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Sluneční znamení zvěrokruhu 

Každé znamení zvěrokruhu, každý jedinec se může na 
své cestě obklopit světlem, a sám světlo vyzařovat 
všude kolem sebe. Slunce, naše centrální hvězda, je 
bytost zářivá, dává světlo - lásku. Všichni jsme zrozeni 
v lásce - Slunce, skryté v našem nitru, neustále touží 
zářit. Slunce je středem sluneční soustavy a je také 
středem našeho ega a vědomí sebe sama - tvoří 
základ osobnosti každého z nás. Dává nám základ 
našeho tvůrčího potenciálu. Pravidelný solární cyklus 
má nezanedbatelný vliv na zdokonalování vědomí 
každé osobnosti. Vědomí Slunce nás během roku 
ovlivňuje především vždy, když po dobu daného 
měsíce prochází právě naším znamením zvěrokruhu. 
Sluneční vědomí je v astrologii uváděno jako vědomí 
duše, ovlivňuje naše denní vědomé bytí. Pravidelné 
otáčení Země kolem své osy způsobuje naše vnímání 
pozemského času, které dělíme na denní vědomí 
(bdění) a noční (snové) podvědomí. Během spánku 
existujeme mimo tento pozemský svět, naše duše se 
v tomto snovém čase pravidelně odpoutává a 
regeneruje se v astrálním světě. Proto je tak důležitý 
pravidelný spánek, vědomí duše by nemohlo bez 
tohoto pravidelného odpoutání existovat. Malé dítě 
po narození většinu času prospí - nově vtělená duše si 



4 
 

takto postupně zvyká na energie pozemského světa - 
postupně, pomalu získává na síle jeho denní vědomí. 

Každý rok, v den a hodinu našich narozenin je Slunce 
ve stejném postavení, vzhledem k astrologickému 
rozboru, jako v okamžiku našeho příchodu na tento 
pozemský svět. Právě v tento den nezapomeneme 
uctít Slunce a matku Zemi malou pozorností, můžeme 
například zapálit svíčku nebo vonnou tyčinku. 

Znamení zvěrokruhu každého z nás vychází právě z 
okamžiku zrození: v tu chvíli Slunce stojí v jednom z 
dvanácti znamení astrologické mandaly, například v 
Beranu. Každé znamení má takto danou základní 
charakteristiku. Proč nejsou všichni zrozenci v Beranu 
povahově stejní? V okamžiku narození se v 
astrologické mandale každého z nás nachází ještě 
všechny planety a Měsíc v určitém postavení - 
postavení vesmírných těles se každou minutou mění, 
tak vznikají odlišnosti. Přihlíží se také k postavení 
vesmírných těles v místě narození. Proto může mít 
někdo pocit, že se k němu například právě znamení 
Berana zdánlivě nehodí. Například proto, že jeho 
horoskop je silně ovlivněn energií Měsíce v okamžiku 
jeho zrození. 

Měsíc silně ovlivňuje naše astrální vědomí, noční, 
snové, podvědomé: vnitřní podvědomou realitu. 
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Archetyp Měsíce ovlivňuje také naše denní snění, a to 
především za novoluní. V této době můžeme mít 
sníženou vědomou pozornost a bdělost - sluneční 
vědomí je potlačeno. Podobné je to během úplňku. 
Pravidelné meditace a obracení se do vlastního nitra 
nám, mimo jiné, umožňují uvědomovat si různé 
hladiny a odlišnosti nočního a denního vědomí. 

V následujících kapitolách si uvedeme u každého 
znamení zvěrokruhu možnosti týkající se duchovního, 
osobního rozvoje. Popis ke každému slunečnímu 
znamení je pouze obecný, jde o základní 
charakteristiku znamení, základní duchovní hodnotu. 
Více rozvinuté obrazy charakteristik u jednotlivých 
znamení zvěrokruhu podle astrologie, a osobní 
horoskopy jsou samozřejmě obsáhlejší, (záleží 
například na ascendentu, jak se bude život  a povaha 
toho kterého slunečního znamení vyvíjet). 
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Ohnivé znamení: Beran 

Sluneční znamení Berana z pohledu možného 
duchovního rozvoje. 21. března – 20. dubna 

Znamení berana stojí na počátku astrologického 
zvěrokruhu. Naladěn pozitivní energií jarní 
rovnodennosti (kdy znamení berana začíná) hledí 
směrem vpřed, odvážně a odhodlaně směrem k 
budoucnosti. Beran je znamení ohnivé, ovlivněné 
pulsující silou a bojovnou energií planety 
Mars. Možnosti duchovního vývoje Berana spočívají 
ve schopnosti "být" vždy o krok dál než většina, a 
"vidět" dál než za horizont obyčejnosti. Jaro 
předurčuje toto znamení k ovládnutí světla nad tmou. 
Naučí-li se nepotlačovat ve své mysli originální 
nápady, nové duchovní vhledy, a průkopnické vize 
budoucnosti, a s klidem odmítat poznámky svého 
okolí, že je unáhlený a nezodpovědný, může naplno 
využít ohnivou energii Marsu, a na duchovní cestě se 
může dostat dále, než kdokoliv jiný.  Potenciál Marsu 
je velmi silný, oheň výbušnosti musí mít Beran 
vědomě pod kontrolou. To znamená umírnit se, a 
vědomě hasit onen spalující oheň zevnitř. Potom 
může Beran hrdě zvednout hlavu, a dívat se 
neoblomně, kam jde. Beran není poslušná "ovce", jak 
by se mohlo zdát, pokud si určí cíl, nenechá se zmást 
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nepochopením svého okolí - důležité pro něj je, že on 
sám svůj cíl zná. V mládí může mít dokonce problém s 
uznáním autorit, nerad se podvoluje, proto se také 
nejraději v životě realizuje takříkajíc "na volné noze". 

 

Impulsivnost a unáhlenost, a poznání sebe sama na 
duchovní (esoterické) úrovni pomůže Beranovi tím 
správným směrem rozvíjet napojení na poklidnější 
energii planety Merkur. 

Pokud bude Beran vnímat vlastní intuici, překoná 
někdy mylná rozhodnutí, která vycházejí z jeho 
přesvědčení, že nejrychlejší cesta k cíli vede po 
přímce: co nejrychleji (a někdy "bezhlavě") dostat se 
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z bodu A do bodu B. Časem se ubezpečí v tom, že 
životní okliky, intuitivní odbočky, občasná zastavení 
na stopce, jsou těmi nejlepšími učiteli na jeho cestě 
životem. Beran si málokdy (od dětství) nechá poradit, 
což je v jeho životě přínosné pro osobní rozvoj, 
především dokáže-li se naladit na intuici a skloubit ji s 
umírněnou racionalitou. V osobním životě si potom 
dokáže s chladnou hlavou poradit sám. Samostatnost 
a uplatňování vznešených cílů se podaří Beranovi 
rozvíjet, pokud zavčasu přestane svět vidět 
"černobíle", pokud si uvědomí, že mezi striktním 
"buď" a "nebo" existuje ještě bezpočet dalších 
možností. Pokud toto vše Beran zvládne, může využít 
svůj vrozený šarm a charisma, jak pro vlastní 
duchovní rozvoj, tak pro rozvoj svého nejbližšího 
okolí: nenásilně motivovat a inspirovat druhé. Beran 
mívá sám o sobě dobře rozvinuté vůdčí schopnosti - 
ohnivému živlu vládne temperament a rozhodnost. 

Beran může rozvíjet svou vrozenou schopnost 
netrápit se minulostí. Další priorita pro činorodého 
Berana s "martovskou duší" na duchovní cestě je, 
nejen se s chutí a bez obav pouštět do nových 
projektů, ale naučit se věci dokončovat. Naučit se 
zdravě taktizovat. Využít vrozený optimismus 
(nepřipouštět si starosti) ve svůj prospěch. Výbušnou 
sílu Marsu, a z ní vycházející časté stresové stavy, 
nebo neklid na duši vycházející někdy z pocitu, že 
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"jsem středem vesmíru", uvolní toto ohnivé znamení 
fyzickou aktivitou, sportem, tancem, aktivním 
zpěvem. Sport pomůže Beranovi zchladit horkou 
hlavu, pomůže rozvolnit myšlenky typu - všechno 
nebo nic - v novou inspiraci a kreativní nápady. 
Pomůže najít ten správný cíl, protože Beran jen 
obtížně přežívá bez cíle, nechce se nudit. Sport a 
duševní činnost přinese Beranovi nadhled, pokud se 
dostane do extrému přepracovanosti, vztahující se k 
jeho sklonu k workholismu (závislost na práci). 

Možné úkoly na duchovní cestě: vědomě mírnit stavy 
netrpělivosti, impulsivní unáhlenost, impulsivní 
vášně, bezmyšlenkovitou přímost a někdy zbytečnou 
dravost. Nerozčilovat se - impulzívně, okamžitě a 
bezhlavě. Zuřivost Berana je sice rychlá, ale také 
rychle pomíjivá, negace v sobě toto znamení neživí 
záměrně. Přesto je zbytečné nechat se jednorázově a 
extrémně ovládat negativními myšlenkami a náhlými 
emocemi. Naučit se pracovat s dechem, zaměřit se na 
uklidňující dechová cvičení. Rozvíjet meditace klidu, 
zaměřené na uklidnění myšlenek, na vědomé vnímání 
přítomného okamžiku, a vědomé objevování nových 
světů, nejen na viditelné fyzické úrovni. Rozvíjet 
nadšení pro věc, hledat ty správné motivace pro 
duchovní, životní rozvoj. Rozvíjet v sobě vrozenou 
schopnost pro spravedlnost, schopnost, vždy se 
ochotně zastat slabšího. Uvědomovat si svůj 
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pozemský dar: šířit kolem sebe poklidnou pozitivní 
energii. Pokud toto vše podstoupí vědomě a 
umírněně, vzhledem k tomu, že je jeho přirozeností 
být stále v pohybu, nebude jej vlastní život tolik 
vyčerpávat. 

Beran: základní znamení, živel oheň, planeta Mars. 
Polodrahokam: karneol. Pokud je v člověku ohnivé 
znamení Berana potlačeno, doplní tuto energii, 
pokud se obklopí světlem, občas zapálí svíčku, posedí 
u plápolajícího krbu nebo u otevřeného ohně v 
přírodě. Může se obklopit energií květin všech 
odstínů červené barvy, zvolí oblečení červené barvy a 
podobně. Pokud je znamení Berana v člověku silně 
zastoupeno, postupuje opačně. Vyhne se červené 
barvě, rozhodně ji nepoužije v bytě na stěnách v 
místnostech. Vědomě doplní životní energii pomocí 
ostatních živlových elementů. Například živlovou 
energii vzduchu, potřebnou k větší lehkosti bytí, získá 
častějším pobytem v přírodě (procházky, běh). 
Využije též živlovou energii vody, pokud se potřebuje 
dostat hlouběji do svého podvědomí, ne však ve 
dnech, kdy je ochromen smutkem nebo melancholií. 

Pokud toto vše Beran vědomě podstoupí, dojde k 
dokonalému vnitřnímu poznání, že i kámen, skála 
nebo strom má vlastní duši. Soustředěním se do 
svého středu má naději přinést do svého okolí nové, 
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neotřelé a kreativní myšlenky, nápady a  smělé 
projekty. 

Beran – láska, erotika, věrnost 

Znamení Berana vládne živel ohně a planeta Mars, s 

ohledem na lásku a erotiku jde o ohnivou a vášnivou 

energii. Vztah s Beranem je výzva, a někdy i velké 

dobrodružství. Energie vkládaná do vztahu: 

otevřenost, přímost, velkorysost, vnitřní síla, 

impulsivnost, vášeň, soutěživost, dominantnost, a 

občasné projevení bouřlivých emocí. S Beranem se 

nebudete nudit, ale to samé bude od vás očekáváno. 

Beran se obvykle nenechá moc ovlivňovat, 

upřednostňuje nezávislost a určitou míru osobní 

svobody a svobodného rozhodování. Do budoucnosti 

nahlíží převážně s optimismem. 

Beran je ten, kdo vás osloví jako první, rád sám určuje 

intenzitu namlouvání a vzplanutí. Nenechá se jen tak 

„ulovit“, proto šetřete své síly, a jednejte opatrně a 

jen v náznacích. Rozhoduje se upřímně a srdcem, 

nekalkuluje a nehraje hry na schovávanou. Pokud 

Beran skutečně miluje, jeho vášeň je spalující. Živel 

ohně se může projevovat v každé jeho myšlence i 

pohybu. Pokud Beran skutečně miluje, dokáže i 

ohnivě žárlit. Stejně tak nenaplněná láska může 
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tomuto ohnivému znamení přinést spalující bolet. 

Oheň ale potřebuje neustálé palivo, nejlépe v podobě 

stále nových vzrušujících zážitků a podnětů, někdy 

v podobě střetů a výměny názorů, jindy s nádechem 

nenucené romantiky. 

Až s věkem, kdy postupně mizí vnitřní, často 

nevědomá potřeba zkušeností spojených s těžkostmi 

(sebepoznání), začne být energie tohoto znamení 

mírnější a klidnější. Pokud nechcete lásku Berana 

ztratit, pracujte na svém sebevědomí, nenaříkejte, a 

nikdy se nestavte do role oběti. Buďte akční, pasivita 

se nepřijímá, vítáno je vše nové, inspirativní a 

podnětné. Buďte přímí, nejednejte v náznacích. 

Nebojte se, občas, s troškou rámusu stát si za svými 

názory, temperament Beranovi imponuje. Dbejte na 

komunikaci, pokud máte důvod Berana chválit, 

potom chválou a uznáním nešetřete. A pokud možno 

neomezujte Berana ve svobodném rozhodování. 

Neberte tomuto znamení jeho rituály, a nerušte jej, 

pokud se schoulí do ústraní. Ani pokud zrovna prožívá 

období rozjímání, rozvážného klidu, nebo sladké 

lenosti, většinou to netrvá dlouho. Také ohnivý Beran 

potřebuje občas vypnout hlavu, a načerpat novou 

energii. A nezapomeňte: Beran nesnáší citové 

vydírání. 



13 
 

Věrnost: impulsivní povaha Berana může mít 

lehkovážnější přístup k věrnosti, hlavně v mladším 

věku, kdy lpí na své svobodomyslnosti. Přestože 

obtížně snáší rozchody, dokáže se brzy opět 

zamilovat, nebo alespoň flirtovat a rozehrát 

okouzlující svádění. Partner by měl být pro Berana 

výzvou, jinak jeho city rychle ochladnou. Pokud už 

dojde k rozchodu, Beran vám může s nepředstíranou 

upřímností nabídnout přátelství. 

Beran žena: vášnivá dračice, zároveň jemná a něžná 

milenka. Bez zábran k vášnivému sexu, bez nudné 

odevzdanosti, s občasným experimentováním. Nebojí 

se dát najevo své erotické představy, od předehry až 

po vyvrcholení. Žena v Beranu bývá žárlivá, a 

nesnadno odpouští nevěru. 

Beran muž: divoký a snadno vzrušivý milenec, 

upřednostňuje vášnivý a ohnivý sex, s dynamickou 

energií. Nevyhýbá se erotickým experimentům, a rád 

realizuje vášnivé hrátky po vzoru svých erotických snů 

a fantazií. Jeho impulsivní energie má schopnost 

rozhýbat vše, co je statické, co plyne pomalu a 

stagnuje, někdy dokonce s mírnou agresivitou. 

Vhodný partner: Lev, Střelec, Blíženec, Vodnář, Ryba. 

Méně vhodný partner: Rak, Beran, Kozoroh, Váha. 
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Zemské znamení: Býk 

Sluneční znamení Býka z pohledu možného 
duchovního rozvoje. 21. dubna – 21. května 

V pořadí druhé znamení zvěrokruhu se vyznačuje 
především trpělivostí a vnitřní vyrovnaností. Ačkoliv 
může být znamení Býka tvrdohlavé, plní své sliby, a 
téměř vždy se můžeme spolehnout na jeho vrozenou 
zodpovědnost. Toto zemské znamení dokáže 
neochvějně stát pevně s nohama na zemi, a pokud už 
ztratí hlavu v oblacích, tak jen na krátký čas. 

Duše tohoto slunečního znamení rozkvétá především 
koncem jara a začátkem léta. Jako je zemská energie 
proměnlivá, tak i Býk občas překvapí svou 
proměnlivostí nálad. Býci se jen nelehce vzdávají 
svých plánů, přesvědčení, obyčejnosti v každodenní 
rutině a naučených zvyklostí, uvažují a plánují pomalu 
a s rozvahou. Někdy ale rozvažují tak dlouho, až 
takříkajíc "přeberou". Býci mívají vrozenou dokonalou 
intuici, potřebují si však více důvěřovat, a intuici 
skutečně poslouchat. Někdy toto znamení staví svůj 
život v pozemské realitě na přehnané ctižádosti, 
jakoby jejich duše spoutaná zemskou tíží projevovala 
věčný neklid a touhu po uznání, snad způsobenou 
karmickou zátěží. Býk mívá velmi dobrou paměť, co 
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se týče pozemských i nadpozemských vzpomínek. 
Neklidná duše Býka mívá více vzpomínek z minulých 
životů, než jiná sluneční znamení, to se může 
projevovat na intenzitě nočního snění. 

 

Úkolem tohoto slunečního znamení je odhalit v sobě 
skrytý, hluboký duchovní rozměr. Potom dokáže s 
klidem býka kráčet po odhalené duchovní stezce, a 
přitom skutečně stát s nohama pevně na zemi, ovšem 
bez připoutání k hmotným statkům. 
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Na cestě vpřed jej proto posune, pokud umírní vlastní 
nepoddajnost. A pokud si skutečně hluboce uvědomí, 
že nic není věčné, a že se vše, jak v člověku, tak 
v přírodě, neustále proměňuje. Býkovi se navíc ještě 
během pozemské pouti hodně uleví, pokud se naučí 
mít rád sám sebe. Vládnoucí planeta Venuše přidává 
Býkovi na smyslnosti, kráse (ať už vnitřní nebo vnější), 
přirozeném půvabu a osobním magnetismu. 
Smyslnou stránku života si vychutnává s plnou 
blažeností, ať už jde o vynikající jídlo, poslech kvalitní 
hudby, nebo relaxaci a erotiku. Býk mívá vytříbené 
estetické vnímání. Rád se nechává hýčkat a 
rozmazlovat, ale rád a s láskou se také stará o své 
nejbližší. Ve svých vztazích vyžaduje klid, pohodu 
(včetně pohodlí), pocit jistoty, harmonii a bezpečí. 
Přesto, že je pohyb Býka poněkud pomalejší, 
dodržuje termíny a na schůzky chodí zásadně včas. 
Jako zemské znamení se Býk chová hospodárně a 
mívá své finanční záležitosti pod kontrolou. V životě 
jej ovlivňuje silně vyvinutý pud sebezáchovy, instinkt 
a intuice. 

Povaha Býka bývá zaměřená především na hmotnou 
stránku života, více než jiná znamení si potrpí na 
komfort. Zde může toto zemské znamení najít důvod 
a inspiraci pro duchovní proměnu - nedělá mu 
problém pochopit duchovní podstatu života - pokud 
chce. Jeho duše je neklidná, pokud vládne 
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materialistické ego, pokud je zavalena věcmi a 
majetkem. Občas mívá toto znamení sklony k 
sobectví, ovlivněné nikoliv nepřejícností nebo 
lakotou, ale právě vlivem silného pudu sebezáchovy, 
též vnitřní touhou být ve všech směrech dobře 
zabezpečen, například pro případ nouze. Býci dokáží 
být dlouho v relativním klidu, jsou společenští, 
komunikativní, laskaví. Jsou empatičtí a mívají 
spoustu přátel. Býk nemá rád dočasnost, staví na 
jistotách, a pokud se dotkneme jejich jistot, jejich 
hodnot, které trpělivě a s odhodláním budují, (to se 
týká i vztahů), dokáží se rozzuřit jako býci v pravém 
slova smyslu. 

Možné úkoly na duchovní cestě: Duše Býka touží být 
svobodnější, bez časté vnitřní úzkosti, bez STRACHU z 
nedostatku. Nechce se k ničemu připoutávat, přeje si 
více splynout s rytmy přírody. Touží více budovat na 
vnitřním světě, než na tom vnějším. Denní bdělé 
vědomí Býka je zaměřené častěji na hmotu, proto se 
může stát, že jej během noci a spánku, tedy vlivem 
nočního snového vědomí, mohou dlouhodobě 
obtěžovat divoké a zneklidňující sny. Úkolem Býka je 
především naučit se mít rád sám sebe a důvěřovat si, 
a ubrat plyn ve všem "hmotném". Nepřipoutávat se 
ke hmotě a majetku - neuškodí například odhodlat se 
v dospělém věku vyhodit KONEČNĚ z šuplíků poklady 
v době školních sešitů, omalovánek a výkresů. Býkovi 
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pomůže na jeho duchovní cestě meditace za poslechu 
příjemné, klidné hudby, meditace vnitřních vhledů, 
malování mandal, kreslení, procházky v přírodě. 
Vhledem k trpělivosti a velké zručnosti je také vhodná 
relaxační, ruční práce s přírodním materiálem. 

Býk: pevné znamení, živel země, vládnoucí planeta 
Venuše. Polodrahokam: růženín. Pokud je v člověku 
znamení Býka potlačeno, potřebuje častější spojení 
se zemí, časté procházky a meditace v přírodě, 
procházky naboso, a při každém kroku si uvědomovat 
spojení se zemí. Neostýchá se v přírodě obejmout 
strom a čerpat z něj energii. Oblečení vybírá v paletě 
hnědých a teplých podzimních odstínů. Pokud je 
znamení Býka silně zastoupeno, potřebuje zjemnit 
energii zemského živlu a doplnit energii ostatních 
živlů, především element vzduchu. To znamená 
například uvolnit zemské energie v bytě. Zbavit se 
nepotřebných věcí, eliminovat počet kusů nábytku, 
co nejvíce provzdušnit místnosti, především ložnici. 
Zvolit ranní rozcvičku u otevřeného okna, zazpívat si, 
a pořádně nahlas, zahrát si na hudební nástroj, 
nejlépe flétnu. Oblečení zvolit v jemných, vzdušných 
odstínech, a vyhnout se oblečení hnědé, šedé a černé 
barvy. Pokud má potlačené sebevědomí, využije 
energii ohnivého živlu: dopřeje si dostatek slunce, 
medituje při svíčkách, upřednostní červenou a žlutou 
barvu. 
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Předešlé znamení Berana většinou neochvějně ví, 
kam jde. Následné znamení Býka občas neví, kam 
vlastně chce jít. Zbytečný strach ze ztráty jistot, jej 
podvědomě nutí dívat se současně více směry, tím je 
odváděna jeho pozornost od jediné základní jistoty - 
té duchovní. Přidá-li Býk notnou dávku víry v sebe i v 
druhé, sebelásku a lásku k životu, nalezne netušené 
rozměry svého krásného, ale ať už chce nebo ne, také 
dočasného pozemského života. 

Býk – láska, erotika, věrnost 

Znamení Býka vládne živel země a planeta Venuše, 

s ohledem na lásku jde o klidnou a rozvážnou, přesto 

vášnivou, citlivou energii. Vztah s Býkem bývá 

korunován spolehlivostí a stálostí, vzhledem k tomu, 

že Býk povětšinou nemá rád změny. Energie vkládaná 

do vztahu: bezpečí, racionalita, trpělivost, schopnost 

koncentrace, empatie, umírněná vášeň, smyslnost, 

sexuální náruživost, ale také preciznost, pomalá 

pružnost, a občasné prosazování vlastního ega. 

Tomuto znamení je dobře ve vlastním nitru, proto 

může někdy působit nepřístupně nebo domýšlivě. 

Býk je rozvážný a opatrný, pomaleji se rozhoduje. 

V povaze dominuje přímost, smysl pro spravedlnost. 

To, co Býk dělá a říká, také myslí vážně, a to se týká i 

oblasti vztahů, nemá rád lehkomyslnost. Právě 
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z těchto důvodů si potrpí na pocit jistoty, ať už v tom, 

že se na vás bude moci spolehnout, tak v materiálním 

zabezpečení. Býk nemusí zrovna toužit po majetku, 

ale potřebuje vždy myslet na zadní vrátka, a mít 

ujasněnou budoucnost. Z vašeho společného domova 

bude vždy toužit udělat bezpečný přístav. 

Býk, vzhledem k zemskému živlu, je raději dobýván, 

než aby do seznamování a svádění vkládal vlastní 

přehnanou iniciativu. Rád se zamilovává s elánem a 

představou, že je to navždy. V lásce je tolerantním 

partnerem. Pokud miluje, je schopen dát do vztahu 

veškerou energii. Býci milují dotýkání, hlazení, tělesný 

kontakt, do kterého vnáší smyslnost a vášeň. Sexuální 

touha a náruživost je obyčejně pro toto znamení 

nedílnou přirozeností. Proto se nespoléhejte na 

výmluvy, a neříkejte často, že vás bolí hlava. Pokud 

Býk skutečně miluje, dokáže pro lásku udělat 

nemožné, a za svého partnera i dýchat. Někdy to ale 

může přehánět s pečlivostí o svého partnera. 

Pokud nechcete lásku Býka ztratit, neflirtujte 

zbytečně často s opačným pohlavím v jeho 

přítomnosti. Nedávejte Býkovi zbytečně často najevo, 

že je někdo lepší, atraktivnější, a chytřejší než on. 

Nenarušujte posloupnost jeho oblíbených rituálů. 
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Respektujte jeho sklon k pečlivému plánování. Dalším 

aspektem tohoto znamení je, že nerad toleruje 

plýtvání a marnotratnost. Pamatujte, že Býk 

upřednostňuje eleganci, nemá rád nedbalost a 

nepořádnost. Povaha Býka vyniká smyslem pro 

krásno, které se projevu v čistém a upraveném 

bydlení, oblékání i chování (aspekt Venuše). Také se 

zbytečně nepouštějte do prudkých  a nečekaných 

sporů, Býk nerad ustupuje, a někdy si zbytečně 

dlouho trvá na svém postoji. Na druhou stranu ale 

nemá rád přehnanou slabost. V sexu upřednostňuje 

smyslnost, nekomplikovanost, uvolněnost, přímost, a 

také pravidelnost. Býk si svůj život velice rád 

podrobně plánuje, den po dni, hodinu po hodině, 

včetně příprav na romantické vášnivé chvíle. Nemá 

rád změny a nečekaná překvapení. 

Věrnost: rozchody jsou pro toto znamení noční 

můrou, strach ze změny a pocit nejistoty je dokáže 

velice potrápit a na dlouho rozhodit. Býci bývají věrní, 

a věrnost také vyžadují. Jejich předností je 

zodpovědnost, se kterou vstupují také do vztahů. 

Vášnivě dokáží projevit také žárlivost, pouze ne často, 

ale zato razantně. Pokud ve vztahu vše klape tak, jak 

má, včetně dostatku erotických podnětů a 

pravidelnosti v sexu, nemusíte se obávat o jejich 
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věrnost. Býci někdy bývají sexuálně velmi nároční, 

potom je možná nevěra i v případě, že svého 

partnera milují. Své časté touhy uspokojí také díky 

schopnosti mít barvité, vědomé erotické sny. 

Býk žena: miluje sex, je vášnivá a náruživá, ovšem 

díky své hrdosti a opatrnosti nepodléhá extrémům. 

Přes své bohaté erotické sny a představy, a sexuální 

náročnost se dokáže nenuceně ovládat. 

Upřednostňuje romantické večery se zapálenými 

svíčkami, a dobrým, pikantním pohoštěním, včetně 

sklenky sektu. Ocení svádění a lichotky, předehru a 

dlouhé milování beze spěchu. Pokud upřednostňujete 

rychlý sex, patrně budete mít smůlu. Elegantnost a 

dokonalost dělá z ženy v Býku elegantní, přesto 

vášnivou milenku, která se díky své empatii dokáže 

vcítit do vašich přání a potřeb. 

Býk muž: rozvážnost a opatrnost nebrání tomuto 

znamení být dobrým, smyslným, náruživým a 

vytrvalým milencem. Do lásky se vrhá s nasazením a 

hravostí, a je ochoten hodně obětovat. Vždy bude 

trvat na tom, že lásku a sex nelze od sebe oddělit. 

V Býkovi poznáte něžného opatrovníka a ochránce. 

Přístup k erotice a sexu je otevřený, přesto jemný, a 

s otevřeným srdcem. Mazlením a doteky během 
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předehry dokáže svou partnerku patřičně vzrušit. 

Miluje, pokud je jeho dáma skutečnou dámou, 

s patřičnou mírou respektu k jeho osobě. Ale ne příliš 

emancipovanou. Ocení společnou koupel, vzájemné 

masáže, světlo svící a erotické vůně. 

Vhodný partner: Rak, Panna, Kozoroh, Štír, Blíženec, 

Beran. Méně vhodný partner: Ryba, Lev, Štír, Vodnář, 

Váhy. 

 

Vzdušné znamení: Blíženci 

Sluneční znamení Blíženců z pohledu možného 
duchovního rozvoje. 22. května – 21. června 

Pohyblivé, vzdušné, dvojité znamení Blíženců, pod 
vládou komunikativní planety Merkur, představuje 
bytosti zvídavé, neposedné, s vrozenou touhou po 
lehkosti bytí. Bývají dobrodružné povahy, s vnitřní 
touhou po stále nových zkušenostech. Dobře se 
přizpůsobují okolnostem, rádi baví společnost, ale 
jejich vzdušná rozvláčnost může mít na svědomí jejich 
sklon k nezodpovědnosti a přelétavosti. Blíženci v 
sobě skrývají dvě bytosti současně, někdy mohou 
působit dojmem roztříštěnosti, a nemusejí si to vždy 
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plně uvědomovat. Neustále hledají sebe sama, touží 
po poznání, a to je často přivádí na rozcestí, kdy 
nevědí, kterým směrem se vydat a kam vlastně jdou. 
S oblibou a často i úspěšně dělají několik věcí 
najednou. 

Život se jim může jevit jako barevný ovocný bar, 
voňavý květinový záhon, nebo jako exotické tržiště 
překypující rozmanitou nabídkou koření všech chutí. 
Blíženci chtějí vše ochutnat na vlastní kůži, proto 
častěji než jiná znamení přelétají z květiny na květinu. 
Toto se ani tak netýká vztahů, ale skutečných voleb v 
rozhodování, jakou životní cestou se vydat, co 
studovat, jaké mít koníčky, jaké duchovní směry zvolit 
- nejraději všechny. Blíženci však u ničeho dlouho 
nevydrží, jsou velmi akční, pohybují se svižně a cosi je 
nutká stále dál a dál za novým poznáním. Význam 
Blížence si můžeme přeložit také jako vnitřní dvojče. 

Vzdušné touhy jejich neklidného nitra, nečekaná 
spontánnost a někdy i roztržitost, jim občas přivodí 
nečekané poryvy větru nebo dokonce mrazivé 
"životní" vánice. Nejen z tohoto důvodu mívají 
Blíženci sklony k neurózám a depresím. Jejich duše 
však touží po střízlivosti, po spojení protikladů, po 
sjednocení vnitřních i vnějších polarit. Úkolem 
Blíženců na duchovní úrovni může být, naučit se jít 
pod povrch věcí, zkoumat jednotlivé komponenty 



25 
 

života více do hloubky, zbavit se povrchnosti a zvolit 
si jeden nebo maximálně dva skutečně pevné, životní 
cíle. Uvědomit si, že všechno se za dobu jednoho 
pozemského vtělení skutečně stihnout nedá. Pokud 
se rozhodnou na sobě pracovat, mohou začít tím, že 
dočtou všechny rozečtené knihy, pěkně jednu po 
druhé, až do konce. 

Možné úkoly na duchovní cestě: Blíženci mají 
schopnost uvědomovat si naplno jak svou duši, tak i 
své ego, a to jim právě přináší životní dvojakost, 
rozpolcenost a emoční nestabilitu. Blíženci mají za 
úkol sami v sobě hledat a skutečně nalézt harmonii a 
usilovat o sjednocení protikladů. To je životní cíl jejich 
neklidné duše - stačí si to jen plně uvědomit. Na 
druhé straně by Blíženec, poněkud paradoxně, rád 
viděl v sobě a všem jsoucím kolem sebe pevný řád. 
Často se z něj stává „puntíčkář“, ale už si 
neuvědomuje, že nelze být  vždy perfektní, a nelze ve 
všem hledat jen dokonalost (ani v lidech kolem 
sebe). Blížencům pomůže vědomě meditovat o 
vlastní vnitřní rozpolcenosti, a o tom, proč vlastně žijí 
život jako na houpačce. Ovšem za podmínky, že 
povolí v osobní, často přehnané hrdosti, a dokáží 
zkrotit své ego. 
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Planeta Merkur dává Blížencům do vínku schopnost 
komunikace, vynikající paměť, schopnost učit se, 
inteligenci, sdílnost a perfektní organizační 
schopnosti. Toto sluneční znamení dokonce i ve 
vyšším věku nemívá problém s moderní informační 
technikou. Mají však za úkol, neztrácet se v 
nekonečném množství informací, protože se jim 
může lehce stát, že jeden den budou skálopevně 
trvat na svém názoru a druhý den budou tvrdit, také 
skálopevně, přesný opak. Duše Blížence hodně ví, 
hodně si na podvědomé úrovni pamatuje z 
předchozích vtělení. Časté meditace umožní vyplout 
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všem starobylým vědomostem na povrch. Často se 
také Blížencům stává, pokud se konečně dostanou u 
určité záležitosti k samotnému jádru, nebo k podstatě 
problému, že si poté s úlevou a překvapením 
uvědomí:  „Ale tohle jsem přece vždycky věděl!" 
Pokud si Blíženec uvědomí tuto pravdu, oddá se 
vlastní intuici a odhalí svůj šestý smysl, potom se 
může vydat na vnitřní duchovní cestu. S tím, že 
cokoliv bude dělat pro sebe, bude s láskou dělat i pro 
druhé - to je jeho božská přirozenost. 

Blíženci: vzdušné znamení, vládnoucí planeta Merkur, 
živel vzduch. Polodrahokam: citrín. Pokud je v tomto 
znamení jeho vzdušná podstata převažující, Blíženec 
dbá v tomto případě na časté uzemnění. Vědomě se 
napojuje na energii země, medituje v přírodě, bosá 
chodidla se dotýkají země. V meditaci si představuje, 
jak jeho vnitřní podstata zapouští kořeny do úrodné 
půdy podvědomí. Především vědomě uklidní nikdy 
neutuchající pohyb myšlenek a uvědomuje si sílu 
přítomného okamžiku. Pokud je znamení Blížence v 
člověku potlačené, potom dbá na lehkou stravu, 
vydává se na poklidné procházky a to za každého 
počasí. Provzdušní byt, a dbá na častý přísun 
čerstvého vzduchu. Ale především, a v každém 
případě, se naučí milovat sám sebe, potom teprve 
objeví všude kolem sebe mocnou sílu lásky. 
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Pokud si zrozenec v Blíženci vezme nové poznatky za 
své, ulehčí své duši mnohá trápení a začne 
proplouvat  a "tančit" životem s lehkostí vlahého, 
letního vánku. Úsměv rozzáří jeho tvář za každého 
počasí, dokonce i za prudké bouře. Láska a moudrost 
skrytá v jeho srdci i duši se projeví naplno, úsměv 
a  zářivé světlo jeho aury pohladí každého v jeho 
okolí. Ze svého života odstraní markantní rozdíly mezi 
světlem a tmou, napojí se na jediný možný zdroj 
energie v podobě zářivého slunečního světla: v 
podobě nepodmínečné lásky. 

Blíženci – láska, erotika, věrnost 

Znamení Blíženců vládne živel vzduchu a planeta 

Merkur, s ohledem na lásku jde o vzdušnou lehkost 

ve vztazích, pokud milují a jsou milováni. Blíženci 

lehce a s okouzlujícím sebevědomím navazují nové 

vztahy. V opačném případě, nejsou-li milováni, 

prožívají muka, a naplno se projeví jejich dvojaká 

povaha. Touží po poznání, vyhledávají překvapení, 

nové věci, a někdy tato jejich rozvláčná zvídavost 

způsobuje přelétání i ve vztazích. Živel vzduchu se 

odráží v jejich mluvě i pohybu, lehký krok a rovná 

záda je charakterizují na první pohled. Blíženci se 

nenechají jen tak přehlédnout. Bývají velice dobří 

tanečníci a společníci, disponují neokázalým šarmem. 
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Pozvání na rande s tancem a hudbou patrně s 

nadšením ocení. 

Blíženci dávají své city otevřeně najevo, pokud si jsou 

svou láskou jistí, a pokud neprožívají žádné vnitřní 

napětí. Znamení Blížence, vzhledem k energii Marsu, 

je velice komunikativní, nesnáší mlčení, raději vše řeší 

vzájemnou otevřenou komunikací. Blíženci jsou 

všestranně nadaní, rychle se učí novým věcem. 

V lásce dávají přednost jemné erotice před hrubostí, 

jsou lehce vzrušitelní. Přesto nepovažují sexualitu za 

nejpodstatnější věc života. Zamilovanost dokáží 

proměnit v lásku, a lásku v trvalé přátelství. 

Spokojený a šťastný Blíženec vás zahrne upřímnou 

láskou. Nešťastný Blíženec ztratí spoustu životní síly a 

životního nadhledu. 

Pokud nechcete lásku Blížence ztratit, naučte se 

vnímat a poslouchat, soustřeďte se na komunikaci. 

Naučte se poslouchat také sami sebe. Jste dostatečně 

věcní, neopakujete se zbytečně, vnášíte do hovoru to 

podstatné, namísto drobných zbytečností? Pokud 

ano, máte vyhráno, Blíženci neradi hovoří takzvaně 

„o ničem“. Naučte se také problémy řešit věcně, bez 

dlouhých obstrukcí. Blíženci nemají rádi pomalost a 

váhavost. Pokud občas Blížence překvapíte novým 
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nápadem, který vám společně pomůže takzvaně si 

rozšířit obzory, ať je to cokoliv, hlavně ať není nuda, 

vnesete do vztahu spokojenost. Partner je nesmí 

nudit, rádi vedou dlouhé intelektuální rozhovory, 

které osvěží příjemnou dávkou humoru. Rádi 

překvapují, ani po dlouholetém vztahu si nebudete 

jistí, zda partnera Blížence znáte dobře, nebo zda má 

svá neodhalená tajemství. A pokud Blíženci 

nenápadně pomůžete sloučit v něm skryté protiklady, 

protože se někdy obávají nahlédnout do svého nitra, 

zajistíte si klidný a hodnotný vztah. 

Věrnost: jsou-li vzdušní Blíženci ve vztahu šťastní, 

jsou také věrní. V lásce s lehkostí otevřou své srdce, 

ale totéž vyžadují od partnera. Někdy dlouho hledají 

toho pravého, touží po duševním i fyzickém souznění. 

Díky tomu prožívají nejeden krátkodobější románek, 

nebo povrchní vztah bez vášně. Přesto s oblibou 

nezávazně a se šarmem flirtují. Blíženci obyčejně 

neoplývají přílišnou sexuální náruživostí, ale i zde 

platí, že ani v sexu nemají rádi nudu a stereotyp. 

Blíženec žena: mírná, tajemná, všestranná, někdy i 

záhadná žena a milenka. Ani v sexu nebude mít ráda 

stereotyp a nudu, občas bude svolná i k erotickým 

experimentům. Erotiku a sex si dovede náležitě 
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vychutnat. Přesto bude v  lásce někdy vášnivá jindy 

chladná, což vychází z dvojakosti tohoto znamení. 

K zájmu o sex potřebuje dostatek motivace a 

podnětů. Častější psychické nenálady mohou vést 

k potlačování ženskosti. Nesmí vás překvapit ani 

občasná citová chladnost, která se dostaví především, 

pokud bude mít důvod k žárlení. 

Blíženec muž: okouzlující, šarmantní, pozorný, někdy 

jemný, jindy prudký milenec. Rád experimentuje, a 

rád se oddá svůdným erotickým hrám. Častěji než je 

obvyklé u jiných znamení, se do muže Blížence 

můžete zamilovat na první pohled. Ve vztahu se ale 

může projevovat jeho dvojaká povaha a náladovost. 

Jeden den vám snese modré z nebe, a druhý den 

bude držet bobříka mlčení, a vy ani nebudete vědět 

proč. Muž Blíženec neprojevuje ani tak žárlivost, jako 

spíše vychladnutí, ztrátu zájmu o sex, a nakonec také 

o vztah. 

Vhodný partner: Býk, Váhy, Vodnář, Blíženec, Rak, 

Lev. Méně vhodný partner: Ryby, Panna, Střelec. 
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Vodní znamení Rak 

Vodní znamení Raka z pohledu možného duchovního 
rozvoje. 22. června – 22. července 

Vodní živel tohoto znamení nám napovídá o jeho 
kvalitách i nedostatcích: napojení na energii Měsíce, 
bohatost citů, pocitů a emocí, zranitelnost, 
přecitlivělost, rodina, děti, hřejivá náruč, 
starostlivost, soucit, více instinktu než racionality. 
Bytostně nesnáší bezcitnost a hrubost. Rodina bývá 
pro Raky záchytným bodem, majákem na cestě 
životem, bezpečným přístavem, který s velkou 
trpělivostí buduje. Pro vlastní rodinu a milované 
osoby dokázal by Rak i hory přenášet a skály lámat.  

Druhou stránkou tohoto vodního znamení je 
proměnlivost nálad, sklon k zbytečným stresům, 
sklon k žárlivosti, potřeba někoho vlastnit, zadržování 
emocí a někdy i neschopnost dávat své city najevo. 
Rak touží po něžnostech a dotycích, lásku touží dávat 
a stejnou měrou dostávat. Přesto může na své okolí 
působit chladně a nepřístupně. Raci si dokáží stanovit 
životní směr a priority, dokonce spolehlivě vědí, kam 
své kroky nasměrovat, ale jen do chvíle, než se jim do 
této cesty postaví překážka. Poněkud větší balvan v 
řece jeho života může být pro Raka velkou překážkou, 
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obtížně hledá okliku a ještě obtížněji se vydává proti 
proudu. Navíc má zbytečné sklony k tomu, vidět i v 
menším kameni obrovský balvan starostí. 

 

Vládnoucí planetou Raků je proměnlivá Luna, 
vládkyně vod a podvědomí. Toto znamení vodního 
živlu je plné energie, cítí se šťastně a spokojeně, 
pokud je vše v jejich životě v pořádku. Avšak i drobné 
neshody, a výkyvy nálad způsobují u tohoto znamení 
stres a někdy i hysterické reakce. Obzvlášť pokud 
zažívá citlivé chvíle vztahující se v periodickém čase 
na proměnlivou energii Měsíce. Během obtížně 
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řešitelných životních krizí ztrácí život pro Raky smysl, 
to se odvíjí od jejich vztahovačnosti a zranitelnosti. 
Častěji než jiné znamení se poté uzavírají do svého 
nitra, prožívají různé strachy ze zklamání a obavy z 
neznámé budoucnosti. Ze strachu se vzdávají 
zodpovědnosti za celek, raději se stáhnou do ústraní 
a nechají rozhodování na ostatních. Znamení Raka se 
v takových chvílích může, bohužel, velice snadno 
uchýlit k různým závislostem (alkohol, drogy.) V tom 
lepším případě se extrémně zaměří na práci, ale jeho 
citlivá povaha podobnou zátěž nevydrží dlouhodobě, 
přestože toto vodní znamení je ve své podstatě velmi 
pracovité a zručné. 

Raci si s oblibou potrpí na všelijaké amulety a 
talismany. Rádi si uchovávají upomínkové předměty, 
dárky, ale i živé vzpomínky. Rádi vzpomínají na dobré 
staré časy, na mládí, na všechny příjemné zážitky a 
zkušenosti. Citové vzpomínky ve svém srdci na 
nepovedené vztahy uchovávají však zbytečně dlouho, 
někdy dokonce navěky. Jejich úkolem je nezabývat se 
kolem dokola minulostí, křivdami nebo vinou. Pozor 
na vzpomínky hluboko a vědomě skryté v nitru 
podvědomí, vzpomínky z dávné, ne zrovna šťastné 
minulosti. Na druhou stranu se Rak musí naučit 
nepěstovat v sobě strach, například: zda budu dobrou 
matkou, nebo zda dokážu uživit svou rodinu. 
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Rak: základní znamení, vodní živel, vládnoucí planeta 
Luna. Polodrahokam: jaspis. Pokud je u zrozence v 
Raku vodní energie oslabená, častěji meditují a 
nahlížejí bez obav do svého podvědomí venku v 
přírodě, nejlépe u vodních toků, u řeky, potoka nebo 
vodopádu. Je však vhodné záměrně se vyhýbat 
podivným stojatým vodám s pochmurnou energií. 
Prospěšná bude také meditace nebo poklidné 
rozjímání za poslechu hudby doplněné efektními 
zvuky z přírody. Procházky po proudu řeky osvěží Račí 
mysl, a dodají životní energii. Pokud je znamení Raka 
silné, a člověk jede naplno v melancholii, strachu, 
obviňování druhých i sebe sama, potom je nutné 
doplnit živlovou energii zbývajících elementů - 
vzduchu, ohně i země. Vzduch dodá lehkost bytí, 
oheň sebedůvěru a odvahu, element země stabilitu a 
pevnost v rozhodování. 

U Raků všeobecně záleží na tom, zda jejich vlastní 
dětství bylo šťastné, plné lásky, porozumění a doteků, 
potom se pohybují po proudu řeky s klidem, a s 
přehledem zvládají i bouřlivější peřeje. Snad jen 
odrážející se tvář zadumaného Měsíce v úplňku 
přináší jim do vědomí, a tím i do života, emoční 
zmatek a nejistotu v pracně stanovených jistotách. 

Možné úkoly na duchovní cestě: životním úkolem 
Raka může být naučit se proplouvat beze strachu a 
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paniky v různých vztahových situacích, ať už 
partnerských, rodinných nebo pracovních. Naučit se 
nahlížet do svého podvědomí, nebát se, že se ve 
svém podvědomí ztratí jako v hluboké tůni. Odhalit v 
životních okolnostech ty správné příčiny a následky, 
souvislosti a souvztažnosti. Potlačit sklon k 
negativním myšlenkám a emocím, nepodléhat 
případné melancholii. Uvědomit si, co se ve 
skutečnosti nachází v jeho mentálním těle, jak 
správně pracovat s emocemi. Smířit se s tím, že život 
plyne jako řeka, a uvědomit si, co od života OČEKÁVÁ. 
To, co očekáváme, to k sobě přitahujeme. Rakova 
snaha, opatrovat neustále každou jemu blízkou 
bytost, může někdy způsobit opačný efekt. To se týká 
hlavně žen matek, musí si uvědomit, že i děti 
potřebují svobodu a volně dýchat. 

Zvládne-li Rak své úkoly na duchovní cestě, najde-li 
cestu do vnitřního domova - ke své vlastní duši - stává 
se bytostí vysoce tvůrčí a inspirativní pro ostatní. 
Stačí vědomě se rozhodnout žít tady a teď, nekalit 
vodu minulostí ani strachem z budoucnosti. Stačí 
stanovit hranice pro své vrozené sklony k 
opatrovnictví a zavčasu dát svobodu těm, o které se 
oddaně stará. Potom se dokáže starat o bezpečí a 
teplo svého skutečného, fyzického domova, v realitě 
každodenního života s božským klidem a 
nepodmíněnou, všeobjímající láskou. 
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Rak – láska, erotika, věrnost 

Znamení Raka vládne živel vody a energie Měsíce. 

Právě Luna má na toto vodní znamení velký vliv, 

ovlivňuje city, emoce a podvědomí. Luna ovlivňuje 

nesmělost, zdrženlivost, náladovost, romantické 

snění, umělecké sklony. Rak je rodinný typ, dobrý a 

trpělivý rodič, láska k dětem je jeho předností. Vztahy 

bere vážně, nedává je na obdiv, stejně tak záležitosti 

týkající se soukromí. Do lásky vkládá spoustu emocí, a 

je citově velmi zranitelný. Ve vztahu potřebuje 

oddanost, soucítění a otevřenost. Rak vás 

bude ochraňovat, vždy dokáže naslouchat a vcítit se 

do pocitů partnera. Často bojuje se závislostí jak na 

partnerovi, tak na dětech, na prvním místě bude vždy 

rodina. 

Rozchody a ztráty jsou pro Raka velkou emocionální, 

bolestivou zátěží. Často se staví, co se týče 

mezilidských vztahů, do role oběti. Toto znamení by 

se mělo naučit nepřipoutání, někdy je jejich péče a 

starostlivost o druhé až unavující. Může se stát, aniž 

by to Rak myslel jakkoliv negativně, že někdo z jeho 

blízkého okolí nebude moci tak zvaně ani svobodně 

dýchat. 
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Pokud nechcete lásku Raka ztratit, dopřejte mu pocit 

bezpečí, ubezpečte jej o vaší lásce, nezavdávejte 

okaté podněty k žárlivosti. Neflirtujte zbytečně 

v jejich přítomnosti. Dopřejte Rakovi romantické 

chvíle nejen v erotice, ale zážitkově, například 

procházky v přírodě, plánujte společné výlety. Dbejte 

na společné trávení volného času. Zahrňte Raka 

něžností, a dejte mu najevo, jak vám na něm záleží, 

určitě se velice rád nechá rozmazlovat, a to samé 

dopřeje i vám. Občas budete muset ale přimhouřit 

oči nad žárlivostí, a náladovostí. Ženy mívají sklony 

k častému pláči, dokáže je potrápit kdejaká maličkost. 

Stejně tak Rak muž bude velice citlivý. Co Rak 

bytostně nesnáší je hrubost, vulgarita, bezcitné 

zacházení. Také shazování jeho osoby a kritizování, 

především na veřejnosti, vám asi jen tak neodpustí. 

Počítejte také s tím, že Rakovi bude vždy záležet na 

jeho rodině, rodičích a sourozencích, a bude od vás 

vyžadovat respekt a přizpůsobení se rodinným 

zvyklostem. Nesnažte se Raka měnit, vždy bude 

zasněným snílkem, vždy bude chtít být sám sebou. 

Počítejte s přehnanou vztahovačností, a někdy i s tím, 

že se toto znamení nesnadno vyrovnává se stárnutím, 

a s obdobím, kdy děti dospívají, a odcházejí z 

domova. 



39 
 

Věrnost: tato záležitost je pro toto vodní znamení 

velice citlivá. Rak bývá věrný, a věrnost vyžaduje, 

láska a sex jsou pro něj záležitosti neoddělitelné, sex 

bez lásky mu nic neříká. Ale vzhledem k tomu, že 

potřebuje spoustu lásky, něhy a porozumění, může se 

dopustit nevěry, i když vás bude milovat. Nevěra pro 

něj nikdy nebude důvodem k tomu, aby vás a rodinu 

opustil. Naopak podlehne výčitkám a špatnému 

svědomí. Není neobvyklé, že Rak dokáže upřímně 

milovat i dva partnery současně. Svádění a flirtování 

není u Raka časté, spíše bude očekávat, že jej partner 

osloví jako první. 

Rak žena: milující, citlivá, oddaná milenka, skromná a 

rozvážná žena, která vás bude milovat, pokud se 

bude ve vaší náruči cítit v bezpečí. Račice vás zahrne 

doteky, polibky, mazlením, vždy jí bude záležet na 

vašem erotickém uspokojení. Dostatečně dlouhá 

erotická předehra vám zaručí vášnivou noc. Ze 

začátku se nelekejte její stydlivosti a opatrnosti. Na 

oplátku bude toužit po romantice, květinách, vůních, 

citových prožitcích, a jemném zacházení. Přání své 

milenky ale musíte vycítit, nerada si o cokoliv řekne 

sama. Račice může být, díky vlivu Luny, hodně 

náladová, sexuální apetit může být občas potlačený. 
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Rak muž: pozorný milenec, který vás určitě pozve na 

romantickou večeři při svíčkách, srdce Raka je 

otevřené, všímavé a citlivé. Sexuální prožitky 

s mužem v Raku ve vás zanechají krásné vzpomínky 

na něžnost a teplou, láskyplnou náruč. Zřejmě se 

nikdy nesníží k hrubosti a netaktnosti. Rak vás 

nenechá bez uspokojení, vždy mu bude záležet na 

tom, aby vás erotické hrátky naplňovaly. Na začátku 

vztahu vás bude možná dlouho a opatrně svádět, a 

určitě vás nebude chtít hned první den dostat do 

postele. Od muže Raka můžete očekávat otázku, zda 

se vám „to“ líbilo, aby se ujistil, že je vše v pořádku. 

Neobvyklé erotické hrátky patrně nebude mít 

v oblibě. 

 

Ohnivé znamení: Lev 

Sluneční znamení Lva z pohledu možného 
duchovního rozvoje. 23. července – 22. srpna 

Slunce, světlo, výsluní a pohodička, to je ideální 
představa zrozence ve znamení Lva o jednoduchosti 
bytí. Hrdost a sebevědomí, samostatnost, zaměření 
na ego, touha oslnit své okolí. Silná osobnost, 
upřímnost, přímost, organizační schopnosti a 
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magnetismus tohoto znamení je pod vlivem sluneční 
energie, rozvášněné živlem ohně. Lev slaví své 
narozeniny právě ve vrcholném létě. 

 

Slunce dává Lvům do vínku také velkorysost, rádi své 
blízké obejmou laskavou sluneční náručí, překvapí 
milým dárkem, pozváním na večeři. Ale rádi jsou také 
středem společnosti, bývají dobrými baviči, málokdy 
ztrácejí smysl pro humor. Lev je dominantním králem 
a rád si také užívá života po královském způsobu. 
Mívá spoustu energie, kterou dokáže hospodárně 
rozložit mezi zaměstnání, rodinu, přátele a koníčky. 
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Tedy pokud není jeho styl života postaven na 
pracovní kariéře, nebo hvězdné divadelní slávě, což 
bývá velmi časté u tohoto ambiciózního znamení. V 
takovém případě bývá Lev zaslepen vlastní osobností 
a nedokáže na sobě vidět chyby, jeho ego může 
opanovat sebestřednost, ješitnost a sobectví. Obtížně 
mu dochází, pokud vůbec, že peripetie, které se v 
jeho životě objeví, jsou jen zrcadlením toho, jaký je 
on sám. Ale budiž tomuto znamení ke cti, že je 
upřímné a neumí se přetvařovat. 

Úkolem tohoto ohnivého znamení je, uvědomit si, že 
každá vtělená duše přišla na tento pozemský svět 
především proto, aby se naučila vyzařovat světlo 
Lásky. Uvědomit si, že síla ohně nemusí být vždy jen 
spalující ale také transformující a očišťující. 

Lev miluje drama a nesnáší nudu. Lev má tolik vitální 
energie, ohnivé i vášnivé, že zvládne i více než jen 
jeden milostný vztah najednou. Touží milovat a být 
milován. Lev chce být milován pokud možno 
společenskou, přizpůsobivou a atraktivní bytostí, aby 
svou lásku mohl vždy a všude dávat na obdiv. Lev 
chce být milován na všech úrovních (rodiči, 
partnerem, dětmi, přáteli). Bývá králem a 
dramatikem zároveň, slunce v jeho duši není jen 
středem sluneční soustavy ale i středem sebe sama. 
Lev miluje život, tedy pokud jde vše ideálně a 
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dokonale podle jeho vlastních představ. Stinné 
stránky tohoto slunečního znamení bývají také 
dramatické: nerad se přizpůsobuje svému okolí, je 
vztahovačný, mívá hvězdné manýry. Neumí 
odpouštět, ne, že by nechtěl odpustit, on to prostě 
neumí. Pokud je jeho srdce zasaženo vážnou zradou, 
neodpustí nikdy. Pokud stojí Luna ve znamení Lva v 
jeho osobním horoskopu, bývá jeho životní cesta též 
velmi dramatická. Lev je zkrátka lev, přesto je 
většinou miláčkem svého okolí, bývá oblíbený pro 
svůj šarm, smysl pro humor, velkorysost, odvahu, 
vůdčí schopnosti a pevnou vůli.  

Možné úkoly na duchovní cestě: úkolem tohoto 
slunečního znamení může být, dostat své hvězdné 
manýry pod kontrolu, uvědomit si, že na obloze není 
jen jedno Slunce, že nebe je plné zářících hvězd. 
Ovládat sklon k melodramatům - pokud je jeho 
životní scéna bouřlivá a neuspořádaná.  Lev nemá 
problém se sebeláskou a sebevědomím, což je v 
pořádku, pokud se nepřidá vychloubačnost, 
domýšlivost, ješitnost a pýcha, a producírování 
životem pouze ve světle ramp.  Udržovat tyto běžné 
lidské vlastnosti v rovnováze a harmonii je životním 
úkolem Lva. Od božského zdroje dostal do vínku 
zachovat za všech okolností důstojnost a úctu k životu 
jako takovému - je přece dítětem božského 
slunečního živlu, stačí si to jen uvědomit. Pokud toto 
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dokáže, stává se sluníčkem pro své okolí, vyspělou 
duchovní bytostí s velkorysou hřejivou náručí, a se 
skutečně hlubokým duchovním rozměrem. Potom 
přichází na scénu harmonický Lev, který si je plně 
vědom, že to, co činí pro sebe, dává na energetické 
úrovni také ostatním. Potom je vzorným příkladem 
esoterického: chovej se k ostatním tak, jak chceš, aby 
se oni chovali k tobě. 

Lev: pevné znamení, živel oheň, vládnoucí planeta 
Slunce. Drahý kámen: diamant. Živlovou energii 
ohně, pokud jí má Lev více, než je potřeba, zkrotí 
vyrovnáním všech živlových energií v sobě. Může 
začít tím, že si každé ráno, nekompromisně a za 
každého počasí, dá studenou sprchu. Potom si může 
jít zaběhat, případně se vrhne na boxovací pytel a 
zbaví se přebytečné energie. Omezí společenské akce 
a naučí se v klidu, tichu a o samotě meditovat. Ve 
stravě se vyhne "peprnému jídlu" a potravinám, které 
zahřívají (feferonky, zázvor, pepř, skořice). Pokud jde 
o barvy, vyvaruje se všech jasných a rudých odstínů 
červené a křiklavě žluté. Vzdá se také přemíry 
oranžové barvy. Vsadí raději na paletu chladivých 
odstínů modré, a na paletu léčivých a zklidňujících 
odstínů barvy zelené. Pokud má Lev rád bílou barvu, 
měl by její zklidňující efekt využít všude, kde se dá. 
Černou barvu volí také umírněně, prospěšná může 
ještě být vyvážená kombinace černé a bílé. 
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Občas může Lev meditovat nad tím, že i božské 
Slunce vrhá stín, a že není nutné prozářit se životem 
obklopen plamenným leskem vlastní důležitosti nebo 
slávy. Stačí pouze vědomě čerpat životadárnou 
energii Slunce a zpětně vyzařovat kolem sebe jas 
vlastní duše a světlo poznání. Stačí pouze vědomě 
rozdávat kolem sebe poklad největší: zářivé zlato 
vlastního, velkorysého srdce. 

Lev – láska, erotika, věrnost 

Znamení Lva vládne živel ohně a energie Slunce, tato 

kombinace je ohnivá v celé své podstatě. Lev nezapře 

sluneční energii ve svém sebevědomí, hrdosti a 

panovačnosti. Toto znamení je rádo obdivováno, 

touží zářit, a často se ocitá i na společenském výsluní. 

Pokud přijdete do společnosti, kde spatříte osobu, 

která svým šarmem oslňuje okolí, můžete si být jisti, 

že je to Lev. Magnetické pole Lva je neodolatelné, 

ohňový živel v sobě nezapře. Lev vás naučí milovat 

život, v jeho společnosti pochopíte, co znamená, mít 

velkorysé srdce. Ovšem pokud zvládnete plameny 

jeho nespoutaného a velice silného, šarmantního, 

ješitného a někdy i pyšného ega, které obtížně zvládá 

kritiku. Lev miluje výzvy, dobrodružství a adrenalin. 
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Znamení Lva si potrpí na partnerskou oddanost, 

obyčejně bude vyžadovat partnera, který bude 

reprezentativní, společenský a na úrovni. Lev se 

hravě zamiluje, oddaně a vášnivě, ale pokud partner 

přestane splňovat jeho vysněný ideál, stejně lehce se 

odmiluje. Pokud je Lev zrazen a opuštěn, jeho ego to 

velice těžce nese, a neumí odpouštět. Zradu si navždy 

zapamatuje. Lev potřebuje být obdivován, a 

utvrzován v tom, že je jedinečný. Oplácet dokáže 

svou velkorysostí. 

Pokud nechcete lásku Lva ztratit, zvykněte si, že vám 

jeho dominantní, sebevědomá záře nedovolí 

vyniknout, a možná se budete trpělivě choulit v jeho 

oslňujícím stínu. Ne všichni lvi budou takto sebejistí a 

ješitní, ale bývá to pravidlem jak u žen, tak u mužů. 

Počítejte s tím, že Lev bude tvrdě prosazovat své 

zájmy, a může se stát, že vaše maličkost a rodina 

nebude vždy na prvním místě. Počítejte také s tím, že 

emoce tohoto ohnivého znamení jsou bouřlivé, vášeň 

spalující, erotika a sex vzrušující až k zbláznění. Lev je 

sexuálně velice náročný, pravidelnost erotického 

uspokojení je pro něj důležitá, stejně jako každodenní 

šálek velice dobré a kvalitní kávy. Máte-li důvod 

k lichotkám a pochvalám, potom Lva nešetřete a 

chvalte, třeba od rána do večera. Pochvalte vše, co 
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jen jde, jeho zručnost, krásné tělo, okouzlující úsměv, 

moudrost, inteligenci, štědrost, výšku jeho konta. 

Nesmí vás také překvapit, že Lev miluje jakékoliv 

drama, a je schopen vžít se do jakékoliv role, a 

s lehkostí dovede přecházet z jedné role do druhé. 

Pokud si váš nápad (inspiraci, výtvor) Lev přivlastní za 

svůj, nechte jej při tom, dobře se vám odmění svou 

velkorysostí, třeba nečekaným dárkem. Kritizovat a 

shazovat lva ve společnosti je pro jeho ego zcela 

nepřijatelné. Pokud toto vše zvládnete, můžete 

očekávat lásku z celého srdce. Lev miluje, pokud je 

milován. 

Věrnost: v lásce i sexu bude Lev divoký, něžný i věrný, 

hrubý i nevěrný. Pokud Lev skutečně miluje, bývá 

věrný a oddaný, především pokud o něj bude 

pečováno jako o královskou výsost. V opačném 

případě je schopen mít i několik partnerů najednou. 

Flirtování považuje za naprosto normální, nedílnou 

součást života. Neplánové sexuální výzvy jsou pro 

toto znamení tvrdým oříškem, neodolatelným 

pokušením. Na druhou stranu ale dokáže velice 

bouřlivě projevit svou vlastní žárlivost. Lev je stále 

obklopen lidmi, je velice přátelský, vtipný, 

komunikativní. 
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Lev žena: taktní, temperamentní okouzlující, 

sebevědomá, vždy upravená, a k akci připravená 

milenka. Lvice vás oslní svým vášnivým sex-appealem, 

vůněmi, a erotickým prádlem. Neočekávejte nudu a 

sexuální jednotvárnost, spíše erotické inovace. Lvice 

může být ve vztahu i v sexu dominantní, ráda bude 

středem pozornosti. Snadno si získá vaše srdce, 

šarmu Lvice jen tak neodoláte. Lvice se nebude 

ostýchat flirtovat a svádět, sebevědomě vás osloví 

jako první. Na druhou stranu ale velice těžce snáší 

jakékoliv odmítnutí. 

Lev muž: elegantní, galantní, vtipný, temperamentní, 

prudký a zároveň něžný milenec. Erotické hrátky 

považuje za relaxaci, klidně promiluje „celou noc“. 

Sex kdekoliv a kdykoliv nepovažuje za problém. Lva 

vzrušuje krása, upravenost a elegance. Ocení svůdné 

prádlo, vysoké podpatky, svůdné vůně, šampaňské, 

vzájemné masáže, a erotické experimenty. Lev 

očekává, že bude za svůj výkon a sex-appeal 

pochválen. Bude-li sám spokojen, zahrne vás dárky a 

chválou. 

Vhodný partner: Střelec, Beran, Váhy, Blíženec, 

Rak. Méně vhodný partner: Panna, Ryba, Vodnář, 

Býk. 
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Zemské znamení: Panna 

Zemské znamení Panna z pohledu možného 
duchovního rozvoje. 23. srpna – 22. září 

Toto nebeské znamení je pod přátelskou vládou 
planety Merkur. Panna bývá neochvějný realista. 
Pannu poznáte podle toho, že vám bude klást otázky, 
a bude ji o vás zajímat, vážně a upřímně, snad úplně 
všechno. Praktičnost, organizační schopnosti, 
důslednost, přesnost, soustředěnost, zručnost, 
ochota, vážnost, skromnost - to je znamení Panny. 

Znamení Panny neunikne žádný detail, dokáže vidět 
jednotlivosti jako pod drobnohledem, úkoly plní 
svědomitě - a to vše už od dětství. Do ničeho se 
nevrhá bez rozmyslu a po hlavě, nesnáší povrchnost, 
faleš a lehkovážný přístup k životu. Panna má dobře 
vyvinutou rozlišovací schopnost, schopnost dokonalé 
analýzy, ale někdy zapomíná vidět celek. Na druhé 
straně mince tohoto dvojakého znamení najdeme: 
potlačený smysl pro humor, úzkostlivost, nervozitu, 
ustaranost, (nezdravou) posedlost zdravou výživou a 
podobné život omezující zbytečnosti. 
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V lásce je znamení Panny věrné, nevyhledává flirty. 
Pokud miluje, tak se zodpovědností sobě vlastní. Pro 
rodinu s láskou vytváří dokonalé zázemí, vzorně se 
stará o rodinný krb. Soukromí své i rodinné střeží jako 
ostříž. 

Toto zemské znamení někdy zbytečně přehnaně dbá 
na dodržování stanovených pravidel, a poněkud 
zastaralých řádů. Na druhou stranu je Panna 
symbolem pokory, jemné, principiálně ženské 
energie. V podobě bohyně Isis je patronkou božské 
jiskry v člověku. Má dobře vyvinutý smysl pro 
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spravedlnost. Pokud budete potřebovat poradit nebo 
pomoct, můžete se s jistotou obrátit na toto zemské 
znamení, určitě vás neodmítne. Panna ráda vynaloží 
vlastní energii pro pomoc druhým, ochotně se podělí 
o poslední kousek chleba. Pomoc spolehlivé a 
inteligentní Panny bývá upřímná a nezištná. Pokud je 
znamení Panny v člověku potlačené, stává se 
křehkou, úzkostlivou, plachou a ustrašenou bytostí. 
Nedůvěřuje si a její duše touží po uznání a častých 
pochvalách. Neustále potřebuje posilovat 
sebevědomí. Na duchovní úrovni potřebuje toto 
zemské znamení hodně vzdušné lehkosti a nebojácné 
ohnivé jiskry. 

Pokud je toto znamení v člověku záporně podpořeno 
celkovým hvězdným pozadím v osobním 
horoskopu, stává se z Panny puntíčkář, s neustálou 
potřebou řešit různé záležitosti do detailů. S 
neustálou potřebou mít kolem sebe vše srovnané, 
uklizené a naleštěné. Nesnáší nepořádnost, 
nedbalost, lenost a pasivitu. Potom se Panny stávají s 
přibývajícím věkem vševědoucími rádci, co všechno 
vědí nejlépe, a neustálými kritiky čehokoliv. Život 
dokáží sami sobě znepříjemňovat neustálým 
zkoumáním všeho kolem sebe do nejmenších 
podrobností. Jejich ustaraná mysl potom pracuje na 
plné obrátky a řeší neřešitelné. Projevit se může také 
například přehnaná žárlivost. Někdy se neustálým 
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řešením (hloupostí) toto zemské znamení do věcí 
zamotá takovým způsobem, že je občas nuceno zvolit 
taktiku intrik, aby se z potíží zase dokázalo vymotat. 
Panna potřebuje k životu v tomto případě hodně 
čerstvého vzduchu, potřebuje se zbavit své přílišné 
přízemnosti.  

Panna: pohyblivé znamení, živel země, vládnoucí 
planeta Merkur. Polodrahokam: tygří oko. Úkolem 
Panny na duchovní cestě může být uvědomit si, že 
častěji než je zdrávo: „pro stromy nevidí les". Naučit 
se vnímat svět také jako celek, nesoustředit se pouze 
na jednotlivosti, přestat se zabývat úzkostmi 
všemožného druhu. Nenimrat se ve  všemožných 
tabulkách, a etiketách na výrobcích, neporovnávat 
neporovnatelné, nepropočítávat do detailů, co je 
nebo není výhodnější. Dovolit si občas zariskovat, a s 
ohledem na intuici zapomenout na řád a hledat nové, 
svobodnější cesty, jak proplout životem bez 
neustálých starostí. Neprovádět u každé životní 
situace podrobné rozbory a analýzy, nechat se 
spontánně vést životem. Vhodná je optimistická 
oranžová barva, duchovní fialová, sluníčkově žlutá, 
povzbuzující zelená, a všechny veselé pastelové 
barvy. A pro dodání sebevědomí všechny odstíny 
červené. Černá a přízemní hnědá, případně šedá 
barva „neviditelnosti" se pro toto zemské znamení 
nehodí vůbec. 
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Toto vše je nasnadě, protože u velmi nešťastné panny 
snadno hrozí propadnutí různým závislostem, od 
úzkostné, až chorobné touhy po čistotě, až po sklon 
utápět se v alkoholu: nenápadně, tiše, tak, aby o tom 
nikdo v okolí nevěděl. Panna potřebuje najít pro sebe 
tu nejlepší cestu: do vlastního nitra, cestu k vlastní 
duši. Pro každou Pannu bude tato cesta hodně 
individuální. Duše Panny touží po lehkosti bytí a 
hravosti, bez obav přijímat, co život přináší. 
Přízemnost tohoto zemského znamení potřebuje 
velkou dávku romantiky, více vzletnosti a méně 
hmotného zaměření na (nepodstatné) detaily, bez 
vnitřního, snad podvědomého strachu, kdy a kde 
přehlédne nějaký detail nebo nedostatek. 

Proč občas neposlechnout tichý hlas své duše a 
nenechat si jen tak pro radost narůst motýlí křídla?  A 
bez nesmělosti a strachu vzlétnout ke hvězdám? A 
bezhlavě protančit celou noc, obejmout strom, zůstat 
spát pod širákem a oddávat se dálavám hvězdného 
nebe. Spojením lásky a moudrosti nalezne duše 
Panny v sobě tvořivou harmonii. Toto je vyjádřením 
Panenské duše na nesmělé duchovní pouti životem: 
zasazení semínek duševního klidu a pokory, nalezení 
sebe sama v božském chrámu Lásky s vyzařující 
božskou jiskrou v srdci. 
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Panna – láska, erotika, věrnost 

Znamení Panny vládne živel země a planeta Merkur, 

převládajícím aspektem tohoto zemního znamení je 

pečlivost, smysl pro pořádek, pro detail, bystrý 

úsudek, organizační schopnosti. Panny přemýšlejí a 

jednají systematicky, sází na spolehlivost. Nemají 

rády nejasnosti, jak ve vztazích, tak v čemkoli jiném. 

Vztahy navazují opatrně, zdrženlivě, střízlivě a 

poněkud racionálně. Dlouho si vás budou takříkajíc 

oťukávat, budou se soustředit na vaše povahové rysy 

a schopnosti. Převládající rozum, u tohoto zemního 

znamení, potlačuje vášeň a spontánnost. Panny 

skutečně hodně přemýšlí a analyzují, to je odvádí od 

citových a emočních prožitků. Zamilovanost přijímají 

také na rozumové úrovni, spíše než vášní vás zahrnou 

starostlivostí a péčí. Osobní život považují za 

chráněné soukromí, a pro veřejnost tabu. 

Můžete se stát, že na otázku, zda vás Panna miluje, 

vám nebude umět odpovědět. Pokud se Panna 

zamiluje, miluje dlouho platonicky, dokud si objev 

jejího zájmu sám nevšimne, že je žádán. Panna 

nerada svádí, obtížně dává najevo city. K sexualitě 

bude přistupovat poněkud úzkostlivě, pokud se na její 

pocitovou a emoční energii partner nedokáže 
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empaticky napojit. V opačném případě se úzkost 

promění ve smyslnost, a sex se stane důležitou 

součástí vztahu. Toto zemské znamení neoplývá 

ohnivou vášní, ale zato pozorností a upřímnou láskou. 

A není přelétavé, pokud miluje, dává ze sebe do 

vztahu vše, jak nejlépe to dokáže. 

Pokud nechcete lásku Panny ztratit, dbejte na 

pořádek, dochvilnost, pečujte o sebe a o svůj šatník. 

Neklaďte odpor systematickému plánování, 

soustřeďte se (bez reptání) na celek, Panna ráda 

vyladí detaily, a předloží vám analýzu svého 

(společného) plánu. Nelekejte se, pokud Panna 

neustále něco kritizuje nebo organizuje, nemyslí to 

zle, naopak, může být vedena touhou všem se 

zavděčit, a vytvořit všeobecnou spokojenost. Ale 

nejlépe samozřejmě podle svých představ. Vnímejte, 

co vám Panna říká, vnímejte také řeč těla, protože 

toto znamení je skromné na emoční projevy. Hněv, 

nesouhlas, a jiné emoce v sobě potlačují, není snadné 

pochopit jejich myšlenkové pochody. Panna se vám 

odvděčí štědrostí a tím, že pro vás vytvoří skutečné 

domácí zázemí, teplo rodinného krbu se vším 

komfortem. Přes všechnu svou preciznost a kritičnost 

je Panna dobrosrdečná a ohleduplná. Rodina je pro 

toto znamení podstatná a nade vše důležitá. Pokud to 



56 
 

Panně dovolíte, bude pro vás zároveň partnerem, 

poradcem, přítelem, i léčitelem. 

Věrnost: toto znamení, vzhledem ke smyslu pro 

zodpovědnost a spolehlivost, vyznává věrnost jako 

součást života. Nevěra je samozřejmě možná, Panna 

je také jenom člověk, ale vzhledem k tomu, že nerada 

riskuje, nevěra bude spíše výjimkou. Toto znamení 

nevstupuje do žádného vztahu bez rozvahy, dává si 

na čas, protože hledá především dokonalost 

(v podobě svého partnera), a dokonalou lásku. 

Panna žena: sex si tato skromná, přirozeně krásná a 

půvabná žena užívá spíše vnitřně, protože mívá 

zábrany, nesnadno se uvolní, neumí nechat vášni a 

touze volný průchod. Panny v sobě nepotlačují 

ženskost, proto vždy působí krásně a půvabně, někdy 

jako křehké, zranitelné víly. Vždy jí bude záležet spíše 

na vašem uspokojení, než na svém. Podaří-li se vám 

odhalit zábrany, které vedou k její vnitřní uzavřenosti 

a zdrženlivosti, budete si v sexu velmi rozumět. Panna 

se přizpůsobí vašemu stylu a požadavkům, a přesto si 

zachová své romantické sny a představy. Velmi jí 

bude záležet na upřímnosti a věrnosti. 

Panna muž: sex je pro tohoto muže oblíbenou 

činností, bude romantický, něžný a pozorný, avšak 
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bez přílišné fantazie a erotického snění. Spíše může 

být ovlivněn zbytečným strachem ze selhání. Láska je 

pro muže v Panně důležitá, upřednostňuje hluboký a 

dlouhodobý vztah, před krátkodobými románky. Muž 

Panna neuznává hrubost a vulgární chování, vždy mu 

bude záležet na slušnosti a korektnosti. Bude dbát na 

různé maličkosti, kterými vás potěší a udělá vám 

radost. Pokud muž Panna miluje, bude vás hýčkat, 

hladit, masírovat a rozmazlovat. Dá si velmi záležet 

na tom, aby objevil všechny vaše citlivé erotogenní 

zóny. 

Vhodný partner: Kozoroh, Váhy, Býk, Štír, Rak, 

Lev. Méně vhodný partner: Vodnář, Střelec, Ryba, 

Blíženec. 

 

Vzdušné znamení: Váhy 

Sluneční znamení Váhy z pohledu možného 
duchovního rozvoje. 23. září – 23. října 

Váhy spravedlnosti, neklidné váhavé rozhodování, 
dvě strany vah, nerovnováha (emoční náladovost), 
touha po rovnováze ve vztazích, emoce a city na 
vahách, vztahovačnost - to je jen nepatrný výčet 
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mírné a přesto složité povahy tohoto vzdušného 
znamení. Vzdušný živel dává vahám lehkost a 
předpoklad pro schopnost napojení na "vyšší mysl". 

Energie planety Venuše ovlivňuje u tohoto vzdušného 
znamení především partnerství a vztahy všeobecně, 
rodinné zázemí. Venuše pomáhá Vahám navracet 
rovnováhu tam, kde je narušen tok pozitivní, 
rovnovážné energie. Váhy bývají přátelské a 
přizpůsobivé, bývají rozenými diplomaty. Avšak na 
kompromisy přistupují pomaleji, s rozmyslem a 
poněkud váhavě. Mají vysoký stupeň intuice, proto 
vnímají velmi silně cit pro zvažování všech pro a proti 
během nelehkého rozhodování. 

Váhy dávají většinou přednost klidu a pohodě, než 
proplouvání neklidnými vodami vztahových sporů. 
Toto vzdušné znamení nesnáší hádky, nespravedlnost 
a hrubost. Váhy se obtížněji rozhodují, než jiná 
sluneční znamení, ale pokud už se rozhodnou rázně 
jednat, dokáží za sebou, někdy dosti nekompromisně, 
takříkajíc pálit mosty. Podobné to mívají Váhy s 
výbušností: hodně a dlouho vydrží, upřednostňují 
klid, radost a spokojenost, ale když pohár vody jejich 
trpělivosti přeteče, potom jejich uvolněná energie 
stojí za to, a leckoho i překvapí, někdy i Váhy 
samotné. 
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Zůstávat ukotveni v samém středu, s vrozenou 
laskavostí a smířlivostí, a vyhýbat se konfliktům je 
jejich požehnáním a darem, ale někdy i prokletím. 
Váhy se neumí přetvařovat, proto také docela často 
„narazí" díky své upřímnosti a snaze, udržet 
rovnováhu za každou cenu. 

Pokud mají Váhy posoudit spor druhých lidí, dlouho 
váhají, na čí stranu se přiklonit. Zvažují pro a proti, a 
nakonec stejně většinou zaujmou neutrální postoj. 
Anebo z problému opatrně a promyšleně vykličkují. 
Nejen pro svůj vnitřní klid, ale i pro klid vnější: v 
rodině, v zaměstnání nebo ve skupině, kde se zrovna 
pohybují. Možná se tak ve Vahách projevují 
sebeobranné, impulsivní postoje, někdy v podobě 
vědomě naučených sebeobranných mechanismů. 
Projevují tak svůj strach ze selhání, strach vzít na sebe 
zodpovědnost, strach z nepřiměřené kritičnosti, 
mířené proti jejich osobě. Obyčejně jsou Váhy 
společenské, mívají příjemné a neokázalé 
společenské vystupování, nepotrpí si na samotu, 
nesnáší spory. Jsou upovídané, rády naslouchají, 
vnímají kolem sebe harmonické vibrace. Logické 
myšlení udržují v harmonii s podvědomím a silnou 
intuicí. 
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Pokud je ve Vahách základní archetyp jejich znamení 
spíše potlačen, potom se do komunikace zapojují 
váhavě, nenaslouchají pozorně, spíše se během 
rozhovoru ztrácejí v kolotoči  vlastních myšlenek. A v 
časech obtížně řešitelných starostí, nebo životních 
karambolů, uzavírají se do svého vnitřního světa, do 
samoty. Komunikovat se jim moc nechce, stávají se 
vztahovačné, a v (emoční) sebeobraně afektivní a 
úsečné. Někdy dokonce propadají stavům, kdy je jim 
všechno jedno, a v dobrovolné samotě zaobírají se 
jen sami sebou. Tvořivá aktivita se rázem promění v 
lenost. Zraněné Váhy před potížemi a nepříjemnou 
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pravdou raději zavírají oči, a pasivně čekají, až se 
nepříznivé okolnosti nějakým způsobem změní. 

Váhy: základní znamení, živel vzduch, vládnoucí 
planeta Venuše. Polodrahokam: akvamarín. Pod 
vládou planety Venuše mívají Váhy umělecké sklony, 
a jako vzdušné znamení často si jen tak poletují s 
hlavou v oblacích. Někdy obtížně krotí nespoutané 
"vážky" ve své hlavě - vzletné myšlenky. Toto vzdušné 
znamení, a jejich romantická povaha, neustále touží 
po lásce, pohlazení a něžnosti. Vyjádřené osobní 
sympatie potřebují stejně jako hluboký nádech 
čerstvého vzduchu. Lásku touží dávat i dostávat. 
Někdy ale mívají Váhy trochu potíže udržet braní a 
dávání v rovnováze. Svoje vlastní já posunou do 
pozadí a přijdou o vlastní identitu, pokud se ztratí v 
přáních a představách svého okolí o tom, jací by měli 
být, a jaký by měl být jejich život. Pokud je energie 
Vah oslabená, násilné zasahování do jejich citlivé 
osobnosti nesou obtížně. Potom se může snadno stát 
například, že neumí přijímat (lásku ani dary života na 
hmotné úrovni), dostaví se obavy, zda si to vše 
zaslouží. Obzvlášť pokud se jim v raném dětství nebo 
dospívání moc lásky a pochopení pro jejich vzletnou, 
vzdušnou povahu nedostávalo. Potom mívají 
problémy uvědomit si vlastní hodnotu, a udržet si 
zdravé sebevědomí. 
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Venuše je symbolem tolerance, rovnováhy a 
harmonie, mírnosti, zdvořilosti, bezelstnosti, 
osobního šarmu. Dává do vínku vytříbený smyslu pro 
krásu, smysl pro estetično (někdy se zbytečně 
přísným pohledem), dává vlohy pro výtvarné umění. 

Možným duchovním úkolem tohoto vzdušného 
znamení je: navracet rovnováhu tam, kde se jí 
nedostává. Nalézat porozumění v rozdílnostech, 
uvědomovat si vzájemné souvislosti mezi dáváním a 
braním. Zaměřit se na hlubší vnímání v oblasti 
partnerství a vztahů všeobecně. Nesnažit se za 
každou cenu zalíbit se svému okolí. Napojit se na 
podvědomí, a zjistit, odkud pramení jejich případná 
citová nevyrovnanost, strach ze selhání, afektivní 
sebeobranné mechanismy, sklon ke stresu. 
Především sebeláska, snaha o vyrovnanou mysl, 
nepodceňovat se, a více vzdušného nadhledu 
napomůže Vahám vnímat harmonii v sobě a všude 
kolem sebe. Přinese napojení na vzdušná, tvořivá 
křídla vlastní duše, samostatnost a nezávislost na 
svém okolí. Vzdušné Váhy naplní spokojeností častý 
pobyt v přírodě, práce s přírodním materiálem. 
Uvědomění, že energie Venuše stojí nad přírodou, 
nad zemitou těžkopádností. Váhy se soustředí: na 
častější napojení na energii země, na vědomé a 
důkladné uzemnění, na přijímání promyšlených 
kombinací energie vody a země během meditace. Na 
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dovednost zapojit intuici, inspiraci, pozitivní ideje, 
pozitivní myšlenky a emoce, a originální nápady do 
vlastního života. Váhy se obklopí zelení a zelenou 
barvou, žlutou barvou slunečních paprsků, a jemnými 
odstíny léčivé, uklidňující modré barvy. Pro posílení 
sebevědomí se nemusí obávat ani barvy červené 
(např. oblečení). Zásadně se vyhýbají černé a šedé 
barvě (prozáří je pouze stříbrné odstíny šedé). 

Vhledem do vlastního nitra Váhy odhalí zápory ve 
svém podvědomí. Potom se dostaví spokojenost na 
všech úrovních a harmonické pozitivní vyzařování, 
průzračná mysl, plná pochopení pro okolní duální, a 
ve všem polarizovaný svět. Pokud Váhy dokáží sami 
sobě aktivně nabídnout teplou náruč sebelásky a 
naučí se vnímat vibrace vlastního srdce, přitáhnou si 
do života ty správné okolnosti a přátele, neobyčejné 
životní výzvy a vše, co si dokáže jejich mírná, pozitivní 
a tvůrčí mysl představit. 

Váhy – láska, erotika, věrnost 

Znamení Vah vládne živel vzduchu a planeta Venuše. 

Váhy mají období střídající se s lehkostí bytí, 

vzdušným myšlením, a s obdobím, kdy hledají sami 

sebe a mají potíže s rozhodováním, kdy je jejich mysl 

„na vahách“. Složitější povaha Vah balancuje mezi 

hledáním harmonie, především ve vztazích, a 
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přemýšlením o nespravedlnosti chaotického světa. 

Společenské váhy mají v sobě šarm a určitý nádech 

tajemství, které odhalí jen nejbližším, pokud vůbec. 

Dosáhnout porozumění jejich nitru není jednoduché. 

Váhy si drží odstup od lidí, které moc neznají, pozorují 

a poslouchají, než se odhodlají se trochu více otevřít. 

Pokud Váhy váhají a neví, co je jejich životním 

posláním, tak časem přijdou na to, že právě vztahy a 

harmonie je záležitost, kterou nejčastěji „řeší“. Může 

se stát, že Váhy celý život hledají tu pravou 

spřízněnou duši, a celoživotní lásku. Váhy jsou 

oddaným partnerem vhodným pro spokojené 

manželství, pokud jsou milovány a partner je dokáže 

přijmout takové, jaké jsou. 

Váhy se obtížně zamilovávají, potřebují lásku cítit 

přímo v srdci, potřebují jiskření a vnímat fyzickou 

přitažlivost. Mohlo by se říci, že si své partnery 

vybírají, především s ohledem na fyzický vzhled, ale 

není to z namyšlenosti, prostě to tak mají dané. 

Pokud ucítí jiskření v pohledu z očí do očí, podlamují 

se jim kolena. Romantiku potřebují jako vzduch 

k dýchání, nemají rádi hrubosti, ani v sexu ne, 

potřebují mazlení, líbání, doteky. Příjemné prostředí, 

vůně, jemnost, předehra, masáže, sklenka vína, to vše 

je pro Váhy možná důležitější než sex samotný. Váhy 
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se rozvášní, pokud vše splňuje jejich harmonické 

představy. Pokud partner Vah splňuje jejich 

představy, a vzhlíží k němu, potom mají tendenci se 

přizpůsobit tak, že zapomenou sami na sebe. Což jim 

ve vztazích nakonec přináší ty největší komplikace. 

Zapomenou, že potřebují sdílet své nitro, být sami 

sebou, splňovat si své sny, věnovat se svým zájmům a 

koníčkům. 

Pokud nechcete lásku Vah ztratit, neodpírejte jim 

jejich společenský život, večírky, společenské akce a 

posezení v kavárnách. Dbejte na estetiku, vkusné 

oblékání, a na mírné přívětivé vystupování, milé 

dvoření. Pokud je budete chtít pozvat na večeři, tak 

zapomeňte na čtvrtou cenovou skupinu, vyberte 

krásné, příjemné, nehlučné prostředí. Váhy bývají 

náročné, je to dáno jejich smyslem pro krásu a umění 

(Venuše), partner je musí silně přitahovat. Pamatujte, 

že i erotika a sex je pro Váhy určitým prostředkem 

sebevyjádření, způsobem neverbální komunikace. 

Nepřipravujte Vahám nečekaná překvapení, mají rády 

určitý řád a čas na rozmyšlenou, mají své rituály, a 

nenechají se jen tak vykolejit. Váhy bývají 

vztahovačné, než něco řeknete, zamyslete se, zda se 

jich to nedotkne. Váha potřebuje být přijímána 

taková, jaká je, jinak je nesvá, a uzavírá se do svého 
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nitra. Váhy bývají svéhlavé, často nevydají ze sebe 

více, než musí, někdy neumí najít harmonii mezi 

dáváním a braním. Ale pokud to se složitou povahou 

tohoto znamení vydržíte, na oplátku dostanete útulný 

domov, o který bude od srdce pečováno. 

Věrnost: erotiku a sex váhy milují, ale bez hrubostí a 

experimentů. Sex je pro ně určitým způsobem 

komunikace, potřebují cítit lásku v srdci a být 

milované, potom ze sebe vydají maximum. Sex si 

chtějí užívat, rychlovky bez předehry je neuspokojí. 

Pokud se jim těchto aspektů nedostává, jejich 

potřeba sexu je potlačená. Díky tomu nemají sklony 

k nevěře, ani přílišnou potřebu flirtovat. Nevěra je 

možná, pokud se váhy zamilují, pokud zjistí, že jinde 

jsou hýčkány a milovány. Potom dokáží rychle a bez 

skrupulí pálit za sebou mosty. Váhy si v manželství 

obvykle udržují věrnost, rodina a harmonický domov 

je na prvním místě 

Váhy žena: mazlivá, něžná, vášnivá milenka, hrubost, 

agresivitu, a vše, co je neestetické v žádném případě 

nepřijímá. Ženy pod vládou Venuše bývají hezké a 

přitažlivé. Sex nepotřebují často, ale za to kvalitní a 

uspokojivý, s nádechem romantiky a v příjemném 

prostředí. Žena Váha, která nerada zraňuje, pokud 
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miluje, zcela se svému protějšku oddá. Ráda se nechá 

svádět a dobývat, ačkoliv komplimenty přijímá 

ostýchavě. Může mít problém s upřímností, vzhledem 

k tomu, že nerada zraňuje, pokud se jí něco 

nezamlouvá, snaží se to přijatelně, rozvážně 

„zaobalit“. 

Váhy muž: romantik, vytoužený princ na bílém koni, 

něžný milenec, společenský a vnímavý. Pro mírné a 

romantické ženy vytoužený ideál lásky. Rád nevinně 

flirtuje, opatrně se zamilovává, dokud nepotká ženu 

svých snů. Sex a erotické hrátky mají rádi beze 

spěchu, společné koupele, masáže, sklenku vína, to 

vše doplní příjemným rozhovorem, něžnostmi a 

mazlením. Není pro ně důležitá ani tak pravidelnost 

sexu jako kvalita. Ženu hledá inteligentní, pohlednou, 

vtipnou a společenskou, a do manželství a rodiny 

dobrou matku svých dětí. Ve vztahu vyžaduje klid bez 

hádek. Muži ve Vahách bývají pohlední, vždy 

upravení, galantní a empatičtí, stejně tak bývají 

nároční ve výběru partnerky. 

Vhodný partner: Blíženci, Lev, Býk, Vodnář, Střelec, 

Panna. Méně vhodný partner: Kozoroh, Beran. 
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Vodní znamení: Štír 

Sluneční znamení Štír z pohledu možného 
duchovního rozvoje. 24. října – 22. listopadu 

Empatie, schopnost vcítit se a hluboká vnímavost - 
takové je znamení Štíra. Toto vodní znamení vidí do 
"věcí", proniká hluboko do lidí i událostí. Všímá si 
detailů, chápe sled životních synchronizací, pozorně 
naslouchá, vnímá řeč těla, vnímá, co říkáte beze slov 
očima. Nesmíte se divit, pokud budete mít pocit, že 
vám Štír dokáže „číst myšlenky". Dokonce má toto 
znamení schopnost vědět o lidech kolem sebe více, 
než co může člověk vidět sám na sobě. Mlčeti stříbro, 
mluviti zlato - taková je obecná charakteristika Štíra. 
Neobává se řešení složitých životních zkušeností, 
nebojí se být upřímný, ani osudových zkoušek - 
jakoby je jejich duše k životu podvědomě 
potřebovala. 

Nezalekne se ani životních dramat, potřebuje 
vzrušení, hledání a poznávání - takříkajíc "až na dřeň". 
Štír co začne, to dokončí, je neústupný, zdravě 
impulsivní, vše, čím se zabývá, bere vážně. Mívá 
schopnost odolávat životním iluzím a klamům. 
Dokonce, pokud se v životě zaměří více na duchovno, 
než na hmotu a materialismus, je jedním ze znamení 
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zvěrokruhu s „hvězdně" danou schopností 
otevřeného třetího oka. 

 

Štír se zbytečně nepředvádí, a velice důkladně si 
chrání své soukromí, a svůj domov. Domov je pro 
toto znamení přístavem, bezpečným úkrytem. 
Nebývá výjimkou, že Štír zvolí pro své bydlení odlehlé 
místo od civilizace, nejlépe na samotě, v blízkosti 
rybníka nebo řeky. Pokud něco v jeho životě nevyjde, 
tak jak si představuje, dovede se rychle "oklepat". 
Proud řeky života jej dál unáší peřejemi složitostí, s 
vnitřní touhou po poznání, s očekáváním nových 
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životních výzev - vše zvládá s železnou vůlí. Pokud má 
toto znamení své hvězdy pozitivně naladěné, bývá 
dobrým ochráncem a nekompromisním bojovníkem 
za druhé. (Štír dobře ví, k čemu slouží bojovná 
klepeta.) Výjimkou nemusí být ani léčitelské 
schopnosti. 

Toto vodní znamení nesnáší nicneříkající 
povrchnost. Vášně, vnitřní touhy a city prožívá 
takříkajíc „na plné pecky", sem patří i láska, erotika a 
sexualita. Když milují, tak naplno. Toto vše může 
někdy souviset i s prudkou (chorobnou) žárlivostí. 
Životní otázka štíří duše může být: hledám a toužím 
nalézt své vyšší Já, hledám důkaz o nehmotném 
vyšším světě, o existenci nadpozemského světa. 
Toužím pochopit smysl života. Štíra zajímá podstata 
viděného i tajemného. Neztrácí se ani v duchovních 
ani v materiálně zaměřených oblastech života. Rád 
odhaluje skryté a na první pohled neviditelné jevy a 
souvislosti. Rád nahlíží do lidské psychiky. Ale i  do 
vlastní duše touží nahlédnout jako do hluboké, 
tajemné tůně. Znamení Štíra vládne planeta Pluto, 
magnetismus vzdáleného a tajemného Pluta 
ovlivňuje vše výše uvedené o možné štíří povaze. 
Svou přirozeností, nepřetvařováním se a 
nepovrchností, někdy také neobyčejnou 
extravagancí, přitahuje k sobě pozornost a spoustu 
přátel. Své okolí dokáže toto vodní znamení 
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promyšleně a nenápadně motivovat, posouvat, někdy 
i vypočítavě, tam, kam potřebuje. 

Znamení štíra dokáže své okolí lehce překvapit 
čímkoliv neočekávaným. Pokud chce a má k tomu 
sebevědomé dispozice, dokáže své okolí často i 
šokovat - jednoduše může být nepředvídatelným. 
Všechny výše uvedené dispozice mohou v tom 
kterém případě, dle osobní astrologické mandaly, 
nejednoho štíra svést až do hlubin podvědomí, 
takříkajíc až "do pekla". Potom mají schopnost otočit 
celý svůj život naruby. Komplikovaná povaha Štíra se 
poté představí v plném světle. Toto vodní znamení, 
pokud se ocitne ve složitých životních okolnostech, 
dokáže vše před svým okolím utajit. Temná stránka 
tohoto vodního znamení může být, že ačkoliv je 
rozený bojovník, neumí prohrávat. Křivdy a zrady si 
navždy pamatuje, a neumí většinou ani odpouštět. 
Může se stát, v krajním případě, že zatouží i po 
pomstě. Lépe řečeno: tímto si do života přitahuje 
stále temnější a složitější situace. Harmonie dosahuje 
toto vodní znamení skrze střety, konflikty,  a nakonec 
vnímáním a pochopením „odzrcadleného". 

Štír bojovník objeví krásu vnitřního i vnějšího světa, 
pokud objeví svého největšího nepřítele: vlastní 
nepoddajné, zbytečně přísné ego. 
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Štír: pevné znamení, živel voda, vládnoucí planeta 
Pluto. Polodrahokam: hematit. Znamení Štíra 
potřebuje na duchovní úrovni vytvořit si vnitřní i 
vnější ochranu proti negativní energii. Naučit se 
pozitivně myslet, jak v přítomném okamžiku, tak s 
ohledem na minulost, tak ve vizích budoucnosti. 
Pokud je znamení Štíra v člověku potlačené, zaměří 
se na zdolání plachosti, nejistoty v sama sebe, 
sentimentality a malého sebevědomí. Rozvíjí v sobě 
vnitřní sílu, schopnost empatie, pokory a vděčnosti za 
vše dobré. Zaměří se na schopnost vidět svět v 
podrobnostech, které ne všichni ostatní vnímají, a 
zároveň vidět svět jako jeden velký celek. (Nezbední 
štírci - děti - potřebují spoustu rodičovské (bezmezné) 
lásky a porozumění, doteky a mazlení, potřebují si 
hodně povídat, a touží, aby jim bylo nasloucháno. 
Zároveň potřebují přiměřenou důslednost a 
pravidelný řád.) 

Možným úkolem znamení Štíra na duchovní cestě 
může být: nechat plynout čas, naplnit imaginární 
loďku nepotřebnými záležitostmi z minulosti a nechat 
ji s volnou hlavou, pokorně a odevzdaně odplout. 
Uvědomit si, že život je hrou mezi klady a zápory, a že 
nic není skutečně dobré ani skutečně špatné. Naučit 
se spojovat protiklady, nelpět přehnaně na hmotě ani 
přehnaně na duchovních oblastech života - udržovat 
zlatý střed. Vnímat zastaralé vzorce chování i myšlení, 
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vnímat změny v sobě i kolem sebe, nelpět na vlastní 
pravdě jako na jediné možné. Naučit se odpouštět, a 
potlačovat nízké emoce. Potom v sobě znamení Štíra 
nalezne latentní, spící tvořivost, kreativitu a nové 
inspirativní nápady. Někdy se toto znamení neobejde 
bez hluboké vnitřní transformace. Zaměřením se na 
lásku, na vše pozitivní kolem sebe, na dobro v sobě, 
může Štír cílevědomě, pomalu a uváženě projít 
příjemným procesem „znovuzrození". Znovuzrození v 
tomto případě znamená: potlačení vlastního, 
mocného ega, a napojení se s vnitřní láskou na svou 
duši. Laskavé světlo očí tohoto znamení rozsvítí: 
vzdání se nekonečného boje, a to na jakékoliv životní 
úrovni. 

Štír má spoustu vnitřní síly objevit vlastní, hlubokou 
duchovní podstatu, a sdílet ji s celým světem a to s 
dokonalým nadhledem. Smysl života není v minulosti, 
ať už byla jakákoliv. Smysl života není ani v 
budoucnosti - pokud z ní máme strach. Smysl života 
spočívá v přítomném a jediném možném okamžiku. 

Štír – láska, erotika, věrnost 

Znamení Štíra vládne živel vody a planeta Pluto, zde 

je zdvojený aspekt, vztahující se k podvědomí, který 

má na toto znamení nezanedbatelný vliv. Vnímavost 

Štíra je silnější než u většiny znamení, má jasné 
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myšlení, dobrý úsudek a přesnou paměť. V prostoru 

kolem sebe vycítí, jak vnější, tak vnitřní signály, dobře 

vnímá duchovní znamení a synchronizace. Štír se 

dokáže rozhořet pro své vášně, ať už jde o cokoliv, 

bere vše anebo nic. Přestože je Štír poněkud 

cholerická, tvrdošíjná povaha, bývá velice přátelský a 

stále obklopen kamarády. Ale své soukromí si střeží, a 

to za všech okolností. Pokud nesnášíte nudu, a máte 

rádi dobrodružství, seznamte se se Štírem. 

Vášeň ve vztazích může být až spalující, jak 

v pozitivním tak negativním smyslu. Vše prožívají 

intenzivně, originálně, včetně lásky, emocí, erotiky a 

sexu. V sexu jsou nároční co do kvality tak i kvantity. 

Nehledají přednostně fyzickou krásu, s partnerem 

musí souznít. Štíři jsou jako prudká řeka, která se 

nedá jen tak přehradit. Milují výzvy, nebezpečí a 

dobrodružství, až na hranici extrémů. Pokud 

nesnášíte hlasité výměny názorů, rozruch a neklid, 

bude pro vás obtížné vydržet nápor jejich vášnivých 

nálad i nenálad. Pokud jsou Štíři odmítáni, jejich 

touha se může změnit až v posedlost. Pokud jste 

stejně temperamentní jako Štír, pořiďte si do výbavy 

dostatečnou zásobu porcelánových talířů. Toto 

znamení se ale jen tak nehrne do manželství, pokud 

miluje, nepotřebuje k tomu razítko. 
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Pokud nechcete o lásku Štíra přijít, nepátrejte po 

jejich tajemství a minulosti, a smiřte se s tím, že jejich 

život bude vždy v něčem zvláštní a neobyčejný. 

Počítejte s tím, že ani v sexu, který je pro ně nutností 

stejně jako dýchání, neznají tabu, rádi experimentují. 

Nesmí vás překvapit, že vše, co Štír dělá, je intenzivní, 

temperamentní, provokativní, a někdy i pro Štíra 

samotného zničující. Nikdy nezavdávejte tomuto 

znamení žádné důvody k žárlivosti, jeho oči nesmí 

spatřit, že s někým nevinně flirtujete. Potřebujete 

hodně empatie, pro vycítění jeho požadavků, pro 

sdílení jeho emocí, tužeb a vášní. A hodně síly pro 

zvládnutí jeho neutuchající energie. Štír od vás bude 

chtít pozornost, tělesný kontakt, bude chtít slyšet, že 

je milován. Před tímto živlem neutajíte žádná 

tajemství, bude o vás chtít vědět úplně všechno. Toto 

znamení se povětšinou neumí zasmát vlastním 

nezdarům, a rozhodně nepřijímá výsměch a 

popichování. Počítejte s tím, že Štír si dokáže 

nezlomně obhájit své názory. A také s tím, že se mu 

nikdy nedostanete až pod kůží, do jeho myšlenek, a 

nikdy nepochopíte jeho stavy mysli. Emoce dokáže 

skrývat, aniž by jeho okolí tušilo, že zrovna řeší nějaké 

potíže nebo kritické životní chvíle. 
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Věrnost: řídí se podle hesla všechno nebo nic, tak 

přistupují ke vztahu, k věrnosti, životu. Věrnost 

považují za svátost, nesnesou zničující představy 

svého partnera v cizím náručí. Hledají spřízněnou duši 

pro život, ne pro marnivé chvíle a krátkodobé vztahy. 

Rázně ukončují vztahy poskvrněné nevěrou, ač je to 

přivádí do stavů zoufalství, neodpouštějí. V takovém 

případě je dokáže ničit a spalovat nenávist. 

Nevěrnosti se Štír dopouští spíše jako aktu pomsty, 

pokud jsou zraněné jeho city. 

Štír žena: na první pohled chladná, sebevědomá a 

hrdá, ale vášnivá a temperamentní dračice, 

okouzlující společnice a tajemná žena. Zahrne vás 

láskou, sexuální touhou, erotickými představami a 

sny. Do vztahu dává vše, a vše touží dostávat. Vybírá 

si muže se smyslem pro realitu, silného a odolného. 

Štíří žena miluje rozruch, dobrodružství a vše 

nepoznané, nudit se rozhodně nebudete. Přes 

všechny neshody, i přes její marnotratnost, vás bude 

tato žena donekonečna přitahovat. Zraněná žena ve 

Štíru vás zahrne nenávistí a odporem, nevěru nikdy 

neodpustí. 

Štír muž: velice emotivní, vášnivý, přitažlivý, 

charismatický, smyslný, v sexu náročný milenec. 
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Nenechte se však zmást tím, že na první dojem 

působí tento muž jako kliďas a vyrovnaná osobnost. 

Muže ve Štíru fascinuje ženské tělo, ženská duše, 

oddanost, užívají si vzájemného splynutí na 

energetické úrovni. Nechá se motivovat jak něžností, 

tak hrubostí, nepřekvapí jej žádné vaše tajné přání, 

co se erotiky a sexu týče. Toto znamení k sobě 

potřebuje silnou, temperamentní ženu. Pokud má 

muž ve Štíru podezření na nevěru, dokáže dokonale 

maskovat své emoce, až do chvíle, kdy vybuchne jako 

sopka. 

Vhodný partner: Kozoroh, Býk, Rak, Panna, Střelec, 

Váhy. Méně vhodný partner: Beran, Býk. 

 

Ohnivé znamení: Střelec 

Sluneční znamení Střelec z pohledu možného 
duchovního rozvoje. 23. listopadu – 21. prosince 

Pohyblivé, temperamentní znamení Střelce energicky 
proplouvá životem pod vedením duchovní planety 
Jupiter. Jupiter poskytuje svým svěřencům možnost 
stoupat po tajemném schodišti za ideálem vyšších 
duchovních hodnot. Velkorysost, shovívavost, 



78 
 

štědrost, touha po novém dobrodružství, společenské 
aktivity, družnost, originalita, optimismus, potřeba 
svobody a volnosti - takové je toto ohnivé znamení. A 
Oheň, jak známo, aby dobře hořel, potřebuje hodně 
vzdušnosti, stejně tak potřebuje toto ohnivé znamení 
vzdušnost ve vztazích a svobodu. Střelci, popoháněni 
záplavou nespoutané energie, mívají před sebou 
neustále nějaký cíl, rutina, svázanost a připoutanost k 
čemukoliv je nudí. Rozhodují se sebejistě a 
spontánně, vzhledem k vnitřní ohnivé energii bývají 
některé jejich názory a rozhodnutí zbytečně 
nesmiřitelné a definitivní. 

Střelec je neobyčejně kamarádské stvoření, ale 
vzhledem ke svým neústupným a radikálním názorům 
mívá sklon přetvářet své blízké k obrazu svému. 

Střelec obyčejně rád sportuje nebo cestuje. S 
nadšením poznává nová, zajímavá místa, neodradí jej 
ani daleké cesty. Snadno a rád se seznamuje, mívá 
spoustu přátel. Jako vystřelený šíp přelétá toto 
pohyblivé znamení z místa na místo. Ochutnat 
všechny slasti života jej přitahuje jako střelecký terč: 
ani nemusí vynaložit přehnaného úsilí, aby dosáhl 
svého cíle. Během své cesty životem však často 
přehlíží důležité detaily. Avšak bezprostředně 
projevuje radost z povedené práce, obyčejně se 
nezapomene ani nenápadně pochválit nebo se 
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patřičně pochlubit. Někdy může být originalita a 
svobodomyslnost Střelce nespoutaná, a podléhání 
„slastem života" nepřiměřené, vzhledem k tomu, že 
potřebuje spoustu svobody a volného životního 
prostoru. Střelci rádi filozofují, přestože bývají spíše 
tolerantní, rádi poučují a skálopevně si stojí za svou 
„pravdou". Pokud své okolí kritizují, jednají zpříma, 
většinou jednají z vlastního, ušlechtilého přesvědčení. 
Často si ale neberou servítky, a jejich slova a "ostrý 
jazyk" občas zasáhnou cíl (bolestivě) jako (neuváženě) 
vystřelený šíp. Bohužel někdy rychleji mluví, než 
přemýšlí. 

Jako každé jiné znamení, tak i znamení Střelce se 
pohybuje od mírnosti k extrému v oblastech, které 
jsou dány slunečním pozadím v osobní astrologické 
mandale. U Střelce můžeme tuto dualitu vyjádřit 
následovně (obrazně řečeno): buď je zaměřen více na 
hmotu - "postaví dům, zasadí strom, zplodí 
potomka". Nebo je zaměřen více na bohémský život a 
povrchnost - "víno, zábava, zpěv". Obyčejně není 
trpělivost předností tohoto ohnivého znamení, spíše 
zručnost a rychlost jim dovoluje tvořit a být originální. 
Energie ohnivého živlu jej popohání stále vpřed, 
pokud však s touto přírodní silou neumí náležitě 
zacházet, snadno přecení své možnosti. Nevýhoda 
tohoto slunečního ohnivého znamení je, že neumí 
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přiznat porážku, myslí si, že je neomylný, a nedokáže 
se soustředit na svoje vlastní slabiny. 

 

Tak, jak Střelec nesnáší slabiny a chyby sám u sebe 
(aniž by je komukoliv dobrovolně přiznal), tak nesnáší 
slabiny u druhých. Potom, dopustí-li se chyby a je si jí 
vědom, snadno sklouzne k tomu, že před potížemi a 
nedorozuměními schovává hlavu do písku, a 
soustředí se na to, jak z nepříjemné situace 
jednoduše „vybruslit". 
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Střelec: pohyblivé znamení, živel oheň, vládnoucí 
planeta Jupiter. Polodrahokam: opál. Duchovně 
založený Střelec mívá smysl pro spravedlnost, 
rozvažuje, co je pro život cenné, a co nikoliv, ať už se 
to týká jakékoliv životní oblasti. V tomto případě 
velice dobře snáší stresové situace, neupíná se k 
minulosti a s radostí a elánem sobě vlastním směřuje 
své vize ke spokojené budoucnosti. V tomto případě 
vidí Střelec dál do vysněné budoucnosti, dál, než kam 
by mohly doletět ony pověstné „vystřelené šípy". 
Střelci, naklonění spíše ke hmotě a materialismu, 
přemýšlí o hloubce a smyslu života, o životě a smrti, o 
duchovních stránkách bytí, pouze pokud se jim 
zrovna nedaří dobře, pokud prožívají životní krizi. 
Životní karamboly se nevyhýbají nikomu, ani 
optimistickým Střelcům ne, obzvlášť pokud jsou 
arogantní, a život vedou neformální a nevázaný. 
Obzvlášť v případě, pokud je pro ně střídmost v 
požitcích a prožitcích, pokora, skromnost nebo 
věrnost vzdáleným pojmem. 

Duchovním poznáním na životní cestě Střelce může 
být: připustit, že nikdo není dokonalý, ani on sám. 
Připustit, že každý má nějaké nedostatky, přemýšlet o 
tom, že každá bytost prochází duchovní cestou, právě 
za cenu nejrůznějších chyb, z kterých se má náležitě 
poučit. Soustředit se na jemnější jednání, 
nevystřelovat kolem sebe šípy své vlastní pravdy, a 
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bez netrpělivosti zapomenout na povrchnost, a snažit 
se více vidět v lidech kolem sebe to dobré. Snažit se 
hledat v životě více duchovních, na první pohled 
neviditelných souvislostí. To znamená: zjemnit své 
srdce, povolit ve své tvrdosti, pozitivně a optimisticky 
motivovat sebe i své okolí více se vzdušnou lehkostí a 
uvolněným životním nadhledem. Umírnit se ve své 
sebedůležitosti a sjednotit všechny protiklady ve 
svém ohnivém nitru.  S láskou přijímat své blízké 
takové, jací jsou, nevidět pouze odvrácenou stranu 
mince, nalézat poklady ve vlastním srdci, a v srdci 
všech spolupoutníků na nejednoduché cestě životem. 
Tak jako je den a noc, tak jako je černá a bílá, tak jsou 
v každém vtěleném poutníkovi pozitivní i záporné 
energie. S láskou, oddaností a porozuměním dosáhne 
znamení Střelce vnitřní celistvosti a uspokojení vlastní 
hloubavé duše. Potom s lehkostí sobě vlastní 
dosáhne, se svou přirozenou vznešeností, všech 
vznešených a neobyčejných cílů. 

Dokáže-li Střelec ohněm svého srdce zahřát svou 
otevřenou náruč, a nabídnout vlastní vnitřní a hřejivé 
teplo všude kolem sebe, tak jako oheň zářivého 
slunce daruje svou energii, světlo a lásku 
nepodmíněně všem poutníkům, neobyčejně prosvětlí 
odvážné vize nejen vlastní budoucnosti. Potom se v 
do široka otevřeném srdci odkryje to pravé duchovní 
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poselství, prosvětlí se kruhy života, mandaly poznání, 
skryté v nedostupné hloubce podvědomí. 

Střelec – láska, erotika, věrnost 

Znamení Střelce vládne živel ohně a planeta Jupiter, 

oheň zde charakterizuje pohyb, neúnavnost, živoucí 

energii. Jupiter přináší inteligenci, zvídavost, vyšší 

poznání. Nejsou žádné hranice, za které by se Střelec 

netoužil podívat, které by nechtěl překonat. Rád také 

překonává svoje vlastní hranice, svoje limity a 

zdánlivě nepřekonatelné výzvy. Toto znamení nejvíce 

charakterizuje upřímnost, někdy až netaktní a 

nevybíravá, a touha po osobní svobodě. Povaha 

Střelce je dobrosrdečná, optimistická, přátelská, 

veselá, je aktivní, vnímavý a soucitný. 

Střelce ve vztahu nudí zažitá rutina a nezáživnost. 

Partnery si na začátku vztahu často idealizují, později 

zjistí, že se zamilovali spíše do svých (často 

nereálných) představ a zidealizovaných domněnek, a 

odmítají přijmout věci tak, jak jsou. Až v pozdějším 

věku přistupují ke vztahům s rozvahou, a větší 

tolerancí. Pro Střelce jsou milostná dobrodružství 

nedílnou součástí jejich života. Jejich ohnivé srdce 

vyžaduje vášnivé podněty, sotva jeden vztah ukončí, 

rychle se dokáže rozhořet pro novou lásku. Do vztahu 
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manželského nevstupují lehkovážně, neradi přicházejí 

o volnost, a svobodné rozhodování, jak naloží se 

svým volným časem. Dokonce ani ženu ve Střelci do 

svatebních střevíčků hned tak neobujete. 

Pokud nechcete o lásku Střelce přijít, nepřistřihujte 

jim jejich křídla, dejte jim určitou dávku 

volnosti. Pokud jim dopřejete svobodu, dopřejí ji také 

oni vám. Nebudou se vás vyptávat kde, s kým a proč 

jste trávili volný čas. Nesnažte se za každou cenu 

zjistit, co si Střelci pod pojmem svoboda představují, 

bývají upřímní, a leccos by vás mohlo (nemile) 

překvapit. Nevnucujte jim svoje názory za každou 

cenu, zvolte podsouvací taktiku: pokud budete něco 

chtít zrealizovat, udělejte to tak, aby si Střelec myslel, 

že to byl jeho (skvělý) nápad. Budete sice muset 

oželet pocit uznání, ale dosáhnete svého. Pamatujte 

také, že ačkoliv se s vámi nebudou donekonečna 

hádat, často budou (třebaže tiše) stát si za svým 

stanoviskem, přesvědčením. Vlastní názory, ať už se 

týkají čehokoliv, považují za nejlepší, námitky 

nepřijímají. Připravte se na skutečnost, že fyzická 

energie Střelce je nezdolná, nedokáže dlouho v klidu 

jen tak sedět. Nicnedělání, lenošení nebo předlouhou 

relaxaci bude patrně považovat za ztrátu času. 
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Věrnost: pouze oddanost až za hrob, spojená s vášní, 

oddaným srdcem, a vztahem, který splňuje všechny 

Střelcovi představy, zabrání tomuto znamení 

v pokušení o nevěru. Pokušení prožívají možná 

neustále a při každé příležitosti. Jde jen o míru, toho 

kterého člověka, nakolik dokáže svá pokušení 

ovládnout. Závislost na sexu bývá u Střelců obvykle 

docela častá, hlavně v mladším věku. Dokonce až tak, 

že sex je pro ně něco jako zábavný koníček nebo 

aktivní relaxace, nepodmíněná zamilovaností, a s 

touto svou vášní si moc nelámou hlavu. Pokud jsou 

nevěrní, vždy se jakoby nic vrátí domů. Na žárlivé 

scény nemá Střelec trpělivost, a protože nerad lže, 

bude patrně zapírat nesnesitelným mlčením. 

Střelec žena: do života praktická, vstřícná, realistická, 

bezstarostná, podnikavá žena s dobrým srdcem, 

vášnivá a dominantní milenka. Dokáže milovat celým 

svým srdcem, pokud partner splňuje její představy o 

ideálním vztahu. Přesto bude vždy nezávislá a 

samostatná, bude vyhledávat dobrodružství a 

vzrušení. Žena mnoha tváří – hrdá a vznešená, někdy 

až výstřední, ale také urážlivá a vznětlivá. Potřebuje 

spoustu přátel, ke kterým je dobrosrdečná, potřebuje 

k životu spoustu neotřelé zábavy a smyslových 

prožitků. Požádat ženu Střelce o ruku je nejistá sázka 
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do loterie, určitě vám okamžitě neodpoví, s 

překvapeným úsměvem vás požádá o čas na 

rozmyšlenou. 

Střelec muž: zdvořilý, intuitivní, s kreativní fantazií, 

s požitkem flirtující muž, život si užívá plnými doušky. 

Rád se dvoří, svádí a dobývá, rád naslouchá, a 

s oblibou si hraje na zachránce zklamaných srdcí. Sex 

a erotiku považuje za nedílnou součást života. Dokáže 

se radovat ze všeho, co dělá, je neúnavný a aktivní. 

Potřebuje patřičnou dávku vzrušení a uvolnění 

energie, proto se často věnuje sportu, nebo 

cestování. Pokud necestuje, alespoň studuje atlas a 

světové mapy. Vystřelené šípy mířené proti druhé 

osobě, v podobě slov a úvah bez rozvahy, bývají 

občas netaktní až bolestivé. 

Vhodný partner: Vodnář, Lev, Váhy, Štír, Kozoroh, 

Beran. Méně vhodný partner: Rak, Ryby, Panna, 

Blíženci. 

 

Zemské znamení: Kozoroh 

Sluneční znamení Kozoroh z pohledu možného 
duchovního rozvoje. 22. Prosince – 20. ledna 
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Toto zemské znamení se dle obecné charakteristiky 
vyznačuje obezřetností, vážností, rozvahou, vnitřní 
disciplínou, smyslem pro pořádek a zodpovědností. 
Kozoroh nejedná unáhleně, spíše podle pravidla: „Zde 
jsou hranice, v čase a prostoru, a ještě nenadešel čas 
je překročit". Toto vnitřní krédo vychází z toho, že 
Kozoroh nemá rád chaos a nerad „couvá", to, co si 
stanoví a vše, pro co se v daném okamžiku rozhodne - 
to platí. Z toho vyplývá, že i ve vztazích 
upřednostňuje stálost a věrnost. Uctívá osvědčené 
tradice, zákony a konvence. Plní své povinnosti, 
dokáže se plně soustředit a koncentrovat na vytyčené 
cíle, nemá rád změny, soustředí se na materiální 
zabezpečení. 

Kozoroh je celou svou duší realista s nohama pevně 
na zemi. Na své okolí může Kozoroh působit jako 
pesimista, někdy i samotář, který pohlíží na svět s 
přehnanou opatrností. Přílišná opatrnost nutí 
Kozoroha být v každém okamžiku připraven k 
sebeobraně, ale i k útoku. Poněkud přízemní povaha 
tohoto zemského znamení může způsobovat častou 
vnitřní úzkost, strach o bezpečí své a svých 
blízkých. Kozoroh má rád své malé i velké rituály, 
potřebuje delší čas, než si kohokoliv tak říkajíc 
„připustí k tělu". Ve vztazích, jak kamarádských tak 
citových, si potrpí na věrnost a oddanost. Přesto 
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neumí dávat najevo emoce a city, působí spíše 
chladně a nepřístupně. 

Zemská přitažlivost nedovoluje tomuto zemskému 
znamení dávat spontánně najevo vášnivé emoce, mít 
občas hlavu v oblacích, odpoutat se od země a nechat 
si narůst křídla. 

 

Pod vládou přísné a někdy nekompromisní planety 
Saturn může přicházet tomuto slunečnímu znamení 
do života větší množství životních zkoušek. Tyto 
zkoušky otevírají bránu z temnot do světla, jsou 
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klíčem pro sblížení se s vlastní duší, návodem pro 
nalezení bohatství skryté ve vlastním srdci. Hrdost a 
vnitřní síla nemusí být vždy přínosná pro vzletnější, 
volnější a nespoutané kroky do vyšších vrstev 
vědomí. Nehybnost a opatrnost může být brzdou 
v přirozeném rozkvětu vtělené duše, která touží po 
jasnozřivosti, touží dát svému nositeli pronikavější 
zrak a nadhled směřující z těžkopádnosti k lehkosti 
bytí. Stejně tak hříšné radovánky v různých 
podobách, ke kterým může mít toto zemské znamení 
sklony, spoutávají jeho vnitřní svět a odvádějí 
pozornost od duchovních aspektů bytí. 

Změna na duchovní úrovni může přijít v podobě 
(obrazně řečeno): transformační proměny kozoroha v 
kamzíka, který z lehkostí a radostně povyskočí a 
přeskočí se vztyčenou hlavou a beze strachu přes 
všechny překážky. Strach a negativní myšlenky vytváří 
zbytečné, neopodstatněné a z části vykonstruované 
vize budoucnosti. Pavučiny strachu způsobují 
strnulost, neprůhledné závoje všemožných obav 
přitahují k zemi, myšlenky strachu a obav přivolávají 
do života vše, čeho se Kozoroh nejvíce obává. Lehkost 
kamzíka a radost ze života dovoluje uvědomovat si 
krásu zemského bytí a bez karambolů zdolávat horská 
úbočí - životní překážky a nezdary. Tak se zemské, 
poněkud těžkopádné znamení Kozoroha dopracuje k 
důležité změně svého přesvědčení, že život je 
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neustálý boj o přežití.  Lehkost kamzíka je symbolem 
radosti ze života, kterou může Kozoroh, k vlastní 
škodě, častěji než je zdrávo postrádat. Více vzdušné 
lehkosti přinese tomuto znamení odvahu netrvat na 
konvencích a pravidlech, přinese odvahu přizpůsobit 
se změnám, které jsou v životě každého jedince 
nevyhnutelné. Nic v celém vesmíru nezůstává beze 
změn. S tím souvisí, že i smysl pro humor bývá u 
Kozoroha s konzervativní povahou spíše potlačen, 
více upřednostňuje „suchý humor". 

Transformace osobnosti znamení Kozoroha přinese 
uvolnění, radost, smích, veselou náladu a neochvějný 
klid na těle i na duši. 

Kozoroh: základní znamení, živel země, vládnoucí 
planeta Saturn. Polodrahokam: rubín. Pro znamení 
kozoroha může být prospěšné zamyšlení se nad 
polaritami mužského a ženského principu, oné 
„obojetné síly" uvnitř každého z nás. Jde o nalezení 
zlaté střední cesty a vědomé vytváření harmonie jak 
vnitřního, tak vnějšího světa. Saturn (planeta karmy) 
dává do vínku cílevědomost, disciplínu a 
houževnatost, ale nejen prací a budováním kariéry je 
člověk živ. Zemitost neznamená: zapomínat na kouzlo 
přitažlivosti, ať už jde o vlastní osobnost, nebo o 
zákon přitažlivosti ve smyslu pozitivních myšlenek, 
představ a vizualizací. Cílevědomost neznamená, 
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stanovit si co možná nejvíce životních priorit a cílů: 
mnohdy postačí cíl jediný. Cíl, za kterým se může 
znamení Kozoroha s houževnatostí, v klidu a krok za 
krokem vydat bez obav ze selhání. Životní výzva pro 
Kozoroha může být: naučit se více prožívat radost ze 
života. Uvědomovat si, že svět je mnohem barevnější 
a pestřejší, než se sám a dobrovolně rozhodl jej vidět. 
Uvědomit si, že nelze promítat  všechny své sny a 
představy pouze do hmoty. Urputné putování po 
horkých svazích, plné různých omezení a bez 
nadhledu, může přinést nečekané a bolestivé zpětné 
pády směrem do mlhavých údolí. 

Úkolem na duchovní cestě tohoto zemského znamení 
může být: nesnažit se za každou cenu v životě 
zvládnout několik úkolů současně, a už vůbec ne se 
striktní, dokonalou a dobře propočítanou přesností. 
Více se otevřít radosti, smyslnosti, radostem z vášně a 
poetiky, a také romantickému nádechu života. 
Objevovat zákon přitažlivosti, souznění, otevřít se 
více emocím a naučit se je dávat najevo. Změkčit své 
srdce a neobávat se něžností, neobávat se vyžadovat 
obětí a pohlazení. Láska je ten pravý a jediný 
potenciál tvořivé síly v nás. Láska duchovně inspiruje, 
otevírá brány k vyššímu Já, přízemnost proměňuje ve 
schopnost vzlétnout k oblakům. Sluneční láska má 
nesčetně podob, včetně odpouštění, nikoho netrestá 
za případná klopýtnutí na životní cestě. Člověk se 
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trestá sám, svým strachem a obavami. Sluneční láska 
má také podobu duchovního světla, světla, které 
dokáže prosvětlit každou bytost, ať už se nachází na 
jakékoliv duchovní úrovni. Žití bez lpění na 
dogmatech, stanovených hranicích a řádech přináší 
duševní odpočinek a úlevu ve všech životních 
oblastech. Potom se s největší pravděpodobností 
nestane, že člověk skončí v bodě, z kterého již není 
možné pohnout se dál, v bodě, v kterém unavená 
duše naléhavě sděluje: všechny vnitřní síly a možnosti 
jsou vyčerpány. 

Inteligence, moudrost a tvořivost Kozoroha je 
nejrychlejším klíčem k pokladům vlastní duše, která 
má tu schopnost vnímat a vidět energetické paprsky 
lásky všude a ve všem. Jsou klíčem k moudrostem 
dávných časů. Objevení mateřské náruče vlastní duše 
napomůže hravě překonávat zemskou tíži, objevovat 
otevřenou náruč vnějšího světa, beze strachu, zda na 
své cestě zvládneme všechna pravidla, řády a 
zákonitosti. 

Kozoroh – láska, věrnost, erotika 

Znamení Kozoroha vládne živel země a planeta 

Saturn, což je kombinace spojená ponejvíc 

s materiálním založením, s budováním, s realizací 

plánů, s odvahou. Myšlení Kozoroha je kreativní, 
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obezřetné, stavitelské, staví na společenském 

uplatnění, na tradicích. Je nesmírně ctižádostivý, 

trpělivý, nesnáší zmatek a chaos, bývá nedůvěřivý. 

Občas může Kozoroh působit poněkud snobsky a 

nepřístupně, vyžaduje respekt. Přátele získává 

opatrně, a občas také účelově, především pokud 

plánuje kariéru, ale ne za každou cenu. Dokáže 

postupovat vpřed díky vlastní inteligenci, 

nezdolnému úsilí a promyšleným strategickým 

plánům. 

Kozoroh může mít sklony k samotářství častěji, než 

jiná znamení, bývá mlčenlivý a zádumčivý. K životu 

přistupuje racionálně, intelektuálně. Několik prvních 

schůzek proběhne zcela jistě bez naléhání k sexu, 

potrvá delší čas, než se Kozoroh citově otevře. Ani 

později od něj nečekejte, přestože vás bude milovat, 

časté poklony a vyznání lásky. Na druhou stranu ale 

získáte vždy elegantního, příjemně vystupujícího 

partnera, či partnerku. Získáte životní jistotu, 

partnera s vrozenou zodpovědností. 

Pokud nechcete o lásku Kozoroha přijít, zvykněte si 

na jeho rozvážné, poněkud pomalé rozhodování a 

jednání. Smiřte se s tím, že vše musí jít jako hodinky, 

podle stanoveného plánu a řádu. Marnivost a 
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rozhazovačnost není tolerována. Kritika se nepřijímá, 

naopak Kozoroh k životu potřebuje upřímný obdiv, 

ačkoliv si o pochvalu nebo uznání sám neřekne. 

Počítejte s tím, že se vám bude věnovat ve svém 

volném čase pouze omezeně, častěji bude o samotě 

ve své pracovně, nebo na častých pracovních 

schůzkách. Optimismus není silnou stránkou tohoto 

znamení, na svět se někdy dívá poněkud černobíle. 

Bez obav pokládejte jakékoliv otázky, pokud si 

nebudete s něčím vědět rady, vždy se vám bude 

snažit pomoci. Na druhou stranu se však nesnažte 

„vidět“ do jeho záležitostí. Předností Kozoroha je, že 

bude s odpovědností, trpělivostí a přiměřenou 

přísností, vychovávat vaše děti. Soukromí a rodinné 

záležitosti bude pečlivě střežit, a bude dbát na to, aby 

se děti a partner cítily v bezpečí, a materiálně 

zabezpečení. Bude od vás vyžadován respekt k jeho 

rodině a rodičům. Nikdy se nesnaže Kozoroha nutit, 

aby se odpoutal od členů vlastní rodiny, naprosto 

nepochodíte. Zapamatujte si, že Kozoroh projeví 

v sobě živel země a energii Saturna, pokud by mělo 

dojít na rozvod a majetkové vyrovnání. 

Věrnost: pokud toužíte po skutečně věrném 

partnerovi, poohlédněte se právě po znamení 

Kozoroha. Potřebuje k lásce, ale i k sexu, jistotu, stálé 
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city a emoce. Neuznává povrchní, krátkodobé vztahy. 

Pokud vstoupí do vztahu nebo do manželství, 

přistupuje k lásce stejně zodpovědně, a poněkud 

konzervativně jako k životu. Na své okolí působí 

chladně a odtažitě, nebývá tedy často oslovován 

opačným pohlavím. Věrnost je pro Kozoroha alfou a 

omegou vztahu, takže se u něj může projevovat i 

zvýšená ostražitost a někdy i přehnaná žárlivost. 

Žena Kozoroh: ač na první pohled chladná, přesto 

citově založená, spolehlivá žena, se smyslem pro 

praktičnost, a věrná, šarmantní milenka. Ale své 

emoce bude mít pod kontrolou, brzy však zjistíte, že 

má dobré srdce. Od ženy v Kozorohu nečekejte 

žádnou přehnanou vášeň, spíše pravidelnost a 

kvalitu, i když ve svém nitru skrývá své erotické sny a 

touhy. Od vztahu očekává jistotu a životní stabilitu. 

Energii do vztahu však investuje, především pokud jí 

nabídnete zázemí a pocit jistoty. Vždy vás bude 

přitahovat svým atraktivním, půvabným vzhledem. 

Muž Kozoroh: poněkud konzervativní, racionální, 

šetrný, spolehlivý, svěží, příjemný a taktní muž, avšak 

emocionálně chladný milenec. Neočekávejte projevy 

emocí, ani přílišné komplimenty, spíše chladnost, 

která však není projevem lhostejnosti. Zádumčivost 
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Kozoroha souvisí s jeho myšlením, které je 

systematické a analytické. Dokonce i ve vyšším věku 

je jeho mysl jasného ducha. Pokud máte předpoklad 

k tomu, být dobrou matkou a pečlivou hospodyňkou, 

máte napůl vyhráno. Kozoroh vás bude vždy 

přitahovat svým charisma a vybraným chováním. Za 

vaší lásku a teplo rodinného krbu se vám odmění 

komfortními dary. 

Vhodný partner: Štír, Vodnář, Panna, Ryby, Kozoroh, 

Býk. Méně vhodný partner: Beran, Rak, Váha, 

Střelec. 

 

Vzdušné znamení: Vodnář 

Sluneční znamení Vodnáře z pohledu možného 
duchovního rozvoje. 21. ledna – 20. února 

Tomuto slunečnímu znamení vládne planeta Uran, 
jejíž duchovní moc je neobyčejně silná. Uran je 
mystickým archetypem výrazných změn, zvratů, 
nepředvídatelnosti, podporuje nejen změny v 
myšlení. Živoucí energie znamení Vodnáře, 
umocněná vzdušným principem, mívá sílu spojovat 
neslučitelné, za pomoci vnitřní moudrosti a 
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schopnosti vidět svět jako celek. Lpění na osobní 
svobodě, včetně svobodě názorové, schopnost 
prosadit za každých okolností vlastní přesvědčení 
nebo originální nápady, umění překvapit či dokonce 
šokovat své okolí. Smysl pro humanitní vědy, 
bystrost, upřímnost, občas i výstřednost, smysl pro 
humor - takové může být toto zlehka se pohybující 
vzdušné znamení. 

Vodnář bývá na jedné straně velký individualista, 
přesto nemá rád samotu, je společenský, rád se 
pohybuje ve společnosti druhých lidí. Osobní kouzlo, 
myšlenková, organizátorská a novátorská tvořivost 
bývá výsadou sebevědomého Vodnáře. Pouze co se 
týče zručnosti, tam může být toto znamení trochu 
pozadu, možná proto, že nevydrží dlouho na jednom 
místě a nevyniká trpělivostí. 

Potřebujete-li rychle poradit nebo nečekanou, náhlou 
pomoc, a máte-li ve své blízkosti nesobeckého 
Vodnáře, bez obav jej oslovte, docela určitě, a z 
vlastní vnitřní zásadovosti, vás neodmítne. 

Ne každý zrozenec ve znamení Vodnáře musí nutně 
být rebelant, to záleží na postavení planety Uran a 
dalších vesmírných těles v okamžiku narození. Přesto 
může být Vodnář rozeným rebelantem, bojovníkem 
za pravdu, ochotným samaritánem, výborným 
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organizátorem, co má rád změny a vzdušný pohyb. 
Jinak je toto znamení přátelské, kamarádské, družné, 
ochotné pomoci, obyčejně nepatří mezi škarohlídy. 
Naopak, Vodnář se rád směje  a mívá 
optimistickou, pozitivní mysl. Neustále potřebuje v 
kolektivu, ve kterém se pohybuje, sdílet svoje 
myšlenky a leckdy i originální nápady a názory. Pouze 
v okamžicích, kdy se odhodlaně vydává bojovat za 
něčí práva, může na okamžik propadnout zatemnění 
mysli, může se s kuráží sobě vlastní zachovat 
odvážně, nepředvídatelně a dokonce i šokovat. 
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Může se stát, pokud je Vodnář Vodnářem každým 
coulem, že si připadá osamocený, poněkud odlišný 
než většina, a skupinovou většinou nepochopený, a 
nenapodobitelný. Je to dáno tím, že Vodnářova mysl 
je originální a nekonvenční, na konvence si toto 
znamení skutečně většinou nepotrpí. Toto vzdušné 
znamení, vzhledem ke své nebojácnosti a originalitě, 
se může ve svém životě nejednou projevit jako 
nečekaná vichřice či dokonce uragán, obzvlášť v 
mladším věku. Vodnář potřebuje ke svému životu 
spoustu prostoru, jasného světla a čerstvého 
vzduchu. Potřebuje se realizovat ve světě svých vizí, 
případně vizí novátorských, celospolečenských. Ve 
vztazích je toto vzdušné znamení svobodomyslné, 
nesnáší příkazy, zákazy, žárlivost, závislost a jakákoliv 
pevná připoutání. Vodnář bytostně nerad odkrývá 
svoje slabá a zranitelná místa. 

Vodnář: pevné znamení, živel vzduch, vládnoucí 
planeta Uran. Polodrahokam: fluorit. Toto vzdušné 
znamení, pod vlivem planety Uran, si občas 
komplikuje vlastní cestu životem osobní 
nepoddajností, a snahou vyniknout za každou cenu. 
Opačnou polaritou znamení Vodnáře může být 
nezvladatelnost vlastní průbojné energie, přehnané 
rebelantství, arogance, nestálost a nespolehlivost, 
případně sklon k hádavosti při uplatňování svých 
názorů za každou cenu. V tom lepším případě se 



100 
 

Vodnář sice hlasitě nehádá, ale na svých názorech si 
stojí nekompromisně. Příkazy, zákazy a podobná 
omezení rád a hlasitě ignoruje. Vodnáři nemají rádi, 
pokud jsou na ně kladeny úkoly, kdy nemají možnost 
se samostatně a progresivně realizovat a svobodně 
uplatnit svou novátorskou mysl. A naopak, pokud má 
toto znamení oslabené vodnářské energetické pole, 
ztrácí sebeúctu, bývá roztržitý, nepozorný, 
nesamostatný, stává se snílkem s hlavou v oblacích. 
Potom se může ztrácet v neviditelných nebeských 
pustinách a nekonečných prosbách o kapku štěstí, 
směřovaných k andělům či jiným vesmírným 
bytostem. Případně se stává závislým na společnosti, 
v které se zrovna pohybuje (rodině). Oslabeného 
Vodnáře, který sám sebe podceňuje, rozesmutní a 
vyvede z míry, má-li třeba jen neopodstatněný pocit, 
že je pro své okolí nepotřebný a neužitečný. 

Možným úkolem Vodnáře na duchovní úrovni může 
být: vědomě se stát tichým a moudrým 
pozorovatelem, se zaměřením na empatii a citlivé 
vciťování se do druhých, bez přehánění a ukvapených 
povrchních soudů. Ačkoliv Vodnář obyčejně 
empatický bývá, na své okolí může působit chladně a 
odtažitě. Potřebuje se soustředit na mírnost a vnitřní 
klid, více se soustředit na meditace vhledu do svého 
nitra. Uvědomovat si, bez ukvapeného jednání, s 
vlídností a pokorou, že život může být neustálým 
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procesem nekonečných změn i bez divokých bouří. 
Důvěřovat tichému hlasu vlastní duše, která se v 
podobě intuice začne projevovat stále zářivější a 
sebevědomější energií. Odvážné hvězdné pozadí 
vodnářské prozřetelnosti poté uplatní novátorské, 
duchovní vizionářské vhledy na osobní i společenské 
úrovni. A to v kouzelném okamžiku prozření, kdy 
moudrý Vodnář objeví vlastní hodnotu: láskyplnou 
duchovní podstatu svého vyššího Já. Duchovní lásku 
bez hranic. 

Majákem na duchovní cestě tohoto vzdušného 
znamení, a ukazatelem na cestě do ztraceného 
ráje,  je sebeláska. Sebeláska proměněná v 
nepodmíněnou lásku k životu a všemu jsoucímu. 
Absolutno se v srdci Vodnáře projeví přívalem v 
podobě zlatého deště soucitu a pochopení. 
Vodnářské vědro se až po okraj naplní hvězdnou září 
v podobě slov porozumění, a květy lásky v podobě 
svěžího duchovního deště přinesou splnění těch 
nejodvážnějších snů a vizí. 

Vodnář – láska, erotika, věrnost 

Znamení Vodnáře vládne živel vzduchu a planeta 

Uran, tato kombinace je jako stvořená pro ducha 

změny, revolty, překvapení, zvratů, nespoutanosti, 

jinakosti oddělující od většiny. Temperamentní 
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Vodnář je prostě svůj, projevuje se originalitou, 

svobodomyslností, často nedbá pravidel, které jej 

svazují. Touží po svobodě myšlení i projevu, v životě, i 

ve vztazích. Vodnář je jako vítr, nevíte nikdy, z které 

strany fouká. V mládí může být nestálý a přelétavý. 

Vodnář je znamení neklidné a netrpělivé. Způsob 

jejich života často vybočuje z davu, bývají 

nenapravitelní snílci, a své sny si splňují, nemívají 

z ničeho strach. Mívají mnoho ideálů, vznešených 

cílů, ale svět kolem sebe si někdy až příliš idealizují, 

rádi filozofují. 

Živel vzduchu dává Vodnářům do vínku neklid, 

nepředvídatelnost, lehkost v myšlení, což také 

znamená, že city pokud možno neřeší v návalu emocí. 

Různé situace dokáží vidět a řešit racionálně, 

tolerantně, obtížně přijímají nespravedlnost. 

Dokonce zvládají i situace, které se vyvíjejí 

nepředvídatelně, rychle se přizpůsobují. Překážky se 

snaží odstraňovat cestou nejmenšího odporu. Pokud 

se Vodnář k něčemu rozhodne, dotahuje své záměry 

do konce, díky své pevné vůli, a šarmantnímu 

vystupování. Toto znamení miluje přírodu a pohyb, 

často ve svém volném čase sportuje, pokud možno 

právě v přírodě. 
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Pokud nechcete lásku Vodnáře ztratit, zvykněte si na 

jeho výstřednost, nezávislost, vážné i bláznivé 

nápady, které bude chtít realizovat. Nebraňte 

Vodnáři ve svobodném rozletu, ponechejte mu co 

nejvíce životního prostoru, a žijte svůj život také 

podle sebe. Vodnář bývá často snílek, humanista, rád 

pomáhá druhým, především v sociálních 

záležitostech. Má rád přírodu, proto jej může 

přitahovat také ekologie a životní prostředí. Nejlépe 

přes všelijaké organizace. Tomuto vzdušnému 

znamení, pokud možno, nebraňte v uskutečňování 

vizionářských plánů a aktivit. Také si možná budete 

muset zvyknout na jeho roztržitost a netrpělivost. 

Nevytvářejte si na svého partnera závislost, 

neprojevujte žárlivost. Vodnáři se neradi připoutávají, 

lásku často zaměňují s přátelstvím. Naučte se 

naslouchat, toto znamení rádo vede předlouhé 

debaty o čemkoliv, občas i jakoby „mimo realitu“. 

Vodnář může být vizionář, a může toužit po změně 

řádu světa, a povede s vámi o svých vizích emotivní 

debaty. Vodnářův temperament vám zajistí 

pestrobarevný život. Ačkoliv je Vodnář stále v jednom 

kole, vždy se s radostí vrací domů. 

Věrnost: žárlivost nebere Vodnář moc vážně, spíše jí 

opovrhuje. Partnerovi dokáže bez podezíravosti 
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důvěřovat. Jak rychle se Vodnář zamiluje, tak rychle 

dokáže vztah ukončit, pokud je mu zabraňováno 

v rozletu a volnosti.  Deník tohoto znamení by jistě 

mohl skrývat pár zajímavých milostných románků, 

alespoň do chvíle, než konečně potká spřízněnou 

duši. Nedivte se, pokud bude stále někde v „luftu“, 

Vodnář nerad jen tak vysedává doma, je rád mezi 

lidmi. Vodnář se potřebuje v mládí tak říkajíc 

„vyřádit.“ Pokud skutečně miluje, a vstoupí do 

dlouhodobého vztahu, bývá také věrný, možná více, 

než ostatní znamení. 

Vodnář žena:  nepřehlédnutelná, svobodomyslná, 

originální, nezávislá žena,  avšak milenka, která se 

nenechá jen tak omezovat. V sexu ráda 

experimentuje, doma, v přírodě, kdekoliv je to 

možné. O sexu se dokáže otevřeně bavit, méně však 

o citech a emocích. Má velkou představivost, 

rozhoduje se intuitivně. Ráda se nechá dobývat a 

svádět, ale do vztahů nevstupuje po hlavě. Pokud 

skutečně miluje, bývá oddanou, oduševnělou, 

přizpůsobivou, věrnou partnerkou, a vynikající 

matkou. Časem objevíte v této ženě křehké nitro, až 

zjistíte, že touží po klidu a nevyhledává konflikty. 

Žena ve Vodnáři je vždy upravená, ráda 
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experimentuje s účesy, oblečení musí být barevně 

vyladěné. 

Vodnář muž: chladný a odtažitý, přesto přátelský, 

klidný a rozumově založený muž, něžný milenec, 

který nerad odhaluje své osobní, intimní nitro. Což 

ale neznamená, že v jeho nitru neobjevíte čistou, 

hodnou duši. Vodnář je ochránce, bývá laskavý a 

tolerantní. Obává se hlubokých, svazujících citů, 

především v mladším věku. Přesto kráčí životem 

s lehkostí a optimisticky, a zbytečně se nepouští do 

sporů a konfliktů. Nudit se ale nebudete, Vodnář je 

zábavný, má smysl pro humor a rád se směje. Co se 

erotiky týče, nelekne se žádných výzev, ani 

nekonvenčních sexuálních praktik.  Vodnář obdivuje 

emancipované, silné ženy.  Manželství nebere na 

lehkou váhu, bude-li šťastný, bude také věrný a 

oddaný. Ve Vodnáři najdete dobrého, spolehlivého 

otce svých dětí. Nikdy své bližní, rodinu, ani 

kamarády nenechá v tísni. 

Vhodný partner: Váhy, Blíženci, Střelec, Beran, 

Ryba. Méně vhodný partner: Býk, Panna, Štír. 
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Vodní znamení: Ryby 

Sluneční znamení Ryby z pohledu možného 
duchovního rozvoje. 21. února – 20. března 

City, emoce, soucit, otevřená náruč, hledání odpovědí 
na palčivé životní otázky, občasné úniky před okolní 
realitou - tak zní obecná charakteristika vodního 
znamení Ryb. Voda má paměť, vstřebává do svých 
molekul energie informací, stejně tak znamení Ryb je 
velmi vnímavé, dokáže se vcítit do každé situace. 
Překážkou na duchovní cestě tohoto znamení může 
být extrémní přecitlivělost. Ryba nutně potřebuje 
občas zvesela vyplavat z tůňky svého podvědomí a 
zhluboka se nadechnout čerstvého vzduchu. Zasněné 
Ryby bývají svým okolím často nepochopené. Tak, 
jako oceán omývá břehy celého světa, tak rybičky 
vnímají celý svět, vlastní nitro i své nejbližší okolí v 
nenápadných drobnostech a citlivých detailech. 
Vynalézavé Ryby mívají rády přírodu, bývají kreativní, 
často umělecky nadané, inspiraci pro svá umělecká 
díla čerpají právě v přírodě. Rybám je dána do vínku 
jemnost a schopnost nepodmíněně milovat, prožívat 
čistou, nesobeckou, romantickou lásku, touží po 
splynutí duší. Nedělá jim problém sebeobětování, a 
nečekají s nataženou rukou, na nic, co by mohly 
dostat na oplátku. Dvě ryby ve znamení symbolizují 
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záhadnou dvojakost, podobně, jako je tomu u 
znamení Blíženců. Symbol dvojice představuje 
nalezení harmonie mezi tělem a duší. 

Tajemné vodní znamení Ryb, považované za spasitele 
světa, vstřebává okolní energie, někdy ale obtížně ve 
svém nitru rozpouští negativní vibrace, které jsou 
všude kolem nás: vždycky byly a budou. S tím se musí 
každá citlivá, romantická Ryba zavčasu smířit. V 
rozpuštěné a opět nalezené „boží lásce" se toto vodní 
znamení navrací samo k sobě, aby zas napříště vydalo 
se proudem smutku, emocí a nářku. Laskavé srdce 
Ryb se zbytečně často navrací do minulosti, jejich 
neklidná duše občas touží po uzavřenosti a samotě. 
Vlastní příběhy často umocňují vnímáním smutných 
příběhů kolem sebe, nejraději se starají o všechny 
zbloudilé duše, které na své cestě potkávají. Potom 
se snadno utápí v rozporuplných emocích strachu a 
smutku, a ještě snadněji se stávají obětí někoho, kdo 
jejich dobrého srdce dokáže beze zbytku využít. 
Laskavost tohoto vodního znamení si musí najít 
správnou míru, zlatý střed, protože ani dobro v nás 
nelze přehánět. Obzvlášť v případě, pokud podobně 
jako Ryby neumíme okolní svět přijímat bez 
připoutání a bez svobodného nadhledu. 
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Pokud se toto vodní znamení nenaučí stát pevně s 
nohama na zemi, potom na ně drsná realita zapůsobí 
jako nečekaná povodeň, která spláchne vše, k čemu 
se Rybičky s důvěrou a oddaně připoutávají. A jejich 
citlivému nitru nikterak nepomůže, pokud začnou 
před starostmi zavírat oči. Ego, nikoliv duše, je tím, 
kdo má potřebu zavírat oči a plavat proti proudu, 
duše touží po smíření a prozření. Čemu se nejvíce 
bráníme, to k nám přichází. Duše chce být zlehka 
unášena bezstarostným proudem, chráněna pevnými 
břehy pozitivních představ, myšlenek a láskyplných 
činů. 
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Voda je symbolem podvědomí a emocí. Rybičky vědí, 
kam mají jít, ale nevědí kudy. Možná rybičkám na 
jejich duchovní cestě pomůže občasná studená 
sprcha, aby se začaly dívat na vnější události i na sebe 
sama více realisticky. Časté snění a ponoření se do 
zádumčivých myšlenek přivolává do života to, čeho se 
Ryby nejvíce obávají. Pod vládou planety Neptun 
mívají Ryby vytříbené intuitivní vnímání, rády 
meditují, hledají informace v duchovních sférách. 
Pokud jsou navíc ještě pod vlivem Měsíce, stávají se 
melancholické, zasmušilé, soucitné a soustředěné 
především na své nitro. Potom obtížně vnímají, co se 
kolem nich skutečně děje. Ztrácejí vnitřní harmonii, 
obtížně navazují a udržují vztahy, a v tom horším 
případě ztrácejí také smysl života. 

Ryby dokáží, povětšinou nevědomě, vytvořit ve svých 
vztazích napjatou atmosféru, neboť svou křehkou a 
zranitelnou touhou po lásce nevědomky své partnery 
„dusí", a nedovolují jim svobodně dýchat. Odvrácená 
strana Měsíce, jenž je zrcadlem naší pravé podstaty, 
kterou ani sami před sebou neutajíme, přináší 
rybičkám roztržitost, prudké emotivní (neurotické) 
stavy a nespavost, obzvlášť za úplňku nebo za 
temných nocí novoluní. 

Ryby: pohyblivé znamení, živel voda, vládnoucí 
planeta Neptun. Polodrahokam: tyrkys. Ryby se 
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smyslem pro empatii, usměrní svůj život v poklidném 
proudu řeky života, pokud si vytvoří vznešený cíl, 
soustředí se na pozitivní myšlenky, na vděčnost za 
každé nové krásné ráno. Úkolem Ryb na duchovní 
cestě může být: vnést do svého života radost z každé 
maličkosti, smích a hravost, s vědomím, že sám život 
je hra. Nalezením životní role, kdy se Ryba zaměří na 
svou vnitřní opravdovost, otevřou se stavidla 
vnitřních vod chmurného podvědomí, a do života 
vstoupí více sebevědomí a radosti. Ryba si musí 
uvědomit, že na štěstí nelze čekat, štěstí k nám 
nepřichází z vnějšku. Transformace vědomí přináší 
světlo poznání a postupné fáze duchovní proměny, 
pokud o to doopravdy stojíme, pokud vědomě 
podstoupíme potřebný proces vnitřních, očistných 
proměn. Smutek a minulost je nutné vědomě 
rozpustit ve vodách zapomnění. Láska v srdci, 
mírumilovná povaha, soucit a pokora jsou za každých 
okolností záchytnými body, od kterých se toto vodní 
znamení může odrazit vždy směrem ke štěstí a 
radosti ze života. 

Štěstí je vnitřní stav harmonie a spokojenosti, je to 
stav uvědomění, že Slunce každé ráno dorazí k 
východnímu horizontu a prosvětlí všechny stránky 
bytí svou jedinečnou září Lásky. Za stíny, které před 
sebou vrhá, nemůže světlo Slunce, ale předmět 
(pocit, strach, emoce), jenž je svým vlastním stínem. 
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Zbývá jediná cesta: vlastní stíny a staré vzorce nechat 
vyplout na hladinu a proměnit je myšlenkami lásky v 
zářící květy duchovních lotosů, které mají moc a sílu 
rozkvést přímo v srdci. 

Ryby – láska, erotika, věrnost 

Znamení Ryb vládne vodní živel a planeta Neptun, 

tato kombinace přírodních a hvězdných sil podporuje 

city, emoce, intuici a tvůrčí fantazii. Ryby jsou sice 

velice soucitné a obětavé, ale někdy vnímají realitu 

kolem sebe poněkud zkresleně. Věří v dobro, a 

drsnost reality snáší velmi obtížně. Před 

mnohotvárným a poněkud nevlídným světem je 

chrání jejich smysl pro romantiku. Ryba bývá 

kamarádská, přátelé se jí mohou kdykoliv svěřit 

s jistotou, že zachová tajemství, že v rámci možností 

nezklame jejich důvěru, a nikoho úmyslně nepodrazí. 

Bez skutečně pádného důvodu se nevměšuje do 

cizích záležitostí, obyčejně ani nemá sklony 

k pomlouvání druhých. Toto znamení bývá 

nerozhodné, hlavně z toho důvodu, že si pramálo 

důvěřuje, mívá zábrany otevřít své nitro svému okolí. 

Jejich duše je klidná a mírumilovná. 

Toužíte-li po klidném a harmonickém vztahu, 

porozhlédněte se, zda ve vašem okolí není 
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romantická duše v podobě Ryby. Toto soucitné 

znamení se snadno vciťuje do cizích příběhů, občas až 

příliš emotivně. Někdy se jim může stát, že se 

zamilovávají poněkud slepě, právě z těchto důvodů, a 

časem prožívají bolestná rozčarování. Ryby obyčejně 

nemívají silné sebevědomí, často si nevěří, nesnadno 

se prosazují. Raději se nechají svádět, málokdy vás 

osloví jako první. Hledají spřízněnou duši a 

zamilovávají se celým svým srdcem. Lásku neumí 

předstírat, pokud citově vychladnou, nebo jim je 

ublíženo, prožívají to velice emotivně. 

Pokud nechcete lásku Ryb ztratit, nevytýkejte jim 

často jejich myšlenkové útěky mimo realitu, nechte je 

snít si své sny. Nesnažte se před nimi tajit své emoce, 

Ryby jsou velice empatické. Vycítí dokonce i lež a 

skrývanou nevraživost, nesnáší hrubost a násilí. Bývají 

dosti náladové, hlavně v období úplňku. Dopřejte 

tomuto znamení občasnou potřebu být o samotě. 

Nejraději se toulají někde venku v přírodě. Nenuťte je 

chodit do společnosti, pokud se jim opravdu hodně 

nechce. Ve vztahu s tímto znamením budete 

potřebovat určitou dávku trpělivosti. Buďte vděční za 

laskavost tohoto znamení, pokud Ryba dává, 

neočekává zpětnou vazbu za každou cenu. To jim 

může do života přinášet okamžiky, kdy jsou svým 
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okolím zneužívány. Pamatujte, že Ryba bude ve 

skrytu duše stále toužit slyšet, jak je pro vás a váš 

život důležitá. Připravte se také na to, že Ryba 

nezaváhá kdykoliv na zavolání běžet na pomoc svým 

přátelům, i za cenu toho, že zruší v daný okamžik vše, 

na čem budete domluveni ve svém soukromí. Bez 

domluvy nevyhazujte Rybám jejich talismany, 

předměty, ke kterým mají citové vazby, suvenýry 

z cest, kamínky, které si přinesou z procházky, 

barevné mušle od moře, staré fotografie, hluboce by 

se jich to mohlo dotknout. 

Věrnost: pokud Ryba miluje, její láska je čistá, 

vroucná a nesobecká. Jsou schopny lásky, která si 

neklade nesplnitelné nároky a podmínky. Ryba je 

šťastná, pokud je dobývána, ráda přijímá poklony, a 

sama oplácí stejnou měrou. Nevěra může přijít, 

pokud se bude Ryba cítit osamělá, zanedbaná a 

odstrčená. Pokud nedostane to, co k životu 

potřebuje: časté, upřímné vyznání lásky, oporu, a 

klidný útulný domov. Potom může být sklon k nevěře 

docela častý. Není neobvyklé, pokud Ryba udržuje i 

dva vztahy najednou, a ještě k tomu oba partnery 

miluje stejnou měrou. 
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Ryba žena: romantická, zdrženlivá, skromná, 

zasněná, vlídná a přívětivá žena, s jemným 

vystupováním. Citlivá, něžná, tajuplná a vnímavá 

milenka, která vás zahrne bezpodmínečnou láskou. 

Nikdy neodděluje sex od lásky. Ženě v Rybách uděláte 

radost každou upřímně míněnou lichotkou, případně 

květinou, nepotřebuje být zahrnována drahými 

vznešenými dary. Potřebuje muže, který ji bude 

ochraňovat a nabídne jí pevnou náruč. Pokud 

nenajde partnera svých snů, dokáže donekonečna 

toužit po opravdové, romantické lásce. Iluze o pravé 

lásce jim do života přináší častá zklamání. Žena Ryba 

nebývá ve vztahu dominantní, nechá se vést, ale 

potřebuje partnera, který souzní s její citlivou, 

sentimentální duší. Vždycky bude milující a obětavou 

matkou vašich dětí. 

Ryba muž: rozvláčný, věčně snící, romantický, 

skromný a spravedlivý muž s tvůrčí fantazií. Citově 

otevřený, oddaný milenec, který vám otevře svou 

náruč kdykoliv vám bude jakkoliv smutno. Dokáže se 

od srdce a bláznivě zamilovat. Sex prožívá naplno a 

zcela se vám oddá. Výborný, vtipný společník. 

Překvapí vás svou neotřelou fantazií, otevřenou 

povahou, randěním v přírodě, květinovými pugéty. 

Muž v Rybě se vám přizpůsobí ochotněji, než 
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jakékoliv jiné znamení zvěrokruhu. Bude k vám 

ohleduplný a tolerantní. Toužíte-li po dětech, pořiďte 

si je právě s tímto mužem – bude vynikajícím tátou, a 

nikdy nedá na své děti dopustit. 

Vhodný partner: Vodnář, Ryba, Beran, Rak, Štír, 

Kozoroh. Méně vhodný partner: Býk, Panna, 

Blíženec, Střelec. 

 

Manipulátor EGO 

Ego je naší lidskou součástí. Musí být, jinak by složka 
naší osobnosti nebyla úplná. Ale ego není 
nejdůležitější, ač jej mylně považujeme za prvořadé. 
Na druhé straně je důležité vědět, že nesmíme své 
ego potlačovat. Je to obtížně pochopitelné, pokud 
dokonale neznáme sebe sama. Pokud nemáme jasno 
v tom, jak jsme na tom se svou emoční "inteligencí". 
Ego, nemáme-li jej dostatečně pod kontrolou, je 
manipulátor. Manipuluje buď námi, nebo s ostatními 
kolem nás, případně dělá obojí současně. Jak 
poznáte, že své ego ovládáte vy, nikoliv ono vás? 
Představte si, že vaší mysl ovládají (minimálně) dvě 
"bytosti" současně: Ego a vyšší Já. Málokdo rozpozná, 
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které myšlenky a emoce jsou řízeny egem, a které 
přicházejí skrze naše vyšší Já. 

Máme-li své ego pod kontrolou, tak proplouváme 
životem s nesmírnou lehkostí: myšlenkovou a emoční 
lehkostí. A to i v případě, že zrovna nemáme na 
růžích ustláno. 

Člověka, který má své ego v pořádku, poznáte: v jeho 
přítomnosti vám bude vždycky dobře. Budete mít 
pocit, že vás pouhá jeho přítomnost nabíjí pozitivní 
energií. Aura této osoby vyzařuje v prostoru kolem 
sebe vlny Lásky a pozitivní energie. Vaše aura tyto 
magnetické vlny vnímá a nasává je do sebe jakou 
houba. Představte si to vizuálně: představte si dvě 
osoby stojící vedle sebe. Jedna má kolem sebe auru 
vyzařující pastelové barvy čistých, nezakalených 
odstínů. Druhá osoba má kolem sebe auru s 
převažujícím tónem šedivých a nečistých barev. 
Během rozhovoru se energetická pole kolem našich 
těl vzájemně dotýkají. Pozitivní energie harmonicky 
vyladěného člověka vstupuje do aurického pole 
druhé, emočně nevyrovnané osoby. Představte si, že 
máte dobrou náladu a vaše aura září. Najednou vás 
někdo slovně napadne, v té chvíli zneklidníte, rozčílíte 
se, urazíte se, nebo se stydíte. Vaše aura okamžitě 
ztmavne, vaše energetické pole začne vibrovat 
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energií strachu. To je příklad, kdy nemáte své ego 
pod kontrolou. 

 

V opačném případě, kdy se ani nerozčílíte, ani 
neurazíte, zůstane světlo vaší aury čisté a 
nedotčené. Člověk, který vás obtěžoval, vám neubere 
ani kapku vaší osobní, životní energie. Jeho aura 
vybuchuje a snaží se odebrat vám něco z vašich 
pozitivních pastelových barev. Ale marně, s vámi to 
ani nehne. V opačném případě stačí, že pocítíte 
odpor nebo stud, vaše energetické pole se uvolní a 
vstoupí do energetického pole útočníka. Dotyčná 
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osoba z vás okamžitě začne vysávat životní energii, ať 
už vědomě nebo nevědomě. Světlo vaší aury je 
pohlcováno a vy se cítíte stále více bezradně nebo 
unaveně. A naopak: energie útočníka je nesmírně 
posílena. 

Někdo auru druhých osob, (to znamená energie jejich 
myšlenek a momentálních emocí), vnímá velmi 
silně. Jak to poznáme? Například je nám velice 
nepříjemné, pokud někdo během rozhovoru stojí 
vedle nás příliš blízko, nerespektuje náš "osobní 
prostor", osobní energetickou zónu. Případně nám 
nedělá dobře pobyt v přeplněném autobuse, sezení v 
přeplněné čekárně u lékaře. Aniž si to vždy 
uvědomujeme na vědomé úrovni, naše podvědomí 
vnímá vše, co se děje v lidech kolem nás. Vnímáme 
skrze energetická pole - aury, které se v přeplněném 
prostoru vzájemně dotýkají a prostupují. Všimněte si, 
že podvědomě si udržujeme odstup od člověka, živé 
bytosti, pozorované události: zhruba sto dvacet 
centimetrů. To je přesně ta vzdálenost, kdy se cítíme 
uvolněně a bezpečně. Máme přehled o dané situaci a 
možnost kontroly nejbližšího, vnějšího prostoru. 
Zhruba do této vzdálenosti dosahuje nejcitlivější 
vnímavost naší aury, a vyzařování naší vnitřní energie, 
díky níž můžeme z okolí odečítat informace. 
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Kdo má svoje ego pod kontrolou, naprosto nic jej 
neurazí a téměř nic jej nerozčílí, netrápí se tím, co si o 
něm kdo a proč myslí. Na druhé straně ale sám 
neodsuzuje, neposuzuje a nikoho kolem sebe slovně, 
ANI MYŠLENKOVĚ nenapadá. Potom k nám vesmírné 
vědomí odzrcadluje pozitivní zážitky a přitahuje k 
nám harmonicky naladěné lidičky. Ovšem dopracovat 
se do tohoto stavu naprosté myšlenkové a 
emocionální čistoty, může být pro někoho velice 
tvrdý oříšek. Bohužel pro většinu z nás. Pokud se vám 
však podaří dopracovat se do stavu harmonie bytí v 
souladu s každým přítomným okamžikem, budete 
žasnout, jak se pročistí emocionální okolí všude, kde 
se zdržujete. Přestanete k sobě přitahovat "dny 
blbec" (hádky, neshody a nedorozumění), ať už na 
úrovni rodiny, různých společenských vztahů, na 
pracovišti. Respektive kvantové vědomí vesmíru, 
přestane vám do života podobné záležitosti zrcadlit. 

Pozitivní myšlení, v každém přítomném okamžiku, 
vyčistí ovzduší kolem nás od všeho, co sami k sobě a 
skrze sebe přestaneme do života přitahovat. 

Nic se ale nestane samo od sebe, a nestane se to 
hned. Prací na sobě, přestaneme si do života zrcadlit 
vše, co naše ego - manipulátor - vyžaduje, pokud jen 
málo nebo vůbec nevnímáme potřeby své duše. 
Dostat se do čistého stavu láskyplného myšlenkového 
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i emočního BYTÍ, do stavu naprosté lehkosti 
myšlenek, může trvat i pár let. Život je cesta poznání 
a vědomé sebe-proměny. Ale i na této pozitivní cestě 
můžeme narazit na různé "problémy". Například 
najednou zjistíme, že si s některými lidmi nemáme co 
povídat, pokud: přestaneme posuzovat, odsuzovat, 
pomlouvat, odmítneme kolem dokola bavit se o 
nemocech, o politice, "špatném" počasí. 

Velký vliv na naše bytí v realitě, které je dynamické a 
proměnlivé,  mají energie planet a jejich postavení v 
horoskopu. Jedná se o archetypické energie: 
podrobnosti najdete na mých webových stránkách, v 
kategorii ZÁKLADY MAGIE, článek: Planety a jejich 
"duše". Slunce je sice nejdůležitější pro určení 
povahových rysů člověka, ale podstatnou měrou se v 
našem individuálním horoskopu projevuje právě 
celkové zodiakální pozadí. Vliv slunečního vědomí 
všechny ostatní prvky zesiluje a "promítá" do vědomí 
každého jednoho z nás. 

 

www.psychologiechaosu.cz 

 

 

http://www.psychologiechaosu.cz/


121 
 

DALŠÍ KNIHY AUTORKY 

 
Psychologie chaosu – kvantové vědomí 

 
Kniha "Psychologie chaosu - kvantové vědomí" napoví 
pozornému čtenáři mnoho zajímavého o tom, jak funguje 
inteligentní vesmír, jak nás ovlivňují alternativní vesmírné 
energie, jak se vědomě napojit na morfická pole, a ještě 
mnoho dalšího z pohledu prastarých esoterických učení ve 
vzájemné shodě s dnešními poznatky především z oboru 
moderní kosmologie a kvantové fyziky. Obsahuje velké 
množství informací, které nám v souhrnu všech analogií a 
vzájemných souvztažností napoví, jak vše spolu navzájem 
souvisí - od magické geometrie vesmíru až po málo 
prozkoumané vědomí, podvědomí a nadvědomí člověka, 
jenž je nedílnou součástí všech vesmírných synchronizací. 
Ego moderního člověka přehlíží vnímání světa očima 
pravdy, která je nám předkládána už celé věky od časů 
raného pohanství, kdy vnímání vesmírných zákonů bylo 
lidem přirozené, až po období vyspělých civilizací. 
Například z pohledu Toltéků, Egypťanů a prastarých 
čínských mudrců. Tajemný svět hmoty nám dnes sám o 
sobě napovídá, že myšlenka je vibrace, předkládá nám 
poznání, jak kvantové vlny nejen myšlenek ovlivňují naše 
životy vzhledem například k cyklickému plynutí času. 
Zdoláním vnitřních bariér se můžeme vědomě napojit na 
přítomný okamžik, rozvíjet intuici a s ní související šestý 
smysl. Napojit se na energii "hadí síly" a vědomě tak 
ovlivňovat příběhy a scénáře našich životů. Tato kniha nám 
předkládá úvahy k zamyšlení, zda je nebo není kvantové 
vědomí vesmíru pouhou utopií nebo skutečnou realitou. 
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Magie života – síla svobodné vůle 

Kniha "Magie života - síla svobodné vůle" není o čarování, je 
především vyprávěním o starých pohanských časech, je 
vyprávěním o tom, jak magie života ovlivňuje každého 
jednoho z nás, aniž bychom se magií jako takovou vědomě 
zabývali. Život sám je magie, aniž bychom si to běžně 
uvědomovali. Tato kniha je volným pokračováním knihy 
Psychologie chaosu, odlišuje se pouze tím, že je psána 
volnější a spíše zábavnější formou. Přesto nám napoví 
mnohé o tom, jaký vliv mají na život člověka konkrétní 
vesmírné energie, kterým nebylo možné dát v první knize 
tolik prostoru. Magie života nám odhalí, jaký vliv na naše 
každodenní bytí mají živlové energie vzduchu, ohně, vody a 
země, energie Měsíce, Slunce a ostatních planet, energie 
posvátných symbolů, barev, dnů v týdnu a podobně. 
Význam magie v této knize se vztahuje především k 
prastarému pohledu na "přírodní náboženství" a pohanské 
tradice. Magie života v širším pohledu nám skutečně dává 



123 
 

návod, jak si uvědomit, že nic v životě není náhoda a že 
otázka - svobodné vůle - není až tak složitá, jak se může na 
první pohled zdát. 

 

Knihy v tištěné podobě k objednání zde: 

www.stahuj-knihy.cz 

 

Jen pár dní mezi životem a smrtí 

Příběh 

Děj napínavého příběhu se odehrává na Novém Zélandu. Je 
to psychologický příběh o ztracené duši, která ve svém 
rozdvojení, marně hledá sama sebe. Hlavní hrdinka 
příběhu, Daniela, prožívá nejhorší chvíle svého života, její 
duše je nemocná, zoufale potřebuje odbornou pomoc, ale 
rozhodne se řešit své životní drama naprosto sama. Ve své 
samotě a zoufalství se ale dostává až na samé dno svého 
bytí. Příběh je to velmi silný, a od začátku až do konce 
napínavý. Nepostrádá prvky psychologického, duchovního 
a magického rázu, nechybí ani láska, zraněné city a 
nenaplněné touhy. Příběh vás také zavede do kouzelné a 
podmanivé krajiny Nového Zélandu, a povypráví něco málo 
o maorských tradicích, o životě tamních původních 
obyvatel.  
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Milovat sám sebe znamená - být milován 

Myšlenky mají nespoutanou moc podílet se na všem, co 
můžeme do svého života přivolat. Tato kniha vám pomůže 
ujasnit si, jak této moci využít v souvislosti s tím, jak se naučit 
mít sám sebe rád. Jak utvořit na energetické úrovni novou 
verzi vaší bytosti, skrze vaše vyšší Já, které je propojeno 
s tvořivou vesmírnou energií. Jak zapojit pozitivní emoce, sny, 
představy a vizualizace, aby se časem vaše nová vize sebe 
sama zhmotnila v realitě. Realita se přizpůsobí vaší resonanci, 
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vašemu energetickému vyzařování, přizpůsobí se vašemu 
novému rozhodnutí: milovat a být milován. Dozvíte se, že my 
sami jsme jednou z mnoha verzí života, život v lidské podobě 
je vrcholem existence vesmírného vědomí. Bez života by 
vesmírné vědomí bylo jen stínem sebe sama, nerozvíjelo by se 
a nerozpínalo vesmírným prostorem. My sami jsme skrze 
vesmírné vědomí přítomni ve věčném nyní. Na vlastním štěstí, 
v každém ze svých životů, se můžeme vědomě podílet, pokud 
si zapamatujeme, že na začátku všeho bylo slovo, a že 
myšlenky vytváří náš svět.   
 
 

Esoterický lexikon od A do Z 

Potřebujete se vyznat v pojmech objevujících se v duchovních 

naukách, v esoterických spisech a magických symbolech? Chce 

být takříkajíc v obraze? V tom případě je tato kniha zde právě 

pro vás. Esoterický lexikon si můžete přečíst stránku po 

stránce jako jakoukoliv jinou knihu, nebo ji používat podle 

potřeby jako slovník. Text je formulován tak, aby v co nejširším 

spektru poskytl stručné informace o nejzákladnějších 

esoterických tématech. 278 stránek této knihy obsahuje 

v základních faktech popsaných, a abecedně seřazených 693 

esoterických hesel. Text je doplněn ilustracemi. 

 

Motýlí efekt – myšlenka tvoří realitu 

Myšlenky jsou pohyblivé a jsou velice akční. Myšlenky si ve 
vaší hlavě jen tak nelelkují, myšlenky tvoří. To si umí málokdo 
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představit – myšlenka přece není hmotná, nevyslovená 
myšlenka se odehrává jen v mé hlavě! Základní dějství 
životních scénářů se sice odehrávají v našem mozku, ale o 
zbytek se stará živoucí mysl vesmíru. Myšlenka je vibrace 
energie, okamžitě se zobrazí v energetickém poli Jsoucna 
(kvantové vědomí). Přemýšleli jste někdy nad tím, odkud vaše 
myšlenky přichází, a kam odchází? Uvědomujete si, že vám 
hlavou protéká doslova proud myšlenek? Myšlenky jsou někdy 
jako voda v řece, poslušně plyne jedna za druhou. Někdy jsou 
ale jako splašené pingpongové míčky, jindy jako malé hlučné 
děti, jindy se usilovně snaží, hemží se a pracují jako mravenci 
v mraveništi. Ale jen někdy mají skutečně tvořivá, barevná 
motýlí křídla. Na otázku, jak vědomě pracovat s energií 
tvořivých myšlenek, a tím tvořit život podle vlastních představ, 
vám srozumitelně odpoví tato kniha, nenajdete zde žádné 
odbočky mimo základní téma. Některá fakta jsou všeobecně 
známá, základní téma však vychází z mé vlastní zkušenosti a z 
mého niterného přesvědčení. Až také zjistíte, že tvořit tímto 
způsobem je dokonalé, a naplňuje člověka klidem a harmonií, 
nikdo už vám vaše přesvědčení nevezme.  

 

Květomluva podle pohanských tradic 

Krása květin v nás může povzbuzovat osobní vnitřní krásu, sílu 
„romantické“ duše, sílu spontánnosti a hravosti. 
Prostřednictvím jejich barev a vůní vstřebáváme do sebe, na té 
nejniternější úrovni, vesmírné resonance, napojujeme se na 
energie tvoření, a rozpouštíme v sobě bariéry strachu a všech 
obav. V kráse květin a celé přírody se zrcadlí laskavost 
samotných nebes. Pohanské národy si to vždy naplno 
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uvědomovali. Na svatých místech, tam, kde jim příroda nejvíce 
rezonovala, stavěli pohanské duchovní velechrámy. Znali svá 
éterická těla a věděli, jak na ně energie přírodních sil 
působí. Tak jako my lidé máme svá éterická těla, stejně tak 
mají éterická těla všechny rostliny v přírodě. A skrze tato 
éterická těla dochází ke vzájemnému působení a přenášení 
energií mezi námi a přírodou. Soustředěním se na přírodu a 
přírodní zákony můžeme upevňovat své psychické i tělesné 
zdraví. Čím více pronikneme do tajů přírody, tím více dáváme 
požehnání sami sobě, celému světu a potažmo i celému 
vesmíru. Tato kniha vypráví o květech, bylinách a koření, o 
magických vlastnostech rostlin a jejich mystické symbolice. 
Najdete zde také několik zajímavých, neobvyklých receptů, 
včetně jedlých květů. Kniha je doplněna barevnými 
fotografiemi. 
 
 

Exkurze mimo tělo 

 
Astrální putování je spirituální zážitek, představuje dočasnou 
existenci mimo tělo, jde o čistě éterický stav. Donutí vás 
přemýšlet, a ptát se: „Kdo vlastně jsem?“. Exkurze mimo tělo 
vedou, mimo jiné, k sebepoznání. Takže si v této knize povíme 
také něco málo o čakrách a hadí síle. V každém muži a v každé 
ženě je, ať už skrytá nebo projevená, transformační síla. Tato 
energie se nazývá hadí síla, souvisí se životem, životní energií. 
Souvisí se sebepoznáním, s čakrami, s meditacemi, s 
tantrickými a jinými magickými rituály. Rozšířeného stavu 
vědomí lze dosáhnout cvičením jógy, meditací, rituálním 
tancem, řízeným holotropním dýcháním, během magických 
rituálů. Dále při extrémním psychickém rozpoložení, při velmi 
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silném sexuálním zážitku, ale i spontánně. Vesmírná realita je 
jedno velké tajemství, které nám ale pouze říká, že vše je 
spojeno se vším, všechno je příčinou všeho, což znamená, že 
realita je nelokální – je zároveň všude. Přenos informací, 
myšlenek, představ, snových projekcí, je rychlejší než světlo. 
Informace jsou zároveň všude a nikde. Naše paměť je zároveň 
všude a nikde. Vědomí člověka není pouze v mozku, je všude v 
buňkách, molekulách i atomech fyzického těla. Kosmický obraz 
reality je skrytý v hyperprostoru (univerzu, supermozku), v 
kterém je uloženo veškeré poznání, všechny jsoucí informace 
v podobě vibrací. Lidské vědomí oddělené od celku není 
schopno tento informační prostor vnímat v jeho celistvosti. 
Nevnímáme ani, že vesmír má vlastní tělo – fyzické i 
informační zároveň. Tělo vesmíru je řízeno vesmírným 
mozkem: subkvantovou rovinou. Neuvědomujeme si, že tělo 
vesmíru je podobně cítící a vnímající jako tělo člověka. Toto je 
obtížně pochopitelné, vše nám může být mnohem jasnější na 
astrální úrovni, během vědomých zážitků mimo své tělo. 
 
Kniha má 260 stran 

 

 


