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OBECNÁ CHARAKTERISTIKA 

 

TYP OSOBNOSTI  

Jste typ s vyrovnaným podílem extrovertních a introvertních rysů. Váš temperament je 

melancholický, to značí, že jste opatrný a praktický. Vaše myšlení je pomalejší, ale zato 

intenzivnější se skvělou dlouhodobou pamětí. Materiální a finanční zajištění je pro Vás 

důležitým životním tématem. Máte nejsilněji zastoupen 3 kvadrant, což ukazuje na Vaši 

spolupráci s druhými lidmi z blízkého okolí. Postrádáte málo samostatnosti, jste závislý na 

druhých lidech, na tom co si myslí. Od druhých očekáváte, získáváte, ale i dostáváte. 

Naopak slabý je 2 kvadrant, kde je vidět, že zanedbáváte sám sebe a víc Vás zajímá 

zábava, hry, spekulace a hazard. Jste silně orientován na druhé lidi, na soukromé a intimní 

vztahy a Vaše společné vnímání s nimi ve vnějším světě. 

POVAHOVÉ RYSY  

Jste spíš extrovert, ve svém životě se pohybujete spíše venku, než byste ho trávil doma. 

Máte potřebu zapojovat se do dění ve společnosti, nevystačíte si sám se sebou. Můžete 

mít někdy pocit omezení svobody, nebo osamělosti. Jste milovníkem života a dokážete si 

ho užívat. 

KVADRANTY 

Zvýrazněný třetí kvadrant ukazuje na Vaše zaměření na blízké a důvěrné vazby s druhými 

lidmi. Máte potřebu s nimi spolupracovat a potřebu sdílet s nimi jejich názory a poznatky. 

Toto spojení Vám dává malou samostatnost a velkou závislost na druhých. Zaměřte se 

více sama na sebe, na svoje aktivity, koníčky, zábavu, apod. 

POLARITA 

Zastoupení mužského a ženského principu (Jang 3, Jin 11) - jste jemný, pasívní, máte 

pozitivní vztah k ženám. Při konfliktu máte sklon ustupovat. 

KONFIGURACE 
V horoskopu popisuje vnitřní strukturu osobnosti, vypovídá, kudy protéká a proudí energie. 
Planety v horoskopu vytváří jakýsi obrazec, základní informace o dané osobě.  

 

Stelium, máte vyhraněné zájmy v oblasti názorů, filosofie a práce. Vaše zaměstnání bude 

spojeno s cestováním a dalekými kraji. V těchto oblastech jste přeborníkem, průkopníkem, 

také jste v těchto směrech výstřední s výbornou schopností dokončit započaté. Práce je pro 

Vás důležitou stránkou života. 
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DEN NAROZENÍ  

Pátek, který je pod vlivem Venuše, představující lásku, krásu a přátelství. Souvisí tedy s 

partnerskými vztahy, společenským životem, bohatstvím a uměním. Ukazuje na Vaši 

inteligenci, krásu, umělecké sklony, zejména k hudbě. Venuše je nositelem harmonie a 

lásky. Mezi kladné vlivy jejího působení patří pokora a opravdovost, mezi záporné pak 

marnivost, ješitnost a nepořádnost. Jste velmi přitažlivý a hlavním tématem Vaší životní 

filosofie bude důležitost vztahů s druhými. Jste mírumilovný, ale občas také tvrdohlavý. 

Bývá pro Vás zatěžko se pro něco se rozhodnout. Ve vztazích je pro Vás velmi důležitá 

harmonie, kterou když nemáte, jste nespokojený.  

ŽIVLY, POVAHA 

Převažuje zemský živel (voda 2, vzduch3 , země 6, oheň 1), což ukazuje na Vaši praktičnost, 

plodnost, opatrnost, spolehlivost, vytrvalost ale i těžkopádnost. Nedostatek ohnivého 

živlu se podepíše na slabší energii a dynamice, což budete vnímat jako nedostatek 

sebevědomí a životního elánu. Máte problém se pro něco nadchnout. Umíte stát pevně 

nohama na zemi, víte dobře, co chcete. 

TEMPERAMENT   

Melancholický. Jste uzavřený a zdrženlivý. V mentální oblasti můžete být poněkud 

těžkopádný, dokážete být zato velmi praktický a zdrženlivý. Potřebujete silné 

a dlouhodobé podněty k tomu, než se do něčeho pustíte. K činnosti Vás dokáže vyburcovat 

červená barva, Vaše reakce jsou sice pomalé a nepřizpůsobivé, ale zato dlouhodobé. Toto 

spojení má své výhody pro praktický život. Melancholici bývají tiší lidé, kteří o všem 

neustále přemýšlí. Dokážete lidem naslouchat a oni vědí, že se na Vás mohou spolehnout, 

že problémy, které Vám svěřily, budou u Vás v bezpečí. Než se do něčeho pustíte, raději 

všechno zvážíte a dvakrát přehodnotíte. Vaše myšlení a hodnocení je opatrné, rozvážné, 

praktické, spolehlivé, zarputilé a intenzivní. Máte dobrý smysl pro detaily, dokážete věci 

napřed rozebrat a zvážit všechna stanoviska. 

KVALITA, DYNAMIKA  

Zvýrazněné kardinální (základní) poukazuje na Vaši hybnou sílu a motivaci, na touhu 

něco objevovat, touhu se v životě uplatnit. Jste hodně aktivní, iniciativní, energický a 

impulsivní. Máte vynikající schopnosti začínat a rozhýbávat nové věci a záležitosti. 

Někdy však můžete být přehnaně ambiciózní a nestálý. 

 

 

DOMINANTY HOROSKOPU  

Váš Merkur je blízko Slunci, je tedy spálený, což symbolizuje podřízení mysli a i intelektu 

osobním cílům. Vaše myšlení i vyjadřování je kontrolované Vaší vůlí. Venuše je též 

spálená (v blízkosti se Sluncem) a symbolizuje Vaše podřízení emocí a smyslů osobním 

cílům. Své pocity máte kontrolované Vaší vůlí. Narodil jste se při poslední čtvrti Měsíce, 
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to ukazuje na Vaše skvělé zaměření na budoucnost, kritičnost, průkopnictví a sarkasmus. 

Ukazuje také na Vaši tvrdohlavost. 

RETROGRÁDNÍ PLANETY 
Jedná se o planety, které se díky rychlejšímu nebo naopak pomalejšímu pohybu vůči Zemi po 
určitou dobu se pohybují proti směru pohybu Slunce.  

Retrográdní Merkur představuje citlivé myšlení a uvažování. Máte velkou schopnost 

rozvahy při rozhodování. Někdy se můžete obávat vyjádřit svoje myšlenky a také máte 

sklon k roztržitosti. Vaše myšlení a uvažování je citlivější, více rozvážnější. Potřebujete 

více času, než odpovíte na nějakou otázku. Je pro Vás snazší si přát, jak mluvit o svých 

potřebách a pocitech. Retrográdní Jupiter ukazuje na Vaše filosofické názory v nejhlubším 

nitru. Máte vnitřní neodolatelnou touhu hledání pravdy a smyslu života. Retrográdní 

Pluto Vám dává potřebu poznat svoji osobní sílu v otázkách vztahů k druhým lidem. Měl 

byste se naučit rozvíjet svoji důvěru a vůli. 

 

VAŠE SLABÉ STRÁNKY  

Nedostává se Vám vřelosti, srdečnosti, a také lidského citu a praktických schopností. U 

partnerek a žen ve Vašem životě nemůžete najít uspokojení svých citových potřeb. Je to 

proto, že si přitahujete lidi stejně založené jako Vy, tedy takové, kteří také neumějí dát 

svoji lásku najevo. Vztahy jsou potom náročné a přináší Vám zbytečné negativní a smutné 

nálady. Je to proto, že jste poznamenán svým dětstvím, kdy se Vám nedostávalo citů, 

něhy ani lásky ze stran Vašich rodičů, takže Vám to přijde přirozené a normální se takto 

chovat. Zkuste v sobě objevit a ukázat svoje pocity, šťastné chvilky a navodit harmonii a 

klid šťastného domova a partnerství. 

ASCENDENT  

je východní bod horoskopu. Znamení na Ascendentu- hlavní osy horoskopu, případně planety, 
která se v jeho blízkosti nachází, symbolizuje způsob, jak se projevujeme a působíme na své 
okolí, tzv. naši masku. Ukazuje naši osobnost vzhled, to jak vypadáme, jakou máme tělesnou 
konstituci a temperament. Ukazuje na to, s  kým a čím se ztotožňujeme, kde se chceme v životě 
uplatnit.  

 

Ascendent Vašeho vycházejícího znamení je v Blížencích.  Zde je charakteristická 

zvídavost, všestrannost, velká výmluvnost, ale také roztříštěnost v zájmech. Povaha je 

milá, neklidná s dobrou pohyblivostí a rychlou chůzí. Máte vlohy k tanci, jste ale i 

roztěkaný. Jste upřímný, máte zbytečně moc starostí a zájmů o druhé lidi, namísto toho, 

abyste se víc věnoval sobě a svým nebližším. Lehce a snadno se umíte přizpůsobit novým 

situacím. Potřebujete neustálé změny, hledání něčeho nového i nových zkušeností a 

zážitků. Jste mnohostranný, v citech nestálý, málo upřímný, obvykle povrchní, výmluvný 

až upovídaný. Váš rozum je zkoumavý, potřebujete znát důvody a příčiny. Během života 

Vás čeká časté změny v pobytu souvisejícím s prací. 
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DESCENDENT  

Je prot ilehlým bodem Ascendentu a vypovídá o tom, jaké typy lidí do svého života přitahujeme. 
Popisuje naše vlastnosti a tu část osobnosti, kterou v  sobě potlačujeme, ale zato tyto vlastnosti 
vidíme u druhých lidí.  Ukazuje cestu, kterou se ubírat při hledání part nera a sladění se s  ním.  

Váš descendent je ve Střelci. Máte schopnost hlubokého vnímání života. Váš životní 

partner bývá obvykle filosoficky nebo nábožensky zaměřený, se zájmem o logiku, 

matematiku nebo pracující v sociální sféře. Manželství bývá otevřené a volné. 

IMMUM COELI (hlubina nebe) 

Hovoří v  horoskopu o našich citech, emocích a kořenech člověka, o našem nitru, předcích a 

rodině. Ukazuje, jak jsme na tom s  pocitem bezpečí, jak je pro nás důležité rodinné zázemí, jak 

vnímáme svoje rodiče a jaký na nás měli vliv.  

Vaše IC je ve Lvu. Jste upřímný a milý, pro Vaše slabosti a i trpělivost můžete být 

zneužíván druhými. Máte lásku k domovu, čeká Vás šťastné stáří, kde může sehrát roli 

jedno z Vašich dětí.  

 

MEDIUM COELI (střed nebe) 

Nejvyšší místo horoskopu ukazuje naše společenské postavení, veřejný život, slávu a věhlas, 
kariéru, úspěchy, ale i vzestupy a pády. Vypovídá o způsobu, jak se umíme prosadit, ukazuje na 
naši ctižádostivost,  jakým způsobem zvládáme své úspěchy i neúspěchy.  

 

Vaše MC ve Vodnáři. Jste bez předsudků, máte dobrý vysoký rozumový vývoj a touhu po 

pravdě. 

 

 

PLANETY A JEJICH VÝZNAM  

CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA, POVAHA  

Slunce ve Vodnáři / Slunce v 10. domě / Slunce konjukce Merkur, Venuše    

Jste originální, nezávislý, lidumil a volnomyšlenkář, který se nenechá ničím a nikým 

omezovat. Jste silná osobnost, máte touhu po svobodě, nezávislosti, pravdě a vědění. Vaše 

postoje a názory mohou být rebelanstké. Máte přátelskou povahu, vynalézavou a 

tolerantní, zaměřenou na pokrok vše, co je nové a neznámé. Máte touhu se odlišovat od 

druhých, proto budíte dojem, že jste divný či výstřední. Přátelství a partnerství má pro Vás 

nesmírný význam v životě. Kdo si Vás zvolí za přítele, si může být jistý vaší loajalitou. 

Máte rád rovnoprávnost, rád poznáváte nové lidi a vyměňuje si s nimi názory a myšlenky. 

Intelekt je výrazný, komunikace probíhá na duchovní úrovni. Touha po materiálním 

zabezpečení není u Vás natolik zjevná. Váš zájem spočívá spíš v oblasti duchovní, než 

materiální. Máte výbornou paměť, intuici a skvělé vyjadřovací schopnosti. 
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Nejlépe se Vám bude pracovat v kolektivu nebo u organizace, která se snaží realizovat 

nějaký ideál. Zájem a schopnost vcítit se do lidských problémů Vám přináší úctu a důvěru 

okolí. Můžete mít občas pocit, že druzí mají pro Vás málo pochopení a proto se pak cítíte 

uražený. Důsledkem toho pak mohou být různé diskuse a spory. Máte snahu být 

nezávislý, toužíte být středem pozornosti. Jste humanisticky založený, tolerantní, 

originální, vynalézavý, nezávislý, optimistický, se smyslem pro společenství a se 

zaměřením na budoucnost. Přátele podporujete ve všech směrech. Vaše nálady kolísají 

mezi optimismem a pesimismem. Během života pocítíte mnoho osudových ran a překážek, 

které se Vám postaví do cesty a které budete postupně a zdárně zdolávat. Vaše mysl je 

velmi svobodomyslná, proto míváte rozpory v rodině a v okolí. Máte slabost pro osoby 

opačného pohlaví, nadání pro poezii, divadlo a hudbu. Máte nezanedbatelný sklon 

k požitkářství, jste velmi tvořivý. 

CITY, EMOCE  

Luna ve Štíru / Luna v 6. domě / Luna trigon Pluto /4. dům ve Lvu  

Jste citově přizpůsobivý člověk identifikující se s vlastní prací. Čekají Vás časté změny v 

zaměstnání, máte silnou potřebu být užitečný a sloužit druhým. Jste citově náruživý, ale 

rezervovaný, velmi vynalézavý, rozhodný a máte schopnost vnímat skryté souvislosti. Jste 

impulsivní, hádavý, ale i pomstychtivý. Máte touhu po moci a jste žárlivý. Občas se u 

Vás projeví hrubost a máte sklony k pití. Vaše představivost je velká a plodná, máte 

tvořivý talent, dobrý úsudek, jste výstřední a máte hluboký vnitřní život, i když to tak pro 

Vaše okolí nevypadá. Osobní záležitosti si berete příliš k srdci. Když se dostanete do 

krajních situací, pociťujete hněv, zášť a přemýšlíte nad pomstou. Pokud Vás někdo urazí, 

nikdy mu to nezapomenete. Nad svými emocemi máte kontrolu, ale neumíte je projevovat 

navenek. Rád vyhledáváte emocionální zážitky (sex, alkohol, cigarety, drogy, apod.), 

abyste skrze ně mohl zapomenout na svoje vnitřní poranění, související s rodinou. Své city 

podřizujete potřebám druhých, stejně jako soukromé pocity a potřeby druhým nedáváte 

najevo. Ve vašem nitru se odehrává velká fantazie a sentimentalita. Máte sklon 

k výstřednostem. Jste důvěryhodný, velmi plodný, máte však sklony k pití. 

MYŠLENÍ, KOMUNIKACE, VZDĚLÁNÍ, NÁZORY 

Merkur v Kozorohu / Merkur v 10. domě / 3. dům v Raku / Merkur konjukce Venuše 

/Merkur konjukce Slunce / Merkur sextil Luna  

Myšlení máte jasné, rychlé, bystré, metodické, hluboké, důkladné, opatrné a vytrvalé. 

Postrádáte optimismus a flexibilitu. Vaše myšlení je charakterizované ctižádostí, 

důvtipem a praktičností. Vaše postupy jsou metodické, myšlenky bývají pesimistické, 

nevěříte svým znalostem a schopnostem, které bezesporu máte skvělé. Máte zájem o ideje, 

které mají praktický užitek. Ke svým cílům přistupujete střízlivě a realisticky. Nedáte se 

oklamat ani svést falešným idealismem. Jste přemýšlivý, rozvážný, důsledný a Vaše 

myšlení je zaměřeno na praktické záležitosti. Jste seriózní, vážný, vytrvalý a máte vědecký 

duch. Umíte chladně kalkulovat, což můžete využít v povoláních náročných na psychiku a 

koncentraci. Paměť máte dobrou. Máte však sklony k pesimismu a depresím. V 

partnerském vztahu probíhají neustálé diskuse, někdy máte sklony k pesimismu a 

depresím. Máte literární a umělecký talent, schopnost elegantního vyjadřování a máte 

vlohy pro milostnou korespondenci a skvělé nadání matematické. 
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LÁSKA, VZTAHY  

Venuše v Býku / Venuše ve 9. domě / 5. dům ve Lvu / descendent ve Vodnáři/ Venuše 

sextil Saturn / Venuše kvadrát Luna / Venuše konjukce s Merkurem , Sluncem  

Nálady jsou stálé a upřímné. Jste zábavný a družný ve styku s druhými, zejména 

s kamarády. Máte estetické cítění a smysl pro umění. Neustále hledáte sám sebe. Rád se 

necháváte zvát do restaurací a zábavných podniků. Na veřejnosti se dokážete chovat 

svědomitě a rezervovaně. Projevovat veřejně své city pokládáte za nedůstojné. Dokážete si 

získat druhé svojí kultivovaností projevu. Cítíte se však osamělý a lákají vás věci tajemné 

a záhadné. Ke svým bližním jste nedůvěřivý, opatrný a rezervovaný. Své srdce neumíte 

otevřít, jste citově chladný, ale zato obětavý a oddaný partnerovi. Umíte být diplomatický, 

přátelský a ve vztazích upřednostňujete myšlenkové porozumění před slepou vášní. Jste 

umělecky nadaný, jste hodně učenlivý, přátelský, srdečný, družný a šarmantní. Máte vlohy 

kreativní, jste ctižádostivý s estetickým cítěním, máte potřebu milovat a být milován, také 

jsou Vás patrné sklony k požitkářství. Máte sympatickou povahu, zdvořilou, obrovskou 

lásku k četbě a literatuře. 

PARTNERSTVÍ, MANŽELSTVÍ, VZTAHY 

Máte potřebu stále nových podnětů, proto se asi nespokojíte pouze s jedním vztahem. K 

partnerce a manželství budete mít přístup spíše volnější, tzv. bohémský. V manželství 

máte snahu dominovat a partnerky si budete vyhledávat na stejné nebo vyšší intelektuální 

úrovni. 

RODINA, DOMOV, PARTNERSTVÍ, DĚTI 

Jupiter v 1. domě / IC ve Lvu / Uran ve 12. domě / Pluto ve 3. domě / Uran v Beranu /7. d ve 

Střelci / Slunce ve Vodnáři / Mars v Kozorohu  

Jste velkorysý, optimistický, dobrotivý a velmi společenský. Těšíte se dobrému zdraví. Jste 

velmi otevřený, nesnášíte omezování, nemáte rád příkazy, potřebujete ve vztahu pocit 

volnosti a svobody. Ve svém původním rodišti nezůstanete, odstěhujete se do jiného kraje, 

kde se usídlíte a založíte tam hodně početnou rodinu. Prostředí rodiny a domova je pro Vás 

neuspokojivé a vyčerpávající. Rodinné vztahy nejsou zrovna nejlepší, doma vládne zmatek 

a chaos. Přitom všem máte na rodinu silnou emocionální vazbu, ale neumíte jim to dát 

najevo. Máte potřebu pečovat o všechny a o všechno. Kamarádi a přátelé pro Vás 

znamenají mnoho, necháte se od nich zneužívat a neumíte jim říci ne. Nevhodné přátele 

pak vodíte domů a narušujete tak rodinný život. Vaše děti budou velmi citlivé a vnímavé. 

Ve Vašem životě je možnost dvou sňatků pro rozvod nebo předčasné úmrtí partnerky. 

NADÁNÍ, SCHOPNOSTI, VLOHY 

1. dům v Blížencích / 5. dům ve Lvu/Slunce ve Vodnáři / Slunce v 10. domě / Mars v 9. 

domě / 6. dům ve Vahách  

Jste schopen se vytrvale soustředit a máte skvělý organizační talent. Vaše životní filosofie 

je založena na dobývání světa. Jste odvážný, máte rád dobrodružství všeho druhu a máte 

skvělou schopnost zrealizovat své myšlenky a touhy. Umíte také dobře řešit případné 

problémy. Nadání umělecké, literární, spisovatelské a politické schopnosti. 
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ZDRAVÍ 

Luna ve Střelci / Luna v 7. domě / Asc. v Blížencích/ Střelec v 6. domě /Neptun v 6. domě /  

Nemoci v dětství, ve formě drobných zažívacích potíží. Váš zdravotní stav je dobrý, máte 

silný kořínek. Stav závisí na citovém životu. Máte oslabenou činnost jater, je dobré 

podpořit jejich regeneraci a pročistit je. Nebezpečí zlomenin kostí a úrazu v souvislosti 

s výkonem povolání. Náchylnost ke kýle a lehčím chorobám močových a ledvinovým 

potížím. 

 

PRÁCE, KARIÉRA, SLUŽBY DRUHÝM, CESTOVÁNÍ 

Mars v Kozorohu / Mars v 9. domě / Slunce konjukce Merkur a Venuše/ Slunce sextil 

Uran / 10. dům ve Vodnáři / 6. dům ve Vahách / Pluto v Raku / Jupiter v Blížencích / 

Jupiter kvadrát Neptun / Jupiter sextil Uran /Jupiter trigon Slunce, Venuše, Merkur 

Hodně cestujete v souvislosti s prací, jejíž místo se bude často měnit. V souvislosti s prací 

se dostanete i do cizích zemí, kde budete delší dobu pobývat. Cestovat budete 

v souvislosti s finančními a jinými činnostmi. Uspokojíte tak svoji materiální potřeby, 

stejně jako i rodiny, která na Vás bude závislá. Pro všechno, co děláte, potřebujete znát 

nějaký důvod. Od svých nadřízených jste schopen přijímat úkoly a řádně je vykonávat. 

Váš zaměstnavatel s Vámi bude spokojen, nebojíte se žádné práce vykonáváte ji poctivě a 

svědomitě. Od lidí, co jsou pod Vámi také očekáváte disciplinu, berete to jako 

samozřejmost. Lenost a nedostatek energie jsou Vám cizí pojmy. Jako zaměstnanec budete 

často měnit místo, když není Luna v pevném znamení. Rád pracujete v kolektivu, odkud 

pramení Vaše účast na různých společných akcích. Dokážete se radovat z poznávání cizích 

krajů a mravů, máte lásku k cizím zemím. Umíte zdolat všechny překážky, jste tvrdohlavý 

aktivní cestovatel. 

PENÍZE, MAJETEK 

Slunce v 10. domě / 2. dům v Blížencích / 8. dům ve Střelci / Saturn v Kozorohu / Jupiter v 1. 

domě Jupiter v Blížencích  

V práci máte potřebu být viditelný, udělat něco smysluplného, dosáhnout tak svého. 

Zaměstnání bude spojeno s cestováním, častou změnou místa-působiště, a stále něčím 

novým a zajímavým. Díky svému smyslu pro povinnost, šikovnosti a pracovitosti jste 

schopen se finančně zabezpečit a ve vyšším věku si spokojeně užívat dosažených 

prostředků. 

OMEZENÍ, PŘEKÁŽKY, DISCIPLÍNA 

Saturn v Kozorohu / Saturn v 8. domě /Vodnář v 10. domě / Saturn kvadratura Uran / 

Saturn trigon Neptun  

Máte problém nadvázat těsnější vztahy k lidem, máte egocentrické myšlení, vnitřní sílu v 

krizových situacích, zodpovědnost za druhé a potlačení sexuality. Jsou u Vás patrné obavy 

ze vstupu do manželství z důvodu omezení své volnosti. Máte skvělé organizační 

schopnosti, jste diplomatický, zodpovědný, se silnou vůlí. Ctižádostivý, nedůvěřivý, máte 

zbytečný odstup a neschopnost se uvolnit. Máte mnoho energie, ale málo sentimentu. 

K manželství máte odpor nebo jste si vybral nesprávnou životní partnerku.  
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V životě Vás budou provázet prudké změny, návaly zlosti, nedostatek diplomacie, rozpory 

mezi přáteli, nedůslednost a nepraktičnost. Máte skvělé vlohy k zavádění nových hodnot, 

výbornou schopnost uskutečňovat vize a sny, zájem o mysticismus, okultní nadání, 

odolnost a sebeovládání. Jste trpělivý, máte skvělé organizační schopnosti a také touhu po 

moci. Je u Vás zjevný odpor či strach k povinnostem, postupu a společenského uplatnění. 

Máte sklony s sebeotročení. Vaše chování bývá nevypočítatelné, může nastat ostrý 

konflikt mezi starým a novým. Máte touhu bořit hranice a tradiční hodnoty. Vaše intuice 

je postavená na logice, serióznosti a jasnozřivostí. Máte schopnost zrealizovat své sny a 

plány. Ve starším věku se stáhnete do ústraní. Kolem 40 roku života Vás čeká nepříjemné 

období života, kdy budete muset čelit určitým životním překážkám a nástrahám. 

 

ENERGIE,SÍLA,ODVAHA,AKTIVITA  
Mars v Kozorohu / Mars v opozici s Plutem / Mars v 9. domě 

Máte skvělé soustředění a mimořádnou schopnost lehce a hravě zdolávat překážky. 

Dokážete se dobře soustředit, jste důsledný a ctižádostivý, houževnatý, ale i bezohledný. 

Svůj hněv dokážete ovládat, umíte ho pozvolna ventilovat, někdy však trochu 

nekontrolovatelně. Zřejmě pociťujete potlačení vlastních citů. Jste odpovědný a 

organizační typ. Toužíte po uznání a postavení. Vynakládáte hodně energie na cestování a 

vzdělávání, angažujete se ve věcech filosofie, politiky nebo náboženství. Jste odvážný se 

zjevnou láskou k dobrodružství, sebezdokonalování a profesionální ctižádost a výkonnost. 

VZDĚLÁNÍ, CESTOVÁNÍ, VÍRA, FILOSOFIE   

Jupiter v Blížencích / Jupiter v 1. domě / Jupiter sextil Uran/Jupiter kvadrát  

IQ máte dobré, jste vědecký, novátorský typ. Máte rád změny a novoty. Rád se 

vzděláváte, máte rád knihy a hodně čtete. Bohužel jste lehkomyslný a některé věci neberete 

dost vážně. Rozšiřování vědomostí Vám otevírá nové možnosti, které skvěle využijete při 

cestování a v zaměstnání, např. studium cizích jazyků, apod. Sice nemáte žádné vysoké 

vzdělání, ale na druhé působíte intelektuálně a sečtěle. Vaše zkušenosti a znalosti jsou 

širokospektré. Máte zájem o historii, klasickou literaturu a také o báje, pověsti, díky 

kterým se dostanete alespoň na chvíli do jiného, lepšího světa. Během života budete 

neustále poznávat stále nové lidi a rozšiřovat si tak svůj osobní i duchovní rozvoj. Jste 

všestranný, obratný, manuálně zručný, bystrý a vtipný. Vaše názory jsou netypické, 

revoluční a pokrokové. Máte dobrou předvídavost. Neustále pátráte po smyslu života, 

také Vás potkávají náhlé a nepředvídatelné události ve formě úspěchů. O svém štěstí a rád 

sníte, namísto toho, abyste pro to něco udělal. Máte sklony hledat svoje osobní štěstí 

v různých únicích z reality, a to ve formě alkoholu. Máte hluboký soucit s potřebnými, 

všem a všude ochotně pomáháte, přináší Vám to vnitřní uspokojení. Jen přitom 

zapomínáte na sebe a své nejbližší. Jste veselý se smyslem pro humor, velkorysý, 

shovívavý, rád cestujete, rozšiřujete svoje vzdělání. Jste nestřídmý a přeceňujete sám sebe. 

Myšlení je bystré, racionální a intelektuální. Máte zájem o literaturu studia. Často 

studuje a cestujete až do pozdního věku. Ve společnosti jste obratný, zábavný a 

vynalézavý. Jste spravedlivý a připraven kdykoliv pomoci druhým. Máte velkou šanci 

k náhlému úspěchu a obdivu druhých. Jste dynamický, předvídavý, nezávislý a máte svoje 

osobní charisma. Váš zájem se soustřeďuje na pedagogiku, politiku, náboženství či 

okultismus.  
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Zbytečně však marníte svoje možnosti a příležitosti. Máte sklon hledat umělý ráj v 

podobě drog, alkoholu, tabáku nebo nejrůznějších sekt. Máte hluboký zájem o studia, jste 

nedůvěřivě kritický, zároveň vytrvalý. Úspěchů můžete dosáhnout díky usilovné práci. 

Vlohy máte obchodní, filosofické a spisovatelské. Máte intenzivní zájem o daleké cesty, 

spojené s dlouhodobým pobytem mimo domov. 

UMĚLECKÉ VLOHY, TALENTY, INTUICE 

Venuše v kozorohu / Venuše v 9. domě / Neptun v Panně / Neptun v 5. domě / Neptun 

trigon Satrun / Neptun kvadrát Jupiter / Merkur v Kozorohu / Merkur v 9. domě 

Máte podvědomou touhu sdílet s druhými, jste schopen velkých obětí. Máte umělecké a 

tvořivé nadání. Jste tvořivý, romantický, máte zájem o umění. Máte také jemné duševní 

schopnosti a zájem o tajemno. Láska k umění, filosofii, víře, literatuře, četbě a poezii. Mysl 

je praktická, skvělé organizační a obchodní schopnosti. Máte zájem o vše tajemné, jste 

sensitivní a velmi vnímavý. Ve svých myšlenkách máte však chaos. Toto je neharmonická 

konstelace pro Vaše děti, kteří psychicky trpí a nevědí, na čem jsou. Žijí s pocitem, že je 

nemáte dostatečně rád a proto mohou být v budoucnu psychicky poznamenaní velkou 

přecitlivělostí. 

PÍLE, VŮLE, TAJEMNO 

Pluto v Raku / Pluto ve 3. domě / Pluto kvadrát Slunce / Pluto kvadrát Saturn / Pluto 

opozice Jupiter 

Váš úsudek je pronikavý a kritický. Vnitřně nezvladatelný tlak Vás nutí neustále 

komunikovat, ale často jste nucen se vyjadřovat se tak, jak to po Vás chtějí druzí. Vaše 

vlastní činorodost tak může být potlačena a vlastní zájmy tak zanedbávány. Máte sklony 

k okultismu, výbornou fantazii a vrozenou intuici. Dokážete být ale i sobecký a panovačný. 

Máte sklony k hazardu a hráčství, sklony k riziku a zájem o mystiku a okultismus. Máte 

výrazné intuitivní schopnosti, jste předvídavý. 

ORIGINALITA, VYNALÉZAVOST, INSPIRACE, NÁPADY 

Uran v Beranu / Uran ve 12. domě / Uran kvadrát Saturn 

Jste otevřený, nekonvenční. Máte vrozený intuitivní vhled do druhých lidí, dokážete 

rozpoznat, co si myslí a co cítí. Jste obětavý ve prospěch druhých, smělý a odvážný, 

vynalézavý s nezlomnou vůlí. Máte humanitní postoje a cítíte solidaritu se všemi lidmi, 

můžete mít neobvyklá přátelství, která Vás psychicky a duchovně obohacují. Nečekaně se 

mohou vynořit Vaše podvědomé konflikty, kdy hrozí nebezpečí duševní nemoci se sklony k 

tajnému rebelantství. Jste originální, impulsivní, energický, zbrklý, umíněný 

s průkopnickou povahou a enormní touhou po svobodě a nezávislosti. Máte sklony vrhat se 

do dobrodružství přesahujícího lidské možnosti. Úspěch přichází náhle a neočekávaně. 

Můžete mít skryté tajné nepřátele, kteří Vás budou chtít oklamat a napálit. Dávejte si 

pozor na to, komu důvěřujete a komu sdělujete svá přání a tajemství. 
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SHRNUTÍ 

Jste přátelský typ, zábavný, vtipný, který má potíže ukázat svoje pravé citové já. To co 

cítíte, si ponecháváte pro sebe, namísto toho, abyste ukázal svoji citlivost druhým. Možná 

máte obavy z toho, abyste nebyl následně raněn. U svých přátel a kamarádů jste oblíbený, 

protože vědí, že se na Vás mohou kdykoliv obrátit o pomoc. Nikdy nikoho neodmítnete a 

vždy jste vstřícný, bohužel to může být na úkol vlastní rodiny nebo partnerky. Pro svoji 

zábavnost jste vyhledávaným společníkem. Máte potíže přizpůsobit druhým, mezi přáteli 

neděláte rozdíl, jestli jsou bohatí a vlivní nebo z chudších poměrů. Svoji pomocnou ruku 

stejně jako své přátelství nabídnete bez rozdílu všem stejně. Přátelství i partnerství je pro 

Vás nesmírně důležité. Měl byste si však dávat pozor na svoji důvěřivost a naivitu, aby 

nebyla zneužita ostatními. Přetvářky, lži a klamy Vám vadí, sám lpíte na čestném 

chování. Jste velmi originální a tvořivý člověk, se vztahem k technice, moderním vědám a 

také jste manuálně zručný a šikovný. Vaše myšlení je rychlé, logické, máte skvělou intuici. 

 

 

VLÁDCI  V DOMECH A VE ZNAMENÍCH 

Vládce : 1.domu v 10.domě v Kozorohu, 2.domu v 10.domě v Kozorohu, 3.domu v 6.domě ve 

Štíru, 4.domu v 10.domě ve Vodnáři, 5.domu v 10.domě ve Vodnáři, 6.domu v 10. domě ve 

Vodnáři, 7.domu v 1.domě v Blížencích, 8.domu v 1.domě v Blížencích, 9.domu v 8.dom 

v Kozorohu, 10.domu ve 12.domě v Beranu, 11.domu ve 12.domě v Beranu, 12.domu v 9.domě 

v Kozorohu 

 

Úspěchu a společenského ocenění, stejně jako postupu máte možnost dosáhnout a to 

pomocí vlastní píle a práce. Máte skvělé dispozice k vedoucímu postavení. Jste 

ctižádostivý a pracovitý. Umíte se skvěle ovládat. Myšlení je konzervativní v oblasti 

financí, kterým nepřikládáte velkou důležitost. Vaše každodenní cesty jsou spojeny 

s cestou za prací, častý styk se spolupracovníky i mimo pracovní dobu. Vyznáváte volné 

svazky, manželství Vás omezuje. S kolektivem se umíte skvěle ztotožnit, jste mezi 

ostatními oblíbený pro svoji družnou, přátelskou a veselou povahu. Ve vztazích, zejména 

v úzkých svazcích máte snahu o dominantní postavení. Během života mystické zájmy a 

zkušenosti. Vaše životní energie bude v určitých obdobích nečekanými životními zvraty. 

Mohli by se objevit nepříjemnosti a nehody na cestách. Zažijete i určitá zklamání, díky 

kterým můžete zanevřít a ztratit tak víru. Budete mít touhu najít se v nějaké filosofii nebo 

v náboženství. Můžete mít pocit, že jste v životě neuskutečnil cestu, po které jste moc 

toužil. Svoji práci berete velmi vážně. Vaše profese je spojena s nutností cestovat nebo se 

často přemisťovat. Jste lhostejný k vlastnímu zdraví, které si vědomě poškozujete. 

Pohrdáte rodinnými tradicemi, Váš život ovlivnil Váš otec, který měl na Vás velký vliv ale 

i přehnané požadavky a nároky. Rád hovoříte o smrti, které se nebojíte a vážně se o ni 

zajímáte. Vaši zvědavost přitahují záhady a tajemství. Některé konstelace z vašeho 

horoskopu mají velcí učitelé a slavní proroci. 

 

 

VÝHLEDOVĚ NA DALŠÍ OBDOBÍ …………… 


