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Otisk hvězdné oblohy v čase Tvého narození.
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Milý Honzík Novák,

horoskop, který dostáváš do rukou, byl vypracován individuálně podle Tvého přesného data
a hodiny narození, je proto zcela jedinečný.

Co všechno v tomto horoskopu najdeš? Jaká tajemství Ti může prozradit?

Jde o detailní horoskop, díky kterému budeš mít možnost nahlédnout hluboko do svého
nitra, protože zohledňuje nejen Tvoje sluneční znamení, ale také polohu Měsíce a planet v den
Tvého narození, ascendent, planetární aspekty, astrologické domy a mnoho dalšího. Díky tomu
tento výklad nezůstává jen na povrchu, ale pomůže Ti pochopit i ta nejhlubší tajemství, jenž se
ukrývají ve Tvojí duši. Horoskop na míru je v životě nepostradatelným pomocníkem a pomůže Ti
lépe a detailněji pochopit Tvoji vlastní povahu, poznat Tvoje silné i slabší stránky. Díky němu
odhalíš své skryté schopnosti a nadání, ale také své vnitřní rozpory a příčiny životních těžkostí.
Najdeš zde i rady a doporučení, jak nejlépe využít svůj vlastní potenciál pro dosahování úspěchů
a štěstí, a jak předcházet potížím, které Ti osud může připravit. Znalost vlastního horoskopu je
klíčem k sebepoznání, osobnostnímu růstu, šťastnému a spokojenému životu. Tento horoskop
bude Tvým dobrým rádcem a je investicí na celý život.

Přesvědč se při čtení svého horoskopu o tom, jak mnoho o Tobě prozrazuje Tvoje datum
narození a jak Ti může být v životě astrologie nápomocna! Doufáme, že horoskop, který máš
před sebou, Ti pomůže k lepšímu poznání tajemství Tvojí vlastní duše a k nalezení té pravé cesty
životem, která Ti přinese spokojenost. Přejeme Ti příjemné čtení a hodně zábavy!
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Býk 1. 5. 2015 8:25

Důraz na přátelství Slunce v 11. domě
Není pro tebe nic důležitější, než touha prosadit se a budovat kariéru. S plnou vervou se do toho
opřeš,  jakmile  budeš  o  něco  starší  a  hlavně  nezávislý  na  nikom.  Máš  k  tomu  perfektní
předpoklady a vzhledem k tomu, že jsi dost pracovitý, používáš hlavu, pak se dostaneš vždy tam,
kam budeš chtít. Navíc k tobě bude nakloněna i míra štěstí, jež tě požene dále a při jistých
výkyvech tě opět vrátí do hry celého dění. Po celý život si tak udržíš svoji nezávislost a budou
k tobě mnozí se závistí vzhlížet.

Jádro Tvojí osobnosti Slunce v Býku
Neztratíš  se  mezi  spolužáky  ve  třídě,  ale  ani  mezi  dospělými.  Jsi  hodně  otevřená,  veselá
a odvážná duše, která přímo čiší energií. Tvojí velkou výhodou je to, že se umíš dobře nadchnout
pro nové věci a svojí energií tak strhnout i jiné. Proto tě lidé mají rádi a hodně často vyhledávají
tvoji  společnost.  To si  s  sebou poneseš  i  do budoucna,  v  dospělosti  bude pro tebe ideální
povolání takové, které je opak stereotypu, vyloučeno není ani to, že často budeš měnit pozice
a budeš povyšován. Nic tě nezničí.

Sklon k požitkářství Slunce Kvadratura Jupiter
Jsi rozený bohém, a to je pro tebe prioritou číslo jedna. V životě se rozhodně nebudeš s ničím
moc  zaobírat,  raději  s  klidem  a  pohodou  přežiješ  různé  pohromy.  Bohužel  ale  i  na  tvé
požitkářské povaze bude přece jen jistý zádrhel, a to ten, že svého pohodového života se nebudeš
jen tak chtít vzdát a to může vést k dost velkým problémům, zejména ve finanční oblasti. Můžeš
se dostávat do konfliktů už jen proto, že máš o sobě vysoké mínění, a i když si života budeš vždy
užívat, pak je potřeba myslet i na důsledky.

Intuitivní a citlivá osobnost Slunce Sextil Neptun
Jsi citlivý a vybavený obrovskou dávkou fantazie, což podnítí tvoji uměleckou tvorbu, takže by
ses měl na tuto dráhu vydat. Občas sice budeš podléhat až přílišné sentimentalitě, a také budeš
dobře soucítit s okolím, což ne u všech lidí projde, jsou tací, jež to bude obtěžovat, setkáš se
s nepochopením. Vhodné pro tebe tak bude stát se členem nějakého uměleckého klubu, kde
budou vnímaví a sentimentální lidé, se kterými si budeš rozumět a kde můžeš i poznat pro sebe
vhodného partnera.

Rozhodnost a trpělivost Slunce Trigon Pluto
Když si něco dáš do hlavy, pak za tím půjdeš. Od tebe by se trpělivosti a značnému úsilí měli učit
všichni, protože vytrvalce jako ty je dost těžké objevit. Pomáhá ti tvoje přirozené sebevědomí,
takže pokud si něco umaneš, dostaneš se do zadaného cíle. Nebude ti ani chybět rozhodnost, se
kterou  se  poženeš  jasným  krokem  kupředu.  Dosáhneš  všeho,  co  si  stanovíš,  jen  nesmíš
zapomínat, že překážky jsou kladeny na to, aby se překonaly. Pamatuj také na své okolí a nikdy
nejdi tak daleko, že zapomeneš, kdo je kamarád.
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Jak působíš na okolí Ascendent v Raku
Než  někomu  začneš  důvěřovat,  trvá  to  většinou  delší  dobu,  než  je  běžné,  za  to  však
upřednostňuješ trvalá a pevná přátelství. Ač budeš působit na okolí poněkud pošetile, praštěně,
pak jen opravdoví přátelé vědí, jaká ve skutečnosti jsi, což je pro tebe důležitější než to, co si
myslí jiní. Jsi poměrně sebevědomý, a i když někdy budeš vystupovat poněkud tvrdě, pak ve
skrytu duše jsi opravdový andílek, se srdcem na pravém místě. Toužíš po klidu a jistotě. Není
tvým cílem být všude první a ani zbytečně pokoušet osud.

Postoj ke kariéře a autoritám 10. dům ve Vodnáři
Jsi horlivý do toho, abys dokázal třeba i nemožné. Ve škole se tak zapojuješ do mnoha úkolů, ze
kterých  čouhá  uznání  a  pochvaly,  ale  ne  pokaždé.  Tvým  životním  cílem  je  se  mít  dobře
a postupem času budeš přemýšlet a dokazovat, jak toho dosáhnout. Bohužel, i když budeš mít
cestu  perfektně  nalinkovanou,  pak  postup  bude  zdlouhavý  a  opředen  mnoha  překážkami.
Nicméně se nevzdávej. To, po čem toužíš, tě čeká, máš skvělou výchozí pozici. Akorát toho
dosáhneš v pozdějším věku. Jen stačí vytrvat.

Postoj k lásce a partnerství Descendent v Kozorohu
Typický pro tebe je smích a umět se hnát kupředu. Máš v sobě mohutnou sílu energie, se kterou
překážky ani tak nepřekonáváš, jako bortíš. Umíš si podmanit většinu svých blízkých, a v tomto
překonáváš často i sám sebe. Buduješ si silné a skvělé sebevědomí, které doplňuješ neochvějnou
dávkou pozitivní energie. Tak budeš postupovat kupředu celý svůj život a nezalekneš se složitých
úkolů. I když by někdo mohl namítat, že jsi příliš horlivý, ty umíš i trpělivě čekat na svoji vlastní
příležitost.

Vztah k domovu a rodině 4. dům ve Lvu
Citlivá duše bude přesné vyjádření pro tvé rozpoložení. Dost často si věci budeš brát osobně
a bojíš se, že ztratíš své blízké, na které budeš vázán. Hodně pro tebe znamená domácí pohoda,
klid a harmonie, které když chybí, budeš smutný až plačtivý. Hodně tě ovlivní tvoje svérázná
matka,  která ti  bude dávaná za vzor,  ale  ty  jsi  zcela  jiné nátury než ona.  Pokud se budeš
rozhodovat,  používáš  dobře  vyvinutou  intuici,  na  tu  se  můžeš  určitě  spolehnout.  Ale  také
nezapomeň, že život ti nabízí spoustu možností.

Vztah k majetku a penězům 2. dům v Raku
Nechybí ti dostatek odvahy a také umíš o záležitostech běžných dní přemýšlet, až je to na tvůj
věk možná až geniální. Rozhodně se nenech odradit někým, kdo zrazuje tvoji přímou a krásnou
dětskou smělost. Naopak se klidně vrhni do složitých úkolů a nevzdávej se, pokud tě někdo
podceňuje. Bude skvělé, že dokážeš dost podstatně posílit svého ducha a ukážeš mnoha lidem
v blízkém i širokém okolí, že pokud o tobě pochybovali, udělali špatně. Jsi hodně inteligentní
a dokážeš se prosadit.
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Jak komunikuješ s okolím 3. dům ve Lvu
Nejdůležitější  pro  tebe  jsou  dobré  vztahy  se  svými  blízkými.  Na  rodině  a  zejména  pak
sourozencích jsi hodně závislý, potřebuješ mít v této oblasti klid a pohodu. Jsi citlivá dušička
a dokonale se umíš vcítit do kůže jiného. To tě dělá vnímavou a srdečnou osobou. Srdcem se
vůbec hodně rozhoduješ více, než bys uvažoval, co je rozumné. V životě ti to přinese opravdová
přátelství a citové vazby na rodinu. Bohužel se však může stát, že v mnoha lidech se zklameš
a než najdeš cestu k odpuštění, bude to trvat.

Seberealizace a citový život 5. dům ve Váhách
Ve vaší rodině je zvykem mluvit otevřeně o pocitech, lásce i vztazích. S rodiči tak nemáš problém
mluvit o změnách, které prodělává tvé tělo a kdo se ti líbí. Takové otevřené diskuze si přeneseš
i do společného života v budoucnu se svým partnerem. Vaší slabinou však bude, že budete
potřebovat všechno neustále analyzovat a rozumově si odůvodnit. Přičemž to není tak nutné
a  někdy  je  prostě  mlčení  lepší  odpovědí,  než  mnoho  slov.  Musíš  se  naučit  být  trpělivý
a k partnerovi najít tu správnou cestu.

Vztah k práci a povinnostem 6. dům ve Štíru
Ve třídě jsi ta složka, která urovnává spory, a spíše hledáš smířlivé řešení pro každého. Nemáš
rád konflikty a raději ustoupíš ze svých nároků, než abys vyvolával hádky a spory. Lidé tě mají
rádi  a  váží  si  tvé srdečnosti,  což jim také oplácíš  neskrývanou vřelostí.  Hodně ti  záleží  na
mírumilovném jednání a dobré mezilidské vztahy kladeš na první místo v žebříčku hodnot. Bude
se ti dařit v oblastech, které nejsou stresující, kde uplatníš svoji rozvahu a klid, rozhodně ti
nebude prospívat rychlé tempo.

Zásahy osudu a Tvého chtění 8. dům v Kozorohu
Otevřenost a laskavost je ti blízká natolik, že mnozí v tvém okolí tě s těmito vlastnostmi spojují.
Není divu, protože jsi skutečně velice příjemná duše, která by se podělila o všechnu radost na
světě a ráda pomáhá jiným. Nesobecký přístup k životu násobí tvé zástupy kamarádů a tak se
i stane, že na tebe myslí a podělí se s tebou o majetek, dárky, možnosti. V budoucnu se ti stále
bude dařit i v materiální oblasti, možná právě paradoxně díky tomu, že majetek nestavíš na
pozici důležitostí v životě.

Víra a životní filosofie 9. dům ve Vodnáři
Hodně ti záleží na tom, aby ses neschovával za někoho jiného při jednání. Nejsi sice zastánce
hádek a raději navrhuješ smírčí řešení, ale to neznamená, že nemáš vlastní názor a pohled na věc.
Od starších ses naučil, že důležité je, aby byl člověk seriózní a rozhodně ne zbabělec. Tak se
i v životě chovat vždy budeš, hodně tíhneš k názorům, které obecně vyjadřují mír celého světa,
a také se obrátíš na víru, ve které nalezneš také mnoho odpovědí na důležité otázky. Jsi poslušný
a netoužíš po změnách.
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Vztah k přátelům a kolegům 11. dům v Beranu
Už se ti stalo, že se ti líbila nějaká spolužačka, dozvěděl se to náhodou některá ze třídních borců,
který tě uvedl do trapasu, že to začal před celou třídou hlásit. Ty by ses v tu chvíli nejraději
propadl, a i když jsi udělal všechno pro to, abys z toho vyšel v dobrém, nakonec se ti ukázalo, že
dát najevo city není nic dobrého. Raději se i do budoucna soustřeď na svůj tvůrčí talent, kterým
jsi byl obdařen, a jež bude základem tvého velkého úspěchu. Pozor však na nedostatečnou sebe-
disciplínu.

V čem si příliš nevěříš 12. dům v Býku
Jsi neposedný a dost horlivý. Jakmile se tak pro něco nadchneš, ihned to musíš hlásat všem. Máš
tak dojem, že pokud své přání i názory budeš velice zřetelně a jasně hlásat do světa, pak se
nejspíše  stanou  skutečností.  Jenže  občas  si  nedáváš  pozor  na  pusu  a  svým  neohrabaným
chováním tak můžeš někoho urazit, nebo naštvat. Do budoucna je pro tebe vhodnou radou,
cvičit se v trpělivosti a občas předem přemýšlet, než něco řekneš. Tak se v dospělosti vyhneš
mnoha zbytečným problémům a zradám.

Tvořivé cítění Měsíc v 5. domě
Stěží si zvykáš na něco nové a to bude tvým velkým problémem i v dospělém životě. Často se
totiž budeš ubírat myšlenkami zpět a vzpomínat, jak to dříve bylo dobré a lepší,  než dnes.
Nabudeš dojmu, že ses za ty roky stal jakousi podivnou osobou, nepatřící do tohoto světa a co tě
hodně bude držet nad vodou, budou právě vzpomínky na poněkud bezstarostné dětství. Tím si
ale zkomplikuješ možnost založit vlastní rodinu, která bude fungovat mnohem lépe. Musíš se
naučit žít v přítomnosti a hledat to dobré.

Citová stránka osobnosti Měsíc ve Váhách
Toužíš být populární, stejně jako jiní kluci ve třídě nebo škole. Snažíš se je trochu napodobit
a závidíš jim. V tomto směru kolikrát nevíš, co dělat, jak se chovat, částečně se stydíš, ale nechceš
být přehlížen.  Jsi  citlivá duše,  ale někdy to skrýváš za poněkud drsnou maskou. Časem, až
v dospělosti pochopíš, že není potřeba si na něco hrát a je lepší, pokud jsi sám sebou, i když s tím
budeš po celý život bojovat. Budeš se muset snažit nepotlačovat své vášně a nechat je proplout
naven, nekontrolovat.

Idealistické cítění Měsíc Sextil Jupiter
Lékem na všechno je podle tebe smích, ale také optimistický přístup k životu. Určitě nehodláš
svůj život jen tak promarnit a jakékoli potíže, nástrahy vnímáš jako důležité výzvy, které se mají
překonat a posílí tak ducha. Sice občas budeš mít trochu zastaralé názory a budeš tíhnout spíše
k tradičnímu způsobu života, ale to neznamená, že se ti nebude dařit. Bude a velice dobře. Na
okolí  budeš působit vždy ušlechtile,  příjemně a tak také bude vypadat i  tvoje domácnost –
harmonická a poklidná.
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Citová stabilita Měsíc Sextil Saturn
Spolehlivost bude pro tebe hodně důležitá. Sám si budeš stát za tím, že je na tebe spoleh, ale
budeš potřebovat i spolehlivé okolí. Jakmile takové najdeš, určitě mu budeš věrný a nebudeš
potřebovat si něco dokazovat. Naopak bude pro tebe typické držet morální zásady a s jistou
dávkou  sebekontroly  přistupovat  k  životu  umírněným  stylem.  Nebudeš  nikdy  rád  středem
pozornosti, raději splyneš s davem a zůstaneš stranou. Dobře budeš vycházet s lidmi z tvého
okolí, rodinou i spolupracovníky.

Sklon k náhlým citovým změnám Měsíc Opozice Uran
Máš v sobě zakódovanou silnou vášeň mísenou s romantikou,  která se projeví  v dospělosti
takovým způsobem, že bude v tobě vyvolávat až vnitřní neklid. Toužíš sice po všem spořádaném,
ale pokud se ti to povede, bude to pro tebe velká nuda, takže svojí ohnivou vášní rozdmýcháš
neklid, který se ale ne vždy může dočkat odpovědi, kterou hledáš. Často budeš v sobě bojovat
s tím, která cesta je pro tebe ta pravá, někdy impulzivně zareaguješ, až to nebude vhodné. Máš
sklony k vnitřní nevyrovnanosti.

Přílišná vážnost v citech Měsíc Kvadratura Pluto
Je v tobě zakódovaný citlivý človíček, který touží projevovat náklonnost i city dost intenzivně, ale
ne vždy se setkáš s dobrou reakcí okolí na ně. Takže to u tebe může vést ke zklamání, což bude
smutné. Ty se tak musíš naučit, že ne vždy je vhodné plně city projevovat a že někdy je prostě
méně více. Budeš mít také občas potíž přijmout se takový, jaký jsi, a to ti bude bránit ve štěstí.
To,  že  tě  někdo zklame,  ještě  neznamená,  že  tak  učiní  i  jiný,  je  potřeba  moc neočekávat
a z nezdarů se hlavně dobře poučit.

Intuitivní myšlení Merkur v 12. domě
Ambiciózní dítě, které ví, kam jeho kroky směřují. Mnohdy až překvapíš svoje okolí tím, jak jsi
pohotový a dokážeš říci, čeho bys chtěl dosáhnout. To se ti podaří, protože si prostě půjdeš za
svým a nehodláš ze svých nároků polevit. Úspěchy se hodně také dostaví při seznamováním,
setkáš se tak s mnoha vlivnými lidmi, díky kterým se zase o něco dostaneš dál. V zaměstnání
budeš cílit na povolání, kde uplatníš nejen komunikativnost, ale budeš se moci dále vzdělávat.
Jednotvárná práce je nuda.

Rozumové schopnosti Merkur v Blížencích
Akce a reakce je přesně výstižné pro tebe. S ničím si neděláš přílišnou vědu, a pokud jsi postaven
před hotovou věc, okamžitě víš, jak si počít. Někdy se ale bohužel necháš zbytečně vyprovokovat,
dostáváš se do sporů s lidmi, kterým imponuje právě to, že tě rozhodí. Časem se musíš naučit, že
ne vždy je jedině tvůj názor ten správný a že všechno má rub i líc. Trošku uber ze své horlivosti,
protože svojí nekompromisností dost shazuješ svoji inteligenci.  Raději někdy ustup v hádce,
prokážeš svoji chytrost.



9

Jasné a pohotové myšlení Merkur Konjunkce Mars
Když ti něco nesedí, nelíbí se ti, nejsi ve své kůži, protože je nabouraná tvoje harmonie, ve které
žiješ pokojně. Jsi pozitivně naladěná osoba, která má otevřené srdce a je velice přívětivá. Hodně
důležitý v životě pro tebe vždy bude vhodný partner, který nebude jen někdo, kdo tě bude
přitahovat, ale potřebuješ s ním zažít dokonalé citové splynutí.  Musíte být spjati se stejnou
myšlenkou. To pro tebe bude zásadní a to až natolik, že budeš vše chtít do detailů rozebírat. To
může být až odstrašující.

Sklon k negativnímu myšlení Merkur Opozice Saturn
Přijde ti otravné sedět jako většina kamarádů a neustále klevetit o nesmyslech. Pro tebe je řeč
důležitá pro sdělení, takže spíše vždy raději sedíš a přemýšlíš o a až pak se vyjádříš. Na mnohé
můžeš sice působit jako studený psí čumák, což jen podtrhne tvoji zasmušilost a budeš mít
tendence vidět vše špatně. Radou pro tebe pak bude se dívat na svět otevřenýma očima a nebrat
si vše osobně. Naučit se pozitivnímu myšlení by mělo patřit k tvým důležitým cílům, díky kterým
se významně posuneš.

Citlivost a romantičnost Venuše v 12. domě
Pro tebe životní cestou najít opravdu dobrého partnera a s ním založit rodinu. Udržování tepla
domova pak pro tebe bude mít konečně smysl a bude dělat radost nejen tobě, ale i rodině. To
bude pro tebe obrovským štěstím,  které  jakmile  poznáš,  najednou se  ti  život  zcela  změní.
Přestaneš se dívat na své užitky, ale hodně budeš investovat právě do fungování domova, rodiny
a svých dětí. Harmonie a fungování dobrých vztahů v rodině je to, co bude pro tebe nejdůležitější
a za čím si také půjdeš.

Láska, vkus a společenský projev Venuše v Blížencích
I když se zamiluješ, tak stále dokážeš být neodtržen od reality a stojíš pevně na zemi. Rozhodně
se vznášíš na růžovém obláčku, líbí se ti skvělý pocit, ale pořád vidíš věci takové, jaké prostě jsou.
Jsi spolehlivý, a proto ti mnoho kamarádů důvěřuje i svěřuje důležité úkoly, stejně jako rodiče,
nebo učitelé ve škole. V dospělosti se dostatečně projeví tvůj smysl pro rodinu a touze žít ve
dvou, rozhodně nebudeš mít potřebu zažívat vášně na jednu noc. Raději se vyřádíš na nákupu
krásných věcí.

Spontánnost v lásce Venuše Sextil Uran
Jsi tak trochu zvláštní, protože nejsi ve všem jako většina svých vrstevníků, ale zaujímáš dost
osobité názory na všemožné otázky,  i  vztahy.  Jsi  schopen dát najevo své city tak osobitým
způsobem, že mnozí žasnou. Budeš mít odbiv obecně u lidí, ale zvláště pak u opačného pohlaví.
Jenže i když ti budou poklony skládány téměř na každém kroku, nepůjde o trvalé a hluboké
vztahy. Není ale vyloučeno, že je ti láska zapovězena. Stačí jen najít vhodnou partnerku, se
kterým si duševně i sexuálně porozumíš.
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Silná vnitřní energie Mars v 12. domě
Jsi zastáncem toho, že člověk nemusí mít mnoho dobrých přátel, stačí opravdu pár. Za to si však
budeš cenit i vztahů se známými, které budou sice nejspíš povrchní, ale hodně ti otevřou oči
a obvykle i posunou dále. Nepotřebuješ mít kolem sebe neustále někoho, často bude pro tebe
lepší raději zůstat sám a také pracovat o samotě. Tvé nadčasové myšlení může být také častým
sklonem k výměně názorů, ty si však z toho nic nebudeš dělat a s klidem půjdeš dál. Originalita
se v tobě nezapře.

Kam míří Tvoje síla a ambice Mars v Býku
Od mladého věku se tvoje povaha vyznačuje obrovskou odvahou a také silnou vůlí. Ve třídě se
dokážeš bít za svá práva i práva slabších. To s sebou poneseš i dále a budeš cílit za tím, aby
spravedlnost vyhrála. Přitom si dokážeš mnohé odpustit a nevadí ti klást na sebe vlastní názory.
To se projeví i v dospělosti, kdy však budeš klást velké nároky nejen na sebe, ale i své okolí. Často
se pak stane, že si neuvědomíš následky, které tě zavedou do mnohých problémů. Sám budeš
tvrdit, že to není tvůj problém.

Úspěchy při studiu Jupiter v 3. domě
Život ti pokládá jednu výhru za druhou. To, čeho si musíš vážit je, že se nikdy nebudeš muset ve
finančních záležitostech nějak zvlášť omezovat, protože po většinu svého života se k tobě bude
materiální zisk doslova hrnout. Této možnosti budeš dobře využívat a nejen že budeš budovat
domov plný luxusu, ale také rád obdaruješ své blízké. To, že budeš mít dostatek peněz, k tobě
bude lákat nepoctivé obchodníky, ty však snadno odpálkuješ, protože si vždy budeš zakládat na
kvalitních výrobcích i službách.

Co Tě baví a daří se Ti Jupiter ve Lvu
Nejlépe se cítíš na nějaké party, zábavě s přáteli. A je ti jedno, zda tam jsou kamarádi, nebo
neznámí lidé. Umíš dobře navázat konverzaci i  s  těmi, které jsi  nikdy dříve neviděl,  a je ti
sympatické, že si máte co říct. Nejiné to bude i v budoucnu, kdy se hodně rád budeš seznamovat,
a společnost lidí ti bude vyhovovat. Máš spoustu zájmů a tak často nebudeš vědět, co prvně činit,
ale zas na druhou stranu si  dokážeš čas dobře zorganizovat.  Jedinou slabinou je tvůj sklon
v povrchnosti, jinak jsi bezstarostný.

Originální a pevné názory Jupiter Trigon Uran
Nezávislost ti bude mnoho lidí závidět. Hodně to bude také způsobené tím, že tvoje názory jsou
poněkud zvláštní, vidíš věci z jiných úhlů pohledu a tak tě je nechají praktikovat, protože ač
netradiční, pořád budou založené na reálném podkladu. Důležité pro tebe bude v životě nalézt
opravdové dobro, často budeš přemýšlet o smysluplnosti života a důležitých souvislostech. Rád
bude pomáhat lidem a budeš se i angažovat v dobrovolnických projektech. Bude tvojí radostí
pomáhat těm, co to potřebují.
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Perfekcionistická odpovědnost Saturn v 6. domě
Nemáš moc silnou důvěru ve vlastní schopnosti a tak tě dost omezuje v tom, co budeš dělat.
Budeš mít v životě sice výborné nápady, ale pokud se rozhodneš je realizovat, pak zkrachují jen
právě kvůli tomu, že si moc nebudeš věřit. Potřebuješ se prvně posílit v uvědomění si vlastních
hodnot a osobní sebedůvěru tak postupně, pomalu rozvíjet. Nic není nemožné a tak když pečlivě
budeš postupovat a chtít, pak nakonec získáš to, po čem toužíš. Překonáš i problémy, co se týče
plodnosti, jež se mohou objevit.

Co je pro Tebe v životě výzvou Saturn ve Střelci
Silná vůle je tvojí velice silnou stránkou. Doplňuje ji cílevědomost, ale bohužel i netrpělivost.
Pokud se do něčeho budeš pouštět, pak si budeš stát za tím, že to prostě chceš co nejdříve mít.
Nicméně energie na zdolání těžkých úkolů ti rozhodně chybět nebude, stejně jako vysoké nároky
za sebe i své okolí. Můžeš tak působit dost přísně, až odměřeně, přitom velkou mezerou je to, že
nejsi schopen přesně vyjádřit své city a pocity. Tím si do značné míry můžeš v životě způsobit
i nemalé psychické potíže.

Svoboda v přátelství Uran v 11. domě
Nejdeš jako poslušná ovečka ve stádu, ale rád vystoupíš proti němu. To se bude bít proti sobě
v tvém životě, protože ač jsi inteligentní a toužíš být uznávaným pracovníkem, který využije svůj
potenciál pro kariérní postup, pak ale zase jsi proti nějakým pravidlům a nechceš se podřizovat
jiným jen  proto,  že  se  to  tak  hodí.  Nicméně  ty  to  nikdy  nevzdáš  a  pečlivým plánováním
i myšlením se dostaneš vždy tam, kam budeš chtít, a to i tak, že se nepodřídíš, prostě si najdeš tu
správnou cestu.

V čem jsi nekonvenční Uran v Beranu
Jsi jako kouzelník, možná trochu i tajemný, ale umíš na sebe upozornit jinak, než že vystoupíš
z davu a začneš k němu promlouvat.  Naopak sedíš  v  klidu v  koutě,  ale  přece tě  málokdo
přehlédne. Jsi citlivá duše, která hodně vysoko dává svoji rodinu a obecně i blízké lidi, ke kterým
má citový vztah.  I  v  budoucnu budeš přistupovat stejně,  hodně tě zradí  nevěra,  dokážeš ji
odpustit, ale hodně hořce. Jsi silný a sám zvládneš hodně, pokud tak někdo půjde proti tobě,
dokážeš mu jasně dát najevo vlastní odpor.

Prosazování změn Uran Kvadratura Pluto
Život je změna – říká se a ty se tím také chceš řídit, jenže někdy jsi brzděn okolím, jindy je
případná změna spíše ztrátou, než možným ziskem. Dost to ti to může uškodit, takže bude lepší
se trochu nechat unášet a mezitím si v hlavě stanovit priority. Touhy po změnách se časem
vytříbí a ty poznáš, které opravdu budou nutné a které stojí za to. Hlavně se vyhni tomu, měnit
přesvědčení a povahu lidí okolo tebe. Nikdy se ti to nepovede a spíš budeš jejich nepřítel než
kamarád, který to s nimi myslí dobře.
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Citlivost a intuitivnost Neptun v 12. domě
Zážitky jsou v životě to, co tě naprosto odbourává. Je a bude to tvoje i taková malá závislost se
potkávat a seznamovat s různými lidmi, kteří pro tebe budou zdrojem neobvyklých zážitků
a také prazvláštních zkušeností.  Pro tebe budou vždy velice přitažliví  lidé, kteří  jsou něčím
zvláštní, vybočují z řady a nadšená budeš z těch, co půjdou proti proudu. K takovým budeš
tíhnout, protože obvykle sám budeš mít potíže se vyjádřit, takže hodně budeš vystupovat jako
stín takové osobnosti, než sám vystupovat.

Ideály a sny Tvojí generace Neptun v Rybách
Nápady ti určitě nechybí, což se projeví časem i na tom, že budeš u mnoha nových myšlenek
nejen stát, ale je i tvořit. Je dost možné, že se tímto dostaneš opravdu daleko, jako mnozí ne. To
posílí tvého ducha na tolik, že se nebudeš bát jít hlavou proti zdi. Jenže jak už to tak bývá –
takové snažení je dost protichůdné a ne vždy se vyplatí. Na to musíš myslet a trochu se krotit.
Budeš hodně sbírat inspiraci a ty uplatňovat ve svém životě, také ji šířit dál. Pozor na svoji
horkokrevnost, občas je lepší méně.

Duchovní cítění Neptun Sextil Pluto
Jsi jako jedno velké srdce na zemi, ve kterém je místa pro všechny, kteří chtějí. Budeš ze sebe
vždy až neuvěřitelným způsobem vyzařovat harmonii a toleranci pro všechny osoby na světě. Na
všem budeš hledat to dobré a ospravedlňovat ty,  kteří  budou jinými souzeni.  Tvé pozitivní
myšlení budeš rozvíjet dál a přitom si stále více uvědomovat, že nesobecký přístup a cílení na
dobro v lidech je pro tebe správná cesta, která tě bude naplňovat a kde najdeš sebe. V takovém
životě budeš chtít žít.

Hluboké prožívání vztahů Pluto v 7. domě
Analytické myšlení máš perfektně vyvinuté, čehož bys měl skvěle využít ve svůj prospěch a to
ideálně na pozici detektiva, nebo lékaře či podobné profese. Vidět věci i z jiných úhlů je pro tebe
jakousi samozřejmostí, ale toto je tvoje výjimečnost, kterou jen tak někdo neoplývá. Časem na to
sám přijdeš, což ale může být i trochu v neprospěch společnosti, protože tak budeš využívat
svých schopností a s lidmi manipulovat. Chvíle radosti vystřídá zklamání, neboť se to může
otočit proti tobě.

Přání, sdílená s Tvojí generací Pluto v Kozorohu
Narodil ses jako veselé a možná až andělské miminko. Postupem času ukazuješ, že jsi andělský
i  ve  svých  činech  a  hodně  rád  hledáš  pravdu  a  spravedlnost,  které  nejspíš  najdeš  někde
v duchovní mystice. Tímto směrem se dále budeš ubírat, na cestě ti nebude scházet ani sociální
cítění. Jenže časem prostě dospěješ k tomu, že svým jednáním jsi pro společnost váženější a tak
budeš i tíhnout k povýšeneckému jednání. Na to prosím pozor, protože se můžeš tak setkat
s velice silnou kritikou, jež nesneseš.
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Horoskop na míru
Tento horoskop vychází z přesného data, hodiny a místa narození. Datum a čas narození jsou
v životě člověka klíčovou záležitostí a postavení planet a hvězd v momentu, kdy poprvé spatříme
světlo světa, má natolik velkou sílu, že ovlivňuje naši povahu po celý náš další život.

Při  sestavování  horoskopu  je  pomocí  složitých  výpočtů  zjištěna  přesná  poloha  všech
jednotlivých planet  na obloze ve chvíli  Tvého narození.  Díky tomu můžeš s  pomocí  svého
horoskopu na míru nahlédnout i do těch nejskrytějších zákoutí Tvé duše.

Astrologický diagram
Horoskop je poměrně komplikovaný a skládá se z mnoha prvků, které se graficky znázorňují do
kruhového  diagramu,  představujícího  zvěrokruh.  Při  pohledu  na  tento  zjednodušený  obraz
hvězdného  nebe  je  zřejmé,  že  člověk  astrologií  nedotčený  nemá  možnost  ze  svého
astrologického diagramu vyčíst to, co okamžitě rozezná zkušený astrolog. Přinášíme Ti proto
stručné vysvětlení významu jednotlivých planet, aspektů, domů a dalších prvků, které Ti pomůže
o  trochu  lépe  porozumět  podstatě  astrologie,  ale  především  také  dílčím  částem  Tvého
horoskopu, který právě začínáš číst.

Planety a jejich význam
Nejdůležitější v horoskopu jsou planety – z astrologického hlediska se mezi ně počítá také Slunce
a Měsíc, přestože planetami nejsou, z pohledu pozorovatele na Zemi se však pohybují po obloze
na základě podobných zákonitostí jako planety. Každá planeta v horoskopu odpovídá za jinou
stránku Tvé osobnosti a má svůj specifický význam, který je dobré si připomenout, kdykoliv se
s ní v horoskopu setkáte. Každá planeta stála při našem narození v některém ze 12-ti znamení
a zároveň v jednom ze 12 domů, a může také vstupovat do aspektů s jinými planetami. Co to
znamená, to si řekneme dál.

Začněme Sluncem. Když se Tě někdo zeptá, v jakém znamení jsi se narodil, myslí tím Tvé
sluneční znamení – to většinou všichni běžně známe. Sluneční znamení je základem Tvé povahy
a určuje nejdůležitější rysy Tvé povahy a životního směřování.

Měsíc v horoskopu vypovídá o citové stránce Tvé osobnosti,  o duši,  intuici,  podvědomí,
citlivosti a vnímavosti. Málokdo ví, že existují i měsíční znamení. Stačí vědět, v jakém znamení se
při Tvém narození nacházel Měsíc. Toto znamení určuje ženskou stránku Tvého nitra, kterou
máme všichni, bez ohledu na pohlaví. Způsob, jakým se projevuje, je určován právě polohou
Měsíce v horoskopu.

Merkur je planeta rozumu a komunikace. Jeho poloha v horoskopu ovlivňuje způsob, jakým
uvažujeme, inteligenci a způsob komunikace s okolím.

Venuše je  podobně jako Měsíc  planetou ženské stránky osobnosti  –  ale  v  trochu jiném
smyslu. Zatímco Měsíc vypovídá v horoskopu spíš o citovém prožívání a vnímavosti, Venuše
mluví o tom, jakým způsobem se u Tebe projevuje smysl pro krásu, ale také jak se chováš v lásce
a vztazích a co pro Tebe znamenají.

Mars je naproti tomu ryze „mužská“ planeta, která v horoskopu mluví o tom, ve kterých
oblastech života a jakými způsoby se u Tebe projevuje bojovnost,  kam a jak směřuješ svoji
aktivitu a životní energií.
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Jupiter je „planeta králů“ – jeho postavení v horoskopu mluví o tom, v čem jsme dobří, co
nám  přináší  štěstí,  co  nám  jde  a  co  nás  baví.  Tato  planeta  přináší  optimismus,  štěstí
a vyrovnanost do toho místa v horoskopu, kde se objeví.

Saturn je protějškem Jupiteru, který je naopak planetou omezení a také nesnází. Postavení
Saturnu v horoskopu určuje, ve které oblasti života Tě budou potkávat výzvy a jakým způsobem
se  budou  projevovat.  Saturn  však  přináší  také  spolehlivost,  vytrvalost  a  schopnost  snášet
těžkosti.

Uran je planetou rebelů a revolucionářů – každý z nás má někdy chuť vybočit ze zaběhlých
kolejí,  poloha Uranu v  horoskopu Vám napoví,  v  jakých oblastech Vašeho života  se  nejvíc
projevuje originalita, nové nápady a myšlenky a jakými způsoby je prosazuješ.

Neptun v horoskopu vypovídá o fantazii, idealismu a citlivosti, ale také snílkovství.

A nakonec poslední planeta, Pluto, přináší do horoskopu jistý prvek osudovosti a poukazuje
na oblasti, ve kterých jsou přítomny velice silné, ale často skryté emoce, nebo kde je potřeba
prodělat během života nějakou osobní transformaci, díky které se máš něco naučit.

Aspekty
Jednotlivé planety spolu vstupují do různých vztahů – jinak řečeno mezi sebou vytváří aspekty.
Doslova  to  znamená,  že  se  planety  jedna s  druhou nachází  ve  specifické  vzájemné poloze
a navzájem se tak ve svém účinku ovlivňují. Existuje pět typů aspektů –
konjunkce, opozice, trigon, kvadratura a sextil.

Konjunkce znamená, že dvě planety stojí v horoskopu na stejném místě a její vliv je v zásadě
velmi pozitivní, ale někdy může být v horoskopu trochu problematická.

Trigon  (120  stupňů)  a  sextil  (60  stupňů)  jsou  úhly  mezi  planetami,  které  přinášejí
jednoznačně pozitivní vlivy, dané planety se navzájem ve svém účinku podporují a vytvářejí
předpoklady k úspěchům.

Kvadratura (90 stupňů) je naproti tomu spíš rušivý a komplikovaný aspekt, který poukazuje
na místa horoskopu, které mohou působit nesnáze a zaslouží si zvláštní pozornost.

Opozice, tedy dvě planety stojící přesně oproti sobě, indikuje komplikovanou osobnost a má
pozitivní, ale i stinné stránky – na jedné straně přináší člověku cennou schopnost dívat se na
život ze dvou protichůdných úhlů pohledu zároveň, na druhé straně však může vést k vnitřním
rozporům.

Domy
Kromě planet, aspektů a znamení jsou v horoskopu důležité také domy. Domy jsou v podstatě
jednotlivé úseky hvězdného nebe, je jich celkem 12 a jsou označeny čísly (viz Váš astrologický
diagram na začátku tohoto textu). Pro jejich určení je nezbytné znát hodinu Tvého narození.
Začátek prvního a sedmého domu jsou obzvláště důležité a mají specifické názvy – ascendent
a descendent. Jejich význam si vysvětlíme za chvíli.

Působení astrologických domů v horoskopech je poměrně komplikované. V zásadě vypovídají
o různých oblastech života (například majetek,  práce,  rodina apod.),  o  způsobu,  jak k nim
přistupuješ, důležitosti, kterou pro Tebe mají, a o Tvém chování v souvislosti s nimi.

Každý dům se nachází v nějakém znamení a každá planeta se zároveň nachází v některém
domě, a vliv této planety a znamení se tím pádem bude projevovat nejsilněji právě v oblasti
života, která s daným domem souvisí.
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První dům vypovídá o sebeprosazení a způsobu, jakým se Tvá povaha projevuje navenek.

Druhý dům souvisí s majetkem, penězi a hmotnými statky, třetí s komunikací, myšlenkami
a studiem, čtvrtý vypovídá o rodině a domovu, pátý o vášni a zábavě, ale také o seberealizaci
a dětech, šestý o každodenní práci a povinnostech, sedmý o partnerství a vztazích.

Osmý  dům  je  domem  tajemství,  života  a  smrti,  ale  také  dědictví,  devátý  vypovídá
o duchovních ideálech, víře a názorech, desátý o kariéře a společenském uznání.

O přátelských vztazích mluví jedenáctý dům, a konečně dvanáctý dům představuje nesnáze
a nejasnosti v životě.

A jak je to s tajemným Ascendentem a Descendentem?
Tvůj  Ascendent,  neboli  začátek  prvního  domu,  je  hned  po  slunečním  znamení  druhou
nejpodstatnější součástí celého osobního horoskopu, a pro jeho určení je stejně jako pro určení
ostatních domů nezbytné znát co nejpřesněji hodinu Tvého narození – během jednoho dne se
totiž na pozici ascendentu vystřídá všech dvanáct znamení.

Zatímco sluneční znamení určuje jádro Tvé osobnosti, Tvé vlastní Já, ascendent prozrazuje,
jakým způsobem se projevujete navenek a jak Tě vnímají ostatní. V některých obdobích života se
u člověka může ascendent dokonce projevovat i silněji než samotné sluneční znamení!

Naproti tomu Descendent, který stojí v astrologickém diagramu přesně naproti ascendentu,
mluví o Tvých partnerských vztazích a o vlastnostech, které hledáš u Tvého protějšku nebo které
máš v sobě rozvíjet právě díky lásce a vztahům.

Je náš osud předem daný?
Při čtení tohoto textu se Ti jistě vynoří v hlavě otázky: „Opravdu určuje okamžik narození celý
život člověka?“ „Můžu něco změnit, nebo se musím smířit s tím, co mi bylo dáno?“

Moc hvězd a planet je velká, ale síla lidské vůle a pozitivního myšlení je ještě větší. Nikde ve
hvězdách není napsáno nic, co by nešlo změnit a vyhnout se tomu! I slabší stránky naší povahy
lze zvládnout, rozvíjet to lepší, co je v nás a pracovat na vyřešení problémů, které právě díky
hvězdám můžeme poznat a odhalit. Povaha člověka je z velké části skutečně určena okamžikem
narození, nikoliv však náš osud, ten si tvoříme sami a hvězdy nám přinášejí jenom předpoklady
a schopnosti, které můžeme a nemusíme využít, nebo nás varují před riziky, které se mohou, ale
nemusí naplnit.

Lidské vlastnosti a jejich rozporuplnost
Když si budeš číst Svůj horoskop, nejspíš narazíte na místa, která si zdánlivě vzájemně protiřečí.
Není  to chyba – právě naopak!  V každém z nás se  totiž  ukrývá víc  než jen jedna stránka
osobnosti a lidská povaha je natolik spletitá a plná překvapení, jako je hvězdné nebe nad námi.
A tak se může stát, že Vám jedna planeta přináší nějaké sklony a jiná zas úplně jiné, přičemž
jedny  se  mohou  projevit  navenek  a  druhé  zase  zůstávají  jenom  ve  Vašich  tajných  snech
a představách – duše každého z nás je jeden velký a barvitý svět! To, co se z naší povahy projeví
navenek, však určujeme my sami, vědomě či podvědomě.

Horoskop na míru Ti pomůže lépe poznat sebe sama, podpořit to, co je v Tobě nejlepší
a vyrovnat se s Tvými vnitřními rozpory. Svůj osud držíš ve svých rukou – hvězdy Ti nabízejí své
dary a je jen na Tobě, jak je využiješ!



16

Několik slov na závěr…

Věříme, že Ti Tvůj horoskop na míru pomohl poodhalit skrytá tajemství Tvé duše a životní
cesty a doufáme, že díky němu nalezneš ten pravý klíč k dosažení spokojenosti a štěstí nebo
k vyřešení Tvých životních problémů a těžkostí. Tajemství, jenž ukrývají hvězdy a planety, jsou
po staletí  věrnými společníky lidí  a  jejich cenné rady již  velmi pomohly nejednomu z nás.
Věříme, že i pro Tebe bude Tvůj horoskop na míru neocenitelným rádcem, který Ti pomůže žít
šťastnější, plnější a spokojenější život.

Uschovej si tento horoskop a vracej se k němu i v budoucnu, kdykoliv to bude potřeba. Díky
němu lépe porozumíš své vlastní povaze, osudu a tomu, co vlastně v životě potřebuješ k dosažení
opravdového štěstí.  Lidská duše není  jednoduchá a ukrývá v sobě rozpory,  které nám však
pomáhají  k  osobnostnímu  růstu  a  vývoji.  Jejich  odhalování  je  vzrušujícím  tajemstvím  –
poznávání vlastní duše může být stejně dobrodružné jako cesty do neznámých dálek a stejně
zábavné i poučné jako ten nejlepší film či kniha. Pokaždé, když si přečteš svůj horoskop na míru,
v něm objevíš něco nového a překvapivého, a s odstupem času Ti prozradí ještě víc tajemství
a odhalí ještě zajímavější souvislosti.

Tento  horoskop Ti  umožňuje  nahlédnout  do  toho,  co  říkají  hvězdy  o  Tvých vrozených
povahových vlastnostech, schopnostech a předpokladech. Prozradil Ti hlavní linie Tvého osudu
a otevřel skryté komnaty Tvojí duše. Své štěstí však držíš ve svých vlastních rukou a neexistuje
nic, co by Ti mohlo zabránit v dosažení toho, co si doopravdy přeješ! Využij tedy znalostí, které
Ti prozradily hvězdy, ve svůj prospěch co nejlépe – přejeme Ti, aby Ti hvězdy přály, aby Ti život
přinášel jenom úspěchy a aby štěstí stálo na Tvojí straně! Líbil se Ti tento horoskop? Chceš vědět
ještě víc? Pak využij i naší další nabídky osobního horoskopu!

Neváhej a přesvědč se o tom, co všechno Ti hvězdy mohou říct! V případě zájmu o roční
horoskop se obrať na www.astrohled.cz
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