem. Pokud bude v roli „dozorce“, 

pouto se může na nějaký čas i zpřetrhnout nebo pošramotit,byla proto potřeba, aby k Vám 

maminka byla v dětství, ale i v životě stoprocentně upřímná a kamarádská.  

Vašd duše má zde dva hlavní úkoly: najít svou kreativitu, svůj talent a naučit se do svého 

života začlenit víru. V minulém životě na víru zapomněla, tento život ja má v sobě zase 

probudit. 

.... dům 

 

Měsíc v .... Domě přináší zisky skrze manželství a dědictví, je-li příznivě aspektován. Vaše 

duše touží po majetku, po baráčku nebo obecně materiálním zajištění, vytváří ji to pocit 

jistoty a bezpečí. 

 



 

KDE BUDOU ZKOUŠKY? 

... .... 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 ohnivého ...  a v .... domě. 

 

Saturn s tímto postavením ukazuje, že budete pravděpodobně hledat smysl svého života a 

ne a ne ho najít. I přes to, že jste narozená pod znamením..., které má optimismu na 

rozádávání, ten opravdový, vnitřní pocit radosti zde chybí a čas od času Vás může 

přepadnout zvláštně smutný pocit. Téma radosti je zde zatmavené, bude u Vás těžší najít 

něco, co Vaši radost dlouhodobě udrží. Dalším zatmaveným tématem je zde téma víry, což 

nemusí být patrné v momentech, kdy se nic neděje. Jakmile se ale objeví problém, můžete 

propadat panice, že nemáte věci pod kontrolou a že se děje něco, na co jste krátká. Téma 

víry je u Vás i klíčové, jako ... si máte vypěstovat silnou víru, že nic se neděje náhodou a že za 

vším existuje nějaký vyšší smysl. Ať už tyto názory najdete v některém z náboženství nebo 

třeba v duchovních knihách, je důležité na tomto tématu pracovat. Není dobré u Vás 

propadat bohémsku stylu života, neboť neřešení problémů by u Vás mělo dalekosáhlé a 

vážné důsledky. Je potřeba se naučit problémy řešit, neutíkat před nimi.  

 

Vzhledem k tomu, že znamení Střelce je u Vás postaveno opravdu hojně, i v planetě změn a 

transformace Uran, výše popsaná témata se zesilují. Rozsáhlé změny a neklid bude probíhat 

v oblasti duševního a intelektuálního rozvoje osobnosti. Můžete až příliš lpět na svých 

názorech, postojích a vzorcích, ostatní Vás mohou vnímat jako komplikovanou a jako 

člověka, se kterým je velmi těžké vyjít a už vůbec ne se na něčem dohodnout. Vaše názory 

můžete prezentovat jako ty jediné správné a pravdivé a to se nemusí líbit okolí. Je potřeba 

trénovat kompromisy, snažit se o to, aby jste nebyla v některých nedůležitých věcech příliš 

trvdohlavá a hrdá. I přes to, že jste v poměrně hodně věcech ráznější a druhými vnímána 

jako příliš upřímná, Váš žebříček hodnot se může postupem života měnit. Potřebujete pátrat 

a najít svůj smysl života, najít, co je vlastně to Vaše, co máte dělat, proč jste tady. Je dobré se 

tohoto hledání držet a pátrat neustále kolem sebe, neusnout na vavřínech, nespokojit se 



 

s jednou pravdou, s jedním úhlem pohledu, ale hledat celý život a pátrat co je vlastně tím 

Vaším úkolem.  

 

.... dům 

 

.... dům položený v tomto postavení Saturnu ukazuje na oblast víry, náboženství, filozofie, 

jednoduše na oblast bádání a hledání svého smyslu života. Vzhledem k tomu, že Vám tyto 

témata stojí v planetě zkoušek, bude těžké svůj smysl života najít a když se obecně podívám 

na Váš horoskop – je to hlavní úkol Vašeho života. Najít víru, nepropadat panice, pokud mě 

osud vede někam, kde to neznám, nestát si svéhlavě za svým názorem, ale být pokorná 

k názorům druhých a najít si mezi nimi ten svůj, ale netrvdit, že ten jeden je jediný správný. 

Pravda je relativní, všichni máme pravdu a zároveň nemáme. A to je důležité zde pochopit. 

 

 

 

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. 

 

Díky svým minulým životům jste se naučila kriticky myslet, analyzovat, odhadnout, kdo lže a 

vykrucuje se, a kdo mluví pravdu. Naučila jste se přemýšlet, bystře jednat, naučila jste se 

rozhodovat v nepřehledných situacích. Kladla jste velký důraz na pořádek a disciplínu, 

dodržovala jste veškerá pravidla a normy, a to i přesto, že neměly žádný smysl. Řád a 

organizace pro Vás byla velmi důležitá. Ostatní Vás vnímali jako chladnou, bez emocí, 

nedávala jste najevo, co si myslíte, a to Vám vyhovovalo. Rozhodovala jste se především 

podle rozumu, tak jak by to bylo správné a rozumné. Ostatní Vás také vnímali jako 

úzkoprsou, nedokázala jste se uvolnit a byla jste v neustálém vnitřním tlaku a tenzi. Velmi 



 

jste si hýčakala své tělo. V názorech jste byla spíše podřízená, respektovala jste autority – 

rodiče, učitele, stát, systém. Řídila jste se pravidly. Bála jste se chtít více, držela jste se hodně 

při zemi, nejraději Vám bylo v oblasti domova. Nerada jste cestovala a nerada jste dělala 

změny.  

 

V tomto životě si Vaše duše vybrala opak. Vybrala si, že se odprostí od všech pravidel a 

norem a bude žít. Z toho důvodu se i budete pokoušet celý svůj život najít smysl života. 

V minulých životech, jak jsem psala výše, jste dodržovala především pravidla, dodržovala jste 

to, co co Vám řekli ostatní, v hodně věcech chyběl Váš vlastní názor. V tomto životě někdy 

tato tendence zůstane, ale bude zde větší potřeba vymanit se z těchto postojů a budete se 

prát za názor vlastní. Důležité je, abyste se dostala na zlatou střední cestu, dávala si pozor na 

extrémní názory, extrémní postoje pod vlivem silných emocí, které tento život budete mít. 

Vztek, pláč, Vaše emoce budou tento život v extrému. Budou se měnit z minuty na minutu, 

chvilkami můžete být jako sopka, která bouchá každou chvilku. V tomto životě budete zažívat 

situace, které Vás mají naštvat, rozbrečet, vykolejit, protože se máte naučit se svými 

emocemi pracovat. Váš hlavní element je oheň a ten souvisí s emocemi jako je vztek, agrese 

nebo mnoho energie, která když není dobře využita, může udělat velký problém.  

 

V tomto životě je důležité, abyste chladně nelpěla na pravidlech, která nejsou důležitá a 

projevila v sobě více laskavosti a soucitu. Změna a chuť zažívat, cestovat, poznávat bude pro 

Vás velmi důležitá, není se tedy potřeba bát, své strachy odhodit stranou. I změny, kterých 

jste se tak v minulých životech bála, mohou pro Vás mít pozitivní dopad. V tomto životě je 

nutné, abyste se zamyslela více nad svým duchovním životem a naučila se používat svůj 

intuici. Z minulého života znáte především rozum a rozhodování se podle něj, v tomto životě 

se máte více ponořit do duchovních nauk a najít si svou duchovní oblast, která Vás bude 

zajímat. Ať to bude astrologie, numerologie, bylinky, minerály, čakry nebo práce s energií. Je 

důležité se více zajímat o hloubku a vnitřní hlas. Pokud se naučíte meditovat, přestanete 

přemýšlet o pomstě i tam, kde by si ji ten druhý opravdu zasloužil a budete pomáhat i na 

místech, která všichni ostatní lhostejně míjejí, dokázali jste, že jste si vzali poučení z minula a 

správným způsobem vykročili do budoucnosti. Soustřeďte se tento život na věci, které jsou 

opravdu důležité, pracujte na své osobnosti celý život a dejte pozor, abyste nesklouzla zpět 

do věcí, které jste dělala minulé životy. Tento život se máte naučit opak, máte si 

připomenout hloubku a sílu duchovních praktik. Tam najdete svůj aktuální smysl života. 



 

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

 

minulý život 

 

V minulém životě jste žila pro ostatní. Žila jste pohodový, poklidný život bez sebevětších 

změn. Dodržovala jste veškerá pravidla, řídila jste se naplno tím, co Vám řekli rodiče, vyšší 

autority jste brala jako svaté. V tomto životě můžete autoritami pohrdat a sama chtít 

dokázat všem, co ve Vás je. Akorát někdy na to můžete jít přílišnou silou a budete si 

pozoronost vynucovat. V minulém životě jste byla „průměrná“, zapadala jste, nijak jste 

nevynikala. Tento život budete chtít opak. Být vidět a něco zažít.  

 

současný život 

 

.... dům odpovídá v astrologii za oblast nevědomí, intuice, ale také zdravotních problémů či 

velkých životních propadů. ... dům mají často v horoskopu lidé bez domova, vážně nemocní 

či lidé, kteří si prožijí bolestivý rozvod, exekuci, insolvenci, velké dluhy nebo i velké zklamání 

v někoho, komu věřili. To je dosti obsáhlé, nicméně 100% se dá tvrdit, že tento život budete 

vystavena nějakému velkému zklamání nebo propadu, který Vás má „oživit“ a Vaše duše si 

tím má dojít k velké transformaci. Musím u Vás napsat, že i velkou roli zde hraje Vaše ... 

Životní číslo ... je samo o sobě duchovním číslem, je to energie velice jemná, ale i silná, aby 

zvládla vše, co si pro tento život nachystala. V životě si projdete nějakou velkou událostí, 

která sice může být nepříjemná a z zúženého pohledu zničující, když se však podíváte z výšky, 

zjistíte, že byla nutná, abyste pochopila různé věci, pro které jste sem přišla. Máte velkou 

intuici a tento život ji máte opět probudit k životu a naučit se ji v každodenním životě 

využívat. Tato konstelace Vás také bude nutit, abyste se naučila mít pozitivní přístup ke své 

intuici. 

 

 

 

 

 

 



 

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 ve ..symbolizuje téma mužské energie, slávy, radosti a otce.  

Zatmavená oblast se zde prolíná velmi silně do tématu otce. Pokud má někdo toto postavení 

ve svém horoskopu, funkce otce v rodinném systému nebyla úplná nebo zcela v pořádku. 

Otec mohl fyzicky chybět, nestarat se, v rodině nebýt nebo mohl jeho vztah k dceři byl 

zvláštně postavený. Vaše duše si totiž vybrala otce, který měl symbolizovat její mužskou 

energii. S tímto postavením jsou zde možné pouze dvě cesty. 

 

S otcem byl buď negativní vztah – tedy jak jsem psala – chyběl, nestaral se, dostatečně si 

nevšímal, odešel, zemřel, jednoduše nebyl otcem takovým, jakým měl být. Nebo zde je 

druhá varianta, a to, že na první pohled mohl být vztah s otcem v pořádku, harmonický a 

dcera k otci velmi silně vzhlížela a respektovala jej.  

 

Otec, tak jako tak, byl buď silnou autoritou, muž, který pohrdal ženami anebo to byl otec 

„srab“, který se neuměl vyjádřit, mohl sice být hodný, laskavý a velmi ochotný, ale 

nepraktický pro život. Vaše duše si tohoto otce vybrala sama, tudíž není potřeba vinit otce, 

neboť díky němu si máte vyřešit svou karmu. Ta se týká pohrdání a přitom zbošťováním 

mužské energie. Jako dcera jste mohla velmi toužit po pozornosti svého otce, ukázat mu, že 



 

na to máte, že to zvládnete a tím jste si nevědomky na sebe natáhla mnoho mužské energie. 

V hodně věcech můžete vystupovat jako muž – můžete být rázná, velmi upřímná, 

dominantní, typická autorita. Pokud tomu tak je a cítíte, že Vás okolí považuje za ráznou a 

dominantní, dominantnější než Vašeho manžela, přebrala jste na sebe mužskou roli a tím i 

otcovskou karmu.  Neintegrovaná Lilith u žen způsobuje ochromující strach ze zesměšnění, 

protože je zcela nepřítomen pocit vnitřní velikosti. Z toho důvodu se uchýlí do mocenské, 

dominantní pozice, aby ji muž už znovu „neublížil.“ „Radši to budu mít pod kontrolou já, než 

aby si muž diktoval, co a jak.“ 

 

Zvládnutí této karmy je velmi důležité. Pokud se nevyřeší vztah s otcem, ať už je jakýkoli, 

může se to negativně projevit na partnerském vztahu. Můžete podvědomě mužským světem 

pohrdat, můžete v sobě sama mít muže, mužskou energii, která bude postupně do Vašeho 

partnerství přicházet a může ho i časem zničit. Samozřejmě záleží i na ostatních aspektech 

horoskopu, nicméně tato karma většinou nic nedaruje, je potřeba odpustit, vztah s otcem 

mít absolutně čistý a vědět, že směrem k otci nemáte ani jedinou negativní emoci. Je 

potřeba začít u vztahu s otcem, tento vztah si projít a různé věci tam prominout a odpustit, 

zjistit, jaký jste k otci vlastně měla/máte vztah. Co Vám vadilo a co teď sama děláte? Nebo co 

pozorujete u svého manžela? Zde je potřeba naučit se a myslet neustála na absolutní 

rovnoprávnost ve vztahu, jinak vztah nemůže fungovat. Naučte se spravedlivě dělit vnitřní 

trůn mezi ženský i mužský princip, je potřeba se snažit, aby byl vztah v rovnováze. Později se 

tato karma dědí, pokud ji žena nezvládne vyřešit, a to nejen na manžela, ale i na syna, což 

žena často porodí.  

 

Černá luna ve ... také ukazuje na touhu po moci, kariéře a luxusu a jednak na prudké pády z 

výšek na zem, v minulých životech mohla být honba za uznáním tím, co vás vedlo na scestí. 

 

.... dům 

.... dům ukazuje na problematické vztahy s dětmi, které mohou být způsobené nevhodnou 

výchovou. Pokud má někdo tento aspekt, je důležité hodně číst o výchově, snažit se, aby 

nebyly opakovány vzory, které jste sama ve výchově Vašimi rodiči odsuzovala. Další oblast 

karmické oblasti je oblast sexuality, kterou máte ve svém horoskopu postavenou taktéž 

negativně. Tento aspekt vždy souvisí s tím, že Vaše duše podvědomě cítí, že neplní svůj úkol, 

a pak může jedna z těchto oblastí nefungovat a mohou se objevit problémy. Pokud máte 



 

syna, dejte pozor, abyste ho nezesměšňovala a nebyla na něj příliš tvrdá, nebo naopak příliš 

hodná a laskavá. Tento aspekt vždy ukazuje, že pokud si žena toto postavení neočistí (začít u 

otce), má to negativní důsledky nejen v manželství, ale pak i ve vztahu s vlastním synem. 

 

 

OBLAST NEVĚDOMÍ A TĚŽKOSTÍ 

... dům .... 

 

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

nevědomí a těžkostí. 

 

..., Váš .... dům je ve znamení ..., který ukazuje na to, že je potřeba si dávat pozor na to, koho 

považujete za své přátele. Lidé vedle Vás, kterým věříte Vás mohou velice bolavě zradit. 

Zvažujte komu co řeknete, jaké informace pustíte ven, ne vždy by se Vám Vaše upřímnost a 

otevřenost mohla vyplatit. Také se v této oblasti objevují nevěry a zrada partnera. Pozor na 

znamení ..., které Vám zaktivuje tyto témata výše popsané. 

 

 

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.  

 

Pluto v tomto postavení ukazuje, že osobní transformace nastane prostřednictvím 

manželství a osobních vztahů majitele horoskopu. Toto postavení ukazuje, že již od odětství 

mohlo dojít k nějakým emočním výkyvům a těžkým situacím, jako dítě jste v sobě mohla 

adržovat mnoho bolesti a úzkosti a už si na ni třeba ani nevzpomenete. Nicméně právě 

osobní vztahy (rodiče, partneři) je právě ta skupina lidí, která Vám nějakou situací zaktivuji 



 

vnitřní transformaci. Ačkoli chcete dát ostatním spoustu volnosti, máte potřebu být naléhavě 

milována, a to může vztahům hodně ublížit. Svou lásku si můžete nevědomky vynucovat. S 

touto pozicí Pluta může být manželství dlouhodobé pouze tehdy, jestliže osoba přijme 

nutnost osobních změn. 
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