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Otisk hvězdné oblohy v čase Vašeho narození.
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Vážená paní Nováková,

děkujeme Vám za objednání horoskopu na míru. Velmi si vážíme Vaší důvěry a doufáme, že 
budete s našimi službami spokojena. Horoskop, který dostáváte do rukou, byl vypracován 
individuálně podle Vašeho přesného data a hodiny narození, je proto zcela jedinečný.

Co všechno v tomto horoskopu najdete? Jaká tajemství Vám může prozradit?

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

Přesvědčte se při čtení svého horoskopu o tom, jak mnoho o Vás prozrazuje Vaše datum 
narození a jak Vám může být v životě astrologie nápomocna! Doufáme, že horoskop, 
který máte před sebou, Vám pomůže k lepšímu poznání tajemství Vaší vlastní duše 
a k nalezení té pravé cesty životem, která Vám přinese spokojenost. Přejeme Vám pří-
jemné čtení a hodně zábavy!



Důraz na přátelství Slunce v 11. domě
Jste velmi společenský člověk, který se skvěle cítí v kolektivu a snadno se do něj začle-
ňuje. Výborně si rozumíte s kolegy a dokážete efektivně spolupracovat na společných 
projektech, přičemž jste to často právě Vy, kdo je zdrojem inspirace a hybnou sílou. Mí-
váte hodně přátel a známých, na které se můžete spolehnout a kterým věříte. Z hlubších 
a důvěrnějších vztahů však máte trochu strach a nenavazujete je snadno. Vyhledáváte 
společenské kontakty s nejrůznějšími lidmi, ale ve skutečně blízkých vztazích se bojíte, 
že přijdete o svou osobní integritu, pocit svobody a nezávislosti, na nichž si zakládáte.

Jádro Vaší osobnosti Slunce v Rybách
Slunce ve vodním znamení Ryb Vás obdařilo citlivostí, vnímavostí a velkou fantazií, ale 
také jistou dávkou iracionality a až přílišnou důvěřivostí. Umíte se výborně vcítit do ji-
ných lidí, máte v sobě vrozený soucit a touhu pomáhat těm, které máte ráda. Na druhé 
straně však Vy sama doufáte, že se budete moct spolehnout na ostatní, což může vést ke 
zklamáním. Svoji duši příliš snadno neotevíráte a navenek působíte spíš plaše, hlavně 
po citové stránce. Díky své představivosti máte vyvinutý smysl pro umění, v této oblasti 
proto můžete najít zajímavé uplatnění. Ke štěstí potřebujete pocit bezpečí a zázemí, ale 
proti tomu stojí Vaše vnitřní potřeba jisté míry svobody a volnosti. Jste mírný, klidný 
a nekonfliktní typ člověka, neshody se vždy snažíte řešit jinak než otevřenou hádkou 
a spíš máte sklon před problémy a spory utíkat než se jim postavit čelem. Mezi lidmi 
se díky Vaší citlivosti poměrně často cítíte nepochopena, proto je Vám blízká samota, 
ve které nacházíte příjemný klid. Máte své ideály a názory na život, ale ne vždy se Vám 
podle nich daří doopravdy žít. V životě se někdy projevujete jako trochu nepraktický 
člověk, protože Vaše priority jsou založeny hlavně na tom, co zrovna cítíte.

Harmonická osobnost Slunce Sextil Měsíc
Patříte mezi šťastné lidi, kterým se v životě daří a byla jste obdařena dobrým zdravím 
a věčně mladým duchem. Klíčem k harmonii ve Vaší osobnosti je vyrovnanost, která 
panuje mezi vědomou stránkou Vaší osobnosti a Vašimi city. Tyto dvě stránky Vaší 
osobnosti se navzájem jen zřídkakdy perou, většinou si naopak pomáhají a jsou ve vzá-
jemném souladu. Váš vnitřní klid Vám pomáhá vyrovnávat se i s komplikovanějšími 
životními situacemi a usnadňuje Vám dosahování životních úspěchů a spokojenosti.

Síla a cílevědomost Slunce Sextil Mars
Byla jste obdařena velkou vitalitou a vnitřní energií, ale také výbornou kondicí a fyzic-
kou sílou. Máte cennou schopnost formulovat si v životě svůj cíl a pak si za ním jít, a to 
s obrovskou dávkou energie, nasazení a zdravé soutěživosti. Vaše životní tempo je rychlé 
a v dosahování úspěchů Vám může bránit jedině Vaše mírná netrpělivost. Díky své vel-
ké životní síle, kterou umíte správně usměrnit, patříte mezi přirozeně vůdčí typy, mezi 
lidmi se často dostáváte na vedoucí pozice a dosahujete svých cílů.
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Spolehlivost a serióznost Slunce Sextil Saturn
Jste seriózní a důvěryhodná osoba se silně vyvinutým svědomím, morálním cítěním 
a smyslem pro povinnost. Díky tomu působíte trochu vážným dojmem, ale tyto vlast-
nosti jsou pro Vás v životě značným přínosem a patří mezi Vaše kladné stránky. Někdy 
máte sklon být trochu příliš přísná i sama na sebe, což Vám může snižovat sebedůvěru 
nebo Vás nutit k dobrovolnému zavrhnutí některých hezkých stránek života či k zbyteč-
nému zahození příležitosti. Jste spolehlivá a umíte si na sebe vzít velkou odpovědnost.

Intuitivní a citlivá osobnost Slunce Trigon Neptun
Tento aspekt Vám dává dar intuice a schopnost cítění s ostatními. Jste citlivá a vníma-
vá bytost, která i sama u sebe vidí případné nedostatky a snaží se za všech okolností 
chovat eticky a morálně. Umíte vycítit, co je kdy potřeba říct, a intuice Vás často zavede 
ve správnou dobu na to správné místo. Máte velkou fantazii a sklon k mystice, protože 
toho cítíte a vnímáte mnohem víc než ostatní. Přemíra citlivosti však někdy může vést 
až k duševnímu zmatku a nejistotě. Jste velmi romanticky založená a v lásce se ráda 
oddáváte snění, což pro Vás může být někdy ve vztazích nevýhoda. Pravděpodobně tedy 
máte za sebou pár zklamání a tvrdých přistání, když lidé ve vašem okolí nebyli takoví, 
jak jste si je představovala, což je pro Vaši citlivou duši vždy tvrdá rána. Potřebujete 
rozvíjet svou vnitřní duševní sílu, abyste z citlivosti, kterou jste byla obdařena, získala 
jen to dobré a prospěšné.

Podvědomé přání vládnout Slunce Opozice Pluto
Někde ve Vás se ukrývá skrytá touha po moci a ovlivňování jiných lidí, která ovšem stojí 
v protikladu k jádru Vaší vědomé osobnosti. Proto se tato stinná stránka Vaší duše ve 
Vašem chování někdy dostává ke slovu, aniž byste si to vůbec uvědomovala nebo nad 
tím uvažovala. Projevit se to může například v podobě konfliktů, vzpoury proti rodičům, 
nepřiměřeně silných citových projevů, snahy manipulovat s lidmi nebo sebedestruktiv-
ního chování. Pro odstranění těchto slabin je důležité uvědomit si, odkud přicházejí, 
a poznat jejich podstatu. Díky tomu je můžete udržet pod kontrolou, aby Vám v životě 
neškodily, a přetavit je na tak pozitivní vlastnosti, jako je silná vůle a cílevědomost. 
K tomu je ovšem nutné pozorovat sama sebe a zamýšlet se nad motivacemi svého chová-
ní. Máte silnou touhu vítězit a být úspěšná, ale je potřeba pečlivě volit prostředky, které 
k tomu použijete, a krotit své skryté vášně.

Jak působíte na okolí Ascendent v Blížencích
Navenek působíte dojmem živého, veselého a rozumově orientovaného člověka. Máte 
dobré komunikační schopnosti a spoustu zájmů, které však jsou spíš povrchní a mo-
hou se poměrně rychle měnit. Baví Vás diskutovat a bavit společnost. Vaše vystupování 
a projev jsou ale značně proměnlivé a nestálé. Jednou máte optimistickou náladu, jindy 
zas pesimistickou a málokdy dlouho vydržíte na jednom místě nebo u jedné činnosti. 
Potřebujete neustálé změny a nové podněty, baví Vás cestování, poznávání nových lidí 
a práce, ve které se neustále děje něco nového. Jste od přírody zvídavý člověk a baví 
Vás poznávat nové věci, uvažovat o nich, zjišťovat, jak fungují, a dělat si na ně názor. Po 
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celý život se moc ráda vzděláváte a dovídáte nové věci. Míváte spoustu dobrých nápadů, 
ale obvykle je opouštíte dřív, než je stihnete realizovat, protože se pro změnu nadchnete 
pro něco jiného. Nebezpečím pro Vás může být právě tato nestálost a závislost na nových 
podnětech, občas totiž už ani sama nevíte, co jste vlastně Vy a co pochází od jiných lidí 
ve Vašem okolí. Máte sice zájem o všechno, ale je pro Vás náročné upnout se v životě na 
jednu oblast a tu rozvíjet do hloubky. Samota a stereotyp jsou pro Vás ubíjející.

Postoj ke kariéře a autoritám 10. dům ve Vodnáři
Jste člověk bez předsudků a od toho se odvíjí Vaše vystupování ve společnosti i kariérní 
dráha. Jdete si za tím, co považujete za správné, a dodržování společenských konvencí 
Vás příliš netrápí. Na lidi působíte dojmem novátorky a reformátorky, která vždy při-
chází s pokrokovými myšlenkami a ideami. Toužíte po nalezení pravdy, a proto se mů-
žete skvěle uplatnit například v roli vědecké pracovnice.

Postoj k lásce a partnerství Descendent ve Střelci
V partnerství se nerada vážete a ke vstupu do manželství se odhodláváte jen velmi ne-
snadno. Představa závazného vztahu ve Vás vyvolává strach ze ztráty Vaší osobní svo-
body. Vaše partnerské vztahy obvykle bývají založeny na společných zájmech, vyrůstají 
z přátelství a bývají spíš volnější – vybíráte si partnery, kteří podobně jako Vy potřebují 
jistou míru nezávislosti. Během života se naučíte schopnosti upnout se na jednoho part-
nera a vytvořit si s ním hlubší vztah, který nejspíš bude stát na vzájemném duševním 
a názorovém porozumění. Pod vlivem trvalého vztahu, ve kterém budete společně sdílet 
své vize, budete ve svém životě rozvíjet stálost, vyrovnanost a schopnost dlouhodobě 
setrvat na jednom místě a cílevědomě se věnovat jedné věci. Je možné, že partner bude 
cizinec nebo ho potkáte na cestách.

Vztah k domovu a rodině 4. dům ve Lvu
Na svůj domov a rodinu kladete velký důraz a jste na ně hrdá. Vždy se ráda pochlubíte 
tím, jak se Vám v této oblasti života daří. Váš domov je Vaším zrcadlem a výkladní skří-
ní a často si domů zvete návštěvy. Z podobného prostředí pravděpodobně i pocházíte 
a k tomuto přístupu Vás vedla Vaše matka. V rodině se jevíte jako skvělá organizátorka 
a ve Vaší domácnosti jste to Vy, kdo je skutečnou hlavou rodiny.

Vztah k majetku a penězům 2. dům v Raku
Vaše materiální zázemí je pro Vás velmi důležité a v této oblasti potřebujete stabilitu. Ke 
svému majetku máte citový vztah a nedělá Vám dobře, pokud se musíte přizpůsobovat 
častým změnám. Finanční nejistota Vám vadí, ale v životě vás přesto často pronásleduje. 
Jste spíš spořivý typ, ale výjimkou je vaše rodina a domov, na kterých naopak nešetříte 
nikdy a Vaše štědrost a velkorysost jsou obdivuhodné.
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Jak komunikujete s okolím 3. dům ve Lvu
V oblasti komunikace se projevuje Vaše tvořivost a touha prosadit se. Této oblasti života 
věnujete značné množství energie a toužíte po tom, dosahovat v ní úspěchy. Máte velký 
vyjadřovací talent a své myšlenky umíte výborně formulovat tak, abyste dosáhla toho, 
co bylo Vaším cílem. Máte však cit pro situaci a nepotřebujete mluvit za každou cenu – 
když je to potřeba, raději mlčíte a pozorně nasloucháte.

Seberealizace a citový život 5. dům v Panně
Ve Vašem milostném životě má největší slovo rozum a snažíte se mít své city pod kon-
trolou. Své pocity neustále analyzujete a podrobujete je kritice. Nečiní Vám problém 
mluvit o nich s partnerem a společně je rozebírat. Intenzivní zamilovanost nebo nápor 
citů Vás však umí pořádně zmást. Ve vztahu k Vašim dětem se někdy projevuje nedosta-
tek pochopení a zřejmě chvíli potrvá, než si k sobě najdete cestu.

Vztah k práci a povinnostem 6. dům ve Štíru
Svou práci berete velmi vážně a umí Vás naprosto pohltit, míváte dokonce sklony k wor-
koholismu. Toužíte ve své práci odhalovat skryté skutečnosti a překonávat překážky, 
proto se pro Vás hodí náročná povolání jako například výzkumník, vyšetřovatel nebo 
psycholog. Pro Vaši spokojenost je nevyhnutelné věnovat se činnosti, která je zajímavá 
a aktivní. Pokud se v práci nudíte, máte sklon k „flákačství“.

Zásahy osudu a Vaše chtění 8. dům v Kozorohu
K životu se stavíte odpovědně a kupředu postupujete pomalu a opatrně. Závazky a po-
vinnosti velmi silně ovlivňují Váš morální náhled na svět a ve vašem světonázoru jim 
věnujete mimořádnou pozornost. Výraznějších úspěchů, ať už majetkových, rodinných 
nebo milostných proto pravděpodobně dosáhnete až v pozdějším věku – budou však 
stát za to. Ve starším věku se můžete rovněž dočkat významnějšího dědictví.

Víra a životní filosofie 9. dům ve Vodnáři
V otázkách víry a duchovního života se nebojíte nových, originálních a neobvyklých 
myšlenek. Důležité pro Vás je, aby měly logiku. Často předběhnete svoji dobu a Vaše 
okolí Vám proto mnohdy dá za pravdu až s několikaletým zpožděním. Po celý život se 
s nadšením vzděláváte a diskutujete s lidmi o duchovních záležitostech. Velmi důležitý 
je pro Vás altruismus a věříte v bratrství a spolupatřičnost lidstva.

Vztah k přátelům a kolegům 11. dům v Rybách
V přátelských svazcích poměrně často zažíváte zklamání, které se spojuje se zradou, 
nespolehlivostí nebo nedůvěrou. Často si však neuvědomíte, že i Vy máte na krachu ka-
marádství svůj podíl, a místo hledání příčiny se máte sklon litovat. Nejlepší přátele pak 
nacházíte buď v kruhu vlastní rodiny, nebo jsou to vztahy, které jsou tak trochu zvláštní 
a výjimečné, jako kdyby byly odtrženy od reálného života.
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V čem si příliš nevěříte 12. dům v Býku
Zdrojem nepříjemností, které Vás v životě potkávají, bývají nejčastěji milostné vztahy 
nebo střety zájmů v oblasti financí a nemovitostí. Přitom je pro Vás úspěch v těchto ob-
lastech velmi důležitý, jenže si za svými přáními stojíte až příliš tvrdě a těžce ustupujete 
ze svých požadavků. Neshody se často objevují v sexuální oblasti, kde bývá problema-
tické najít kompromis, a bude si to od Vás vyžadovat ústupky.

Vnímavost a zranitelnost Měsíc v 12. domě
Poměrně často míváte pocity osamělosti a nedostatku lásky, ale na druhé straně mnoh-
dy samotu naopak vyhledáváte kvůli příjemnému klidu, který v ní nacházíte. Jste velmi 
citlivá, vnímavá a zranitelná a ke štěstí nutně potřebujete pocit, že Vás ostatní mají rádi 
a oceňují Vás. Máte silnou potřebu pomáhat lidem, a to někdy až do té míry, že neodbyt-
ně nabízíte svou pomoc i tam, kde o to není zájem. Pak se cítíte nedoceněna a Vaše city 
jsou zraněny, přitom by však k nápravě stačilo jenom málo – pokusit se odhodit sebelí-
tost a podívat se na svět realistickýma očima. Uvidíte, že na Vás spoustě lidí záleží!

Citová stránka osobnosti Měsíc v Býku
K citové spokojenosti potřebujete stabilitu, bezpečí, pohodlí a jistou míru luxusu. Oce-
ňujete fyzické požitky a krásné věci kolem Vás Vám vždy dokážou udělat radost. Vaše 
duše je velmi vnímavá k umění a uměleckým zážitkům. Vaší silnou stránkou jsou stabil-
ní a pevné city, ve kterých je jenom malá míra proměnlivosti. Ve vztahu ke svému okolí 
jste tak trochu rodičovský, pečovatelský a ochranitelský typ a lidé, které máte ráda, se 
na Vás mohou spolehnout. Velmi přesně vnímáte potřeby svého těla a na druhé straně 
ho umíte výborně ovládat. Máte silnou sexualitu a tato oblast života je pro Vás hodně 
důležitá. Vaše citové prožívání života je poměrně klidné a vyrovnané, ale někdy můžete 
mít potíže s až přílišným lpěním na stabilitě, hlavně v materiální, ale také ve vztahové 
oblasti. Vaše sebeúcta a sebevědomí do velké míry závisí na tom, co vlastníte, na zázemí 
a bezpečí – to Vám může způsobovat těžkosti, když přijde období životních změn a ne-
jistoty, se kterými se vyrovnáváte hodně problematicky.

Entuziasmus a nadšení Měsíc Konjunkce Mars
Jste odvážný a podnikavý člověk s nezávislým duchem a pohotovými reakcemi. Na dru-
hé straně je Vám však vlastní jistá dávka impulzivity, neklidu a náladovosti, které Vám 
mohou působit komplikace. Snadno se pro něco nadchnete, zvláště když se do toho vloží 
city, a intuice Vám říká, že přesně toto je ta správná věc. V praxi však pro Vás nebývá 
vždy snadné prosadit si to, co chcete, většinou právě proto, že chcete až příliš intenzivně 
a naléhavě. Ukrývá se ve Vás touha uspět v životě za každou cenu a případná omezení 
ji ještě jenom víc posilují. Pokud se Vám povede najít tu správnou cestu k uplatnění 
a prosazení Vašich tužeb a snů, máte velmi dobré předpoklady k dosažení mimořádných 
úspěchů ve veřejném životě, moci a autority. Najít tuto cestu však bude chtít trochu 
trpělivosti a umírnění Vašich vlastních představ tak, aby se víc přiblížily představám 
ostatních, jinak mohou Vaše sny zůstat jenom sněním.
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Silné a odpovědné city Měsíc Konjunkce Saturn
Mezi Vaše přednosti patří stabilní povaha, která se spojuje s upřímností a střízlivým 
uvažováním. V citových záležitostech se zcela přirozeně snažíte chovat rozumně, ale zá-
roveň jsou Vaše emoce velice hluboké a silné, což Vám v životě občas může způsobovat 
potíže. Vaše city se někdy mohou zdát proměnlivé, ale je to jenom malá proměnlivost 
v rámci dlouhodobé stálosti. Tomu, co cítíte, máte sklon přikládat až příliš velkou dů-
ležitost, pak Vám někdy může připadat, že ostatní Vás nechápou nebo nedoceňují. Jste 
spíš vážný člověk a někdy Vás popadne melancholie či sklíčenost, které Vás od ostatních 
ještě víc vzdalují, proto je potřeba snažit se nepodléhat těmto stavům příliš hluboce. 
Lepší by bylo trochu více se uvolnit a pokusit se nebrat všechny své pocity až s takovou 
vážností, předejdete tak mnoha zraněním, která přitom často ani nemusí být skutečná 
a souvisí jenom s Vaší zvýšenou citlivostí.

Intenzivní citový život Měsíc Trigon Pluto
V citové oblasti jdete do hloubky a místo spousty povrchních vztahů a známostí upřed-
nostníte několik málo dobrých přátel a pevné, dlouhotrvající spolehlivé svazky. Váš 
vnitřní citový život je hluboký a intenzivní, přikládáte mu velkou důležitost a význam. 
Velké a vznešené city, které přebývají ve Vaší duši, dáváte poměrně snadno najevo i na-
venek, ovšem přívětivým způsobem, sotva byste se kdy snížila k nějakým citovým výle-
vům a scénám. Nebezpečím této Vaší intenzivně citově založené povahy může být sklon 
snažit se měnit lidi podle Vašich představ, což se ve skutečnosti rovná manipulaci a na 
tu je potřeba dávat si velký pozor. Pokud nechcete, aby se věci časem obrátily proti Vám, 
budete muset pochopit, že Vaše blízké, jakkoliv pevný vztah s nimi máte, nemůžete mě-
nit a ovlivňovat, ale musíte je akceptovat takové, jací jsou, i když to pro Vás někdy může 
být poměrně těžký úkol a životní výzva.

Přátelskost v komunikaci Merkur v 11. domě
Jste přátelský člověk a neustále vyhledáváte nové kontakty a seznámení. Baví Vás dis-
kutovat, a to hlavně o oblastech, kterým se věnujete a něco o nich víte. Znáte spoustu 
lidí z nejrůznějších vrstev společnosti a s různorodými pohledy na svět, ale tyto vztahy 
nebývají většinou příliš osobní a nelze říct, že by šlo o opravdová přátelství. Díky svému 
komunikačnímu talentu dokážete výborně spojovat lidi s podobnými názory a organizo-
vat různé kolektivní akce, týkající se Vašich společných zájmů nebo koníčků. Váš projev 
je optimistický a sympatický, ale většinou mluvíte spíš o názorech než o pocitech.

Rozumové schopnosti Merkur v Beranu
Vaše myšlení je rychlé a rozhodné. Umíte rychle reagovat a máte přímé a originální 
uvažování, ale na druhou stranu se z toho samého důvodu poměrně snadno necháte 
zatáhnout do hádek a sporů, případně je dokonce i iniciujete. Nemáte ráda zdržování 
a výsledky byste nejraději vždy viděla hned, takže při přesvědčování lidí, kteří zastáva-
jí odlišný názor, se velmi často projevuje Vaše netrpělivost. Váš projev v komunikaci 
s okolím je rázný a nekompromisní, ale zároveň se nezapře Váš pozorovatelský talent 
a vrozená inteligence, které vedou k tomu, že Vaše závěry jsou obvykle velmi výstižné. 
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Velmi dobře se uplatníte všude tam, kde je potřeba rychle reagovat a pohotově se roz-
hodovat. V komunikaci však potřebujete rozvíjet trpělivost, mírnost a rozvážnost, které 
Vám mohou napomoct k větším úspěchům a uchránit Vás před zbytečnými spory. Pozor 
také na zbrklost obecně, třeba na příliš rychlou jízdu autem.

Rebelantské myšlení Merkur Opozice Uran
Máte pokrokové a originální myšlenky, které Vás poměrně často vedou k tomu, že se 
rozhodnete udělat nějakou zajímavou životní změnu, a to zejména v kariérní oblasti. 
Máte bystrou a pohotovou mysl a vysokou inteligenci, které Vám pomáhají přesně vní-
mat svět a rychle přijít na kloub problémům. Vaše nezávislé myšlenky však často vedou 
k až příliš ukvapeným rozhodnutím a nestabilitě ve Vašem životě – přestože máte větši-
nou pravdu a Váš postřeh je velmi přesný, ve snaze o zlepšování situace se často uchy-
lujete k až příliš radikálním řešením, což může být v některých případech spíš na škodu 
než k užitku věci. Je potřeba rozvíjet trpělivost a rozvážnost, abyste mohla svůj skvělý 
postřeh využít co nejefektivněji a opravdu úspěšně dosáhnout změn, o nichž si myslíte, 
že by se měly stát. Je potřeba smířit se s tím, že když prosazujete neobvyklé a originální 
názory, je to běh na dlouhé tratě.

Citlivost a romantičnost Venuše v 12. domě
Vaše povaha je spíš plachá a uzavřená, a to zejména v lásce. Přitom jsou Vaše city velmi 
intenzivní a hluboce je prožíváte, jenomže ne vždy nacházíte styčné body, které by Vás 
spojily s Vaším okolím. Zpracovávání Vašich vlastních pocitů vám někdy činí potíže a po-
měrně často se stává, že Vás vyvedou z míry. Pak trávíte hodně času o samotě a snažíte se 
pochopit svoji vlastní duši. V lásce se potřebujete osvobodit od svazujících romantických 
očekávání a dát vztahům volnější průběh. Vaše romantické a intenzivní prožívání světa 
se odráží i na Vašem vkusu, vyhledáváte umělecká díla nabitá silnými emocemi.

Láska, vkus a společenský projev Venuše v Býku
V lásce se chováte stabilně, odpovědně a uvážlivě. Milostné vztahy berete vážně a při 
jejich navazování proto raději postupujete opatrně. Důležitá přitom pro vás není jenom 
zamilovanost, ale také praktické otázky, týkající se materiálního zázemí a běžného ži-
vota. Ve vztahu jste spolehlivá a stálá a vyžadujete absolutní věrnost, která je pro Vás 
na velmi vysoké příčce v žebříčku důležitosti. Tělesné požitky a fyzickou lásku dokážete 
opravdu ocenit a ve vaší povaze je něco smyslného, co působí na opačné pohlaví neodo-
latelně přitažlivě. Milostné radovánky si však mnohem raději vychutnáváte ve stabilním 
vážném vztahu než v různých dobrodružstvích na jednu noc. Vaše chování v lásce pů-
sobí důstojně, ale zároveň vůbec ne upjatě a na muže obecně působíte dojmem veselé 
a milé společnice. V životě se moc ráda obklopujete krásnými věcmi, máte mimořádně 
vyvinutý smysl pro estetiku a vytříbený vkus.
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Silná vnitřní energie Mars v 12. domě
Vaše touhy a ambice jsou intenzivní a pramení z Vašeho nevědomí. Zejména v mládí 
můžete mít sklon je potlačovat, což bývá zdrojem potíží. Upřednostňujete samostatnou 
práci, často jednáte potají a neukazujete všem hned své karty. To souvisí s Vaší snahou 
dosáhnout ocenění a úcty, jenomže obvykle to vede spíš k duševní osamělosti a pocitům 
opuštěnosti. Jste komplikovaná osobnost, která toho může s malou námahou dosáh-
nout opravdu hodně, ale stejně snadno může váš život sklouznout ke smutku a frustraci. 
Proto je pro Vás mimořádně důležité věnovat pozornost svému podvědomí a snažit se 
pochopit sebe sama.

Kam míří Vaše síla a ambice Mars v Býku
V praktických každodenních záležitostech oplýváte energií, ale jinak je Váš temperament 
spíš klidný a stabilní. Když potřebujete něco prosadit, jste rozhodná, silná a vytrvalá. 
Nejste typ, který by se vyznačoval energičností a zvláštní průbojností, ale vyvažujete to 
velkou trpělivostí a neústupností, když jde o záležitosti, které jsou pro Vás důležité. Za 
svými cíli si jdete soustředěně a trpělivě. Mezi Vaše priority, kterým věnujete největší 
množství životní energie, patří majetek, výdělky a domácí zázemí. Je velmi pravděpo-
dobné, že máte talent pro umělecká řemesla nebo se věnujete domácímu kutilství. Když 
něco vyrábíte, snažíte se, aby byl výsledek hlavně kvalitní. Další stránkou života, které 
věnujete hodně energie, je sexualita. Vaše potřeby jsou poměrně vysoké, ale umíte je dát 
najevo přímým a nekomplikovaným způsobem. Stinnou stránkou Vaší povahy naopak 
může být horší přizpůsobivost změnám.

Nezlomnost a houževnatost Mars Konjunkce Saturn
Máte dar silné vůle a schopnost jít si za svým i ve ztížených podmínkách, když vám osud 
neprojevuje svoji přízeň. Jste neúnavná a spolehlivá pracovnice a Vaše nadšení a zápal 
pro věc umíte dávkovat tak, aby vám vydržely dlouho. Upřednostňujete stabilitu a Vaší 
strategií, jak dosáhnout svých cílů, je jít si za nimi pomalu a postupně. Lépe než v situ-
acích vyžadujících rychlé reakce a přizpůsobování se náhlým změnám se uplatníte tam, 
kde je potřeba houževnatost a schopnost dlouhodobě čelit tlaku. Nevyhledáváte riziko, 
ale mezi Vaše silné stránky patří velmi dobré organizační schopnosti. Někdy však máte 
sklon až příliš snadno ustupovat a přizpůsobovat se, což může být občas na škodu. Ne-
cítíte potřebu hádat se. Vaše sebevědomí je natolik silné, že Vám velí stáhnout se, po-
kud je to potřeba, a dát prostor i ostatním – ti však mohou uvažovat agresivněji a Vaší 
vstřícnosti zneužít, na to je potřeba myslet.

Úspěchy ve vztazích Jupiter v 7. domě
Se svým okolím udržujete harmonické a příjemné vztahy a většinou se Vám daří diplo-
maticky předcházet hrozícím konfliktům. Máte silný smysl pro spravedlnost a talent 
dobře vycházet s lidmi. Jste milá a velkorysá povaha a ke každému přistupujete s po-
rozuměním a otevřeností. V životě máte štěstí na dobré přátele a harmonické vztahy 
s lidmi kolem Vás. Štěstí a spokojenost naleznete i v manželském svazku, který bude 
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vyrovnaný a bude v něm panovat soulad a vzájemné pochopení. Při výběru životního 
partnera máte šťastnou ruku a Váš svazek se bude vyznačovat hlubokým porozuměním 
a sdílením stejných ideálů.

Co Vás baví a daří se Vám Jupiter v Kozorohu
Svoji osobnost se snažíte rozvíjet prostřednictvím dodržování společensky daných záko-
nitostí a praktických činností. Ctíte si zákon a tradice, a umět dosahovat štěstí v rámci 
jejich mantinelů je Vaší životní metou. Materiální zabezpečení a společenské uznání pro 
Vás patří mezi důležitá měřítka životní spokojenosti. Raději se přidržujete předem da-
ného a společností uznávaného řádu, než byste měla sáhodlouze hloubat nad abstrakt-
ními filosofickými otázkami a uvažovat, kde je skutečná spravedlnost – věříte tomu, že 
byste se stejně ničeho nedobrala a že zavedené společenské normy řeší etické otázky 
nejlepším způsobem, jakého je v současnosti možné dosáhnout. Zakládáte si na svém 
kulturním původu a na kořenech, z nichž pocházíte. Díky Vaší schopnosti neúnavně 
a cílevědomě pracovat můžete ve společnosti zaujmout vysoké postavení a Vaše vystu-
pování bude vždy důstojné, seriózní a hodné Vaší pozice.

Opatrnost v důvěře Saturn v 12. domě
V životě často míváte pocit opuštěnosti a nepochopení, a proto se u Vás zřejmě silně 
projevují samotářské sklony, zdrženlivé vystupování a možná i nedůvěra ke světu. Prav-
děpodobně máte za sebou několik životních zklamání, které Vás silně poznamenaly, 
a od těch dob se s Vámi táhnou obavy a potíže s důvěrou k lidem nebo nedostatek se-
bevědomí. Jste mimořádně citlivá osoba a máte velké předpoklady k duchovnímu růs-
tu a dosažení obrovských duševních schopností, v cestě Vám však stojí nezpracovaná 
traumata, problematický vztah k autoritám a nedostatek uznání. Nebude to snadné, ale 
během života je překonáte.

Co je pro Vás v životě výzvou Saturn v Blížencích
K řešení problémů a životních otázek přistupujete s klidem, rozvahou a logickým myšle-
ním, toužíte po přesnosti odpovědí a velkou váhu přikládáte rozumovým řešením. Vaší 
silnou stránkou je umění dodržovat duševní disciplínu, ale na druhé straně máte někdy 
sklon dělat si kvůli některým věcem až přílišné starosti. Je dosti pravděpodobné, že 
v mládí jste to neměla lehké a setkala jste se s překážkami, ať už v rodině nebo při stu-
diu, což Vás naučilo větší rozvážnosti, ale na druhé straně Vám tyto zkušenosti způsobu-
jí větší náchylnost podléhat zbytečnému rozrušení a neklidu. Vaše komunikace s okolím 
může být částečně zablokována, a to bez zjevné příčiny. I když máte pocit, že říkáte věci 
logicky a srozumitelně, ostatní jako kdyby Vám buď nenaslouchali, nebo si Vaše slova 
vyloží špatně. Proto jste spíš tichá a málomluvná. Naučit se efektivně sdělovat okolí své 
názory je pro Vás důležitou životní výzvou.

Pochybnosti o tom, co cítíte Saturn Opozice Neptun
Vaše fantazie a ideály jsou tak trochu blokovány jiným principem uvnitř Vás samot-
né a tím je sklon k jakémusi sebeomezení a skepticismu. To Vám někdy může ubírat 
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motivaci, nadšení a ambice, protože se k nim stavíte střízlivě a zpochybňujete je. K Vašim 
vlastním představám, uměleckým sklonům a podvědomé víře v tajemné síly se taktéž sta-
víte ve svých myšlenkách značně rezervovaně, což Vám může způsobovat vnitřní zmatek. 
Síla vůle může být trochu oslabena pod vlivem pochybností a je potřeba ji podporovat.

Ambicióznost a ctižádost Saturn Trigon Pluto
Jste cílevědomý a ctižádostivý člověk se silnou touhou po naplnění Vašich ambicí, za 
kterými si jdete vytrvale, houževnatě a dlouhodobě a jste přitom ochotna a schopna 
snášet i různá omezení a překonávat značné nesnáze. Skrytým motivem ve Vašich cílech 
je dosažení moci a autority v daném oboru, ale když se Vám to povede, svého postavení 
a možností budete využívat velmi odpovědně a rozumně. Tento aspekt však sdílíte s ce-
lou Vaší generací, takže se ve stejné době projevuje i u ostatních lidí podobného věku.

Kreativita a novátorství Uran v 5. domě
Vaše odvážné nápady mohou být zdrojem velké tvořivosti a přinést Vám životní úspě-
chy, často se však spojují se sklony k neuváženému jednání v milostném životě nebo 
s příliš velkorysým utrácením finančních prostředků. Je proto vhodné nechat si je vždy 
pořádně projít hlavou dřív, než se do nějakého riskantního podniku pustíte. Nekonvenč-
ní nápady v pracovní oblasti budou přínosné, ale v lásce je namístě spíš opatrnost. Jste 
nezávislá a kreativní osoba a k těmto vlastnostem vedete i své potomky.

V čem jste nekonvenční Uran ve Váhách
Silně toužíte po harmonii a rovnováze v životě, což se u Vás spojuje se zpochybňová-
ním tradičních zvyklostí, zejména v mezilidských vztazích a partnerském soužití. Proto 
experimentujete s hledáním harmonie a ideálu v méně konvenčních vztazích a dosti 
pravděpodobně alespoň v nějakém období svého života zpochybňujete význam instituce 
manželství. Nekonvenční a novátorské je také Vaše umělecké cítění a Váš vkus je sice 
spíš jemný a decentní, ale současně v některých směrech pro Vaše okolí překvapivý.

Intuitivnost v práci Neptun v 6. domě
Ke své práci máte osobitý vztah a hodně pro Vás znamená, někdy však její význam až 
přeceňujete. Vaše skryté duševní schopnosti jsou velké, ale je potřeba naučit se je správ-
ně využívat, jinak mohou způsobovat potíže v zaměstnání. Důležité je rozvíjet sebeorga-
nizaci, protože máte sklon zapomínat na své povinnosti a zanedbávat je. Pokud se Vám 
povede zvládnout tyto výzvy, máte velké předpoklady ke snadnému úspěchu, který vás 
nebude stát mnoho námahy. Uplatnit se můžete ve zdravotnictví a sociální oblasti.

Ideály a sny Vaší generace Neptun ve Střelci
Filosofické nebo náboženské směry, s nimiž sympatizujete, na Vás mají velmi silný vliv 
a formují Vaše názory. Nepřijímáte je ovšem slepě, a než se pro něco zapálíte, hodně 
o tom uvažujete. Nejspíš máte své vlastní přesvědčení, které je ovlivněno několika růz-
nými myšlenkovými směry. Své schopnosti dáváte do služeb vyšších ideálů a nacházíte 
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v tom štěstí a spokojenost. Je pro Vás důležité mít v životě něco, čemu doopravdy věříte, 
co určuje Vaše kroky, dává Vašemu životu smysl a inspiruje Vás k tvořivosti.

Vůdcovské ambice Pluto v 5. domě
Máte podnikatelský talent a vynikající předpoklady k dosažení úspěchu na vůdčích po-
zicích, pozor však na přeceňování vlastních schopností, mohlo by to vést až ke krachu. 
Riskantní jsou zejména pokusy o nečistou hru a manipulaci s lidmi. Velmi intenzivně 
prožíváte rovněž sexuální a erotickou oblast života, která však někdy může být pozna-
menána mocenskými boji, podobně jako Váš vztah s Vašimi dětmi. Máte totiž své před-
stavy o tom, co by měly v životě dělat, a snažíte se je přesvědčit o jejich správnosti.

Přání, sdílená s Vaší generací Pluto ve Váhách
Máte cit pro rovnováhu a toužíte po harmonickém a vyrovnaném životě. Tento ušlech-
tilý cíl Vám však komplikují vnitřní rozpory, které vyplývají z toho, že se na věci díváte 
ze dvou protichůdných úhlů pohledu. Na jedné straně máte silně vyvinutý smysl pro 
spravedlnost, ale na straně druhé se někdy přikláníte k extrémním názorům a postojům. 
Obava z vlastní nedokonalosti Vám může přinášet potíže se sebevědomím. V partner-
ských vztazích je důležité učit se z vlastních chyb a řešit potíže pomocí domluvy.
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Horoskop na míru
Tento horoskop vychází z přesného data, hodiny a místa narození. Datum a čas narození jsou 
v životě člověka klíčovou záležitostí a postavení planet a hvězd v momentu, kdy poprvé spatříme 
světlo světa, má natolik velkou sílu, že ovlivňuje naši povahu po celý náš další život.

Při sestavování horoskopu je pomocí složitých výpočtů zjištěna přesná poloha všech jednotli-
vých planet na obloze ve chvíli Vašeho narození. Díky tomu můžete s pomocí svého horoskopu 
na míru nahlédnout i do těch nejskrytějších zákoutí Vaší duše.

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

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

Slunce
Začněme Sluncem. Když se Vás někdo zeptá, v jakém znamení jste se narodila, myslí tím Vaše 
sluneční znamení – to většinou všichni běžně známe. Sluneční znamení je základem Vaší pova-
hy a určuje nejdůležitější rysy Vaší povahy a životního směřování. 

Měsíc
Kromě toho však existuje i měsíční znamení, které obdobným způsobem zohledňuje, v jakém 
znamení se při Vašem narození nacházel Měsíc. Měsíc v horoskopu vypovídá o citové stránce 
Vaší osobnosti, o duši, intuici, podvědomí, citlivosti a vnímavosti. Je to v podstatě ženská strán-
ka Vašeho nitra, kterou máme všichni, bez ohledu na pohlaví. Způsob, jakým se projevuje, je 
určován právě polohou Měsíce v horoskopu.

A jaké jsou významy dalších planet? 

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

Venuše je podobně jako Měsíc planetou ženské stránky osobnosti – ale v trochu jiném smys-
lu. Zatímco Měsíc vypovídá v horoskopu spíš o citovém prožívání a vnímavosti, Venuše mluví 
o tom, jakým způsobem se u Vás projevuje smysl pro krásu, ale také jak se chováte v lásce a vzta-
zích a co pro Vás znamenají. 
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Mars je naproti tomu ryze „mužská“ planeta, která v horoskopu mluví o tom, ve kterých ob-
lastech života a jakými způsoby se u Vás projevuje bojovnost, kam a jak směřujete svoji aktivitu 
a životní energií. 

Jupiter je „planeta králů“ – jeho postavení v horoskopu mluví o tom, v čem jsme dobří, co nám 
přináší štěstí, co nám jde a co nás baví. Tato planeta přináší optimismus, štěstí a vyrovnanost 
do toho místa v horoskopu, kde se objeví. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



17

Každý dům se nachází v nějakém znamení a každá planeta se zároveň nachází v některém domě, 
a vliv této planety a znamení se tím pádem bude projevovat nejsilněji právě v oblasti života, 
která s daným domem souvisí.

První dům vypovídá o sebeprosazení a způsobu, jakým se Vaše povaha projevuje navenek. 

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

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

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

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

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

Naproti tomu Descendent, který stojí v astrologickém diagramu přesně naproti ascendentu, 
mluví o Vašich partnerských vztazích a o vlastnostech, které hledáte u Vašeho protějšku nebo 
které máte v sobě rozvíjet právě díky lásce a vztahům.

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

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

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

Horoskop na míru Vám pomůže lépe poznat sebe sama, podpořit to, co je ve Vás nejlepší a vy-
rovnat se s Vašimi vnitřními rozpory. Svůj osud držíte ve svých rukou – hvězdy Vám nabízejí své 
dary a je jen na Vás, jak je využijete!
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Několik slov na závěr…

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

Uschovejte si tento horoskop a vracejte se k němu i v budoucnu, kdykoliv to bude potřeba. Díky 
němu lépe porozumíte své vlastní povaze, osudu a tomu, co vlastně v životě potřebujete k dosa-
žení opravdového štěstí. Lidská duše není jednoduchá a ukrývá v sobě rozpory, které nám však 
pomáhají k osobnostnímu růstu a vývoji. Jejich odhalování je vzrušujícím tajemstvím – pozná-
vání vlastní duše může být stejně dobrodružné jako cesty do neznámých dálek a stejně zábavné 
i poučné jako ten nejlepší film či kniha. Pokaždé, když si přečtete svůj horoskop na míru, v něm 
objevíte něco nového a překvapivého, a s odstupem času Vám prozradí ještě víc tajemství a od-
halí ještě zajímavější souvislosti.

Tento horoskop Vám umožňuje nahlédnout do toho, co říkají hvězdy o Vašich vrozených pova-
hových vlastnostech, schopnostech a předpokladech. Prozradil Vám hlavní linie Vašeho osudu 
a otevřel skryté komnaty Vaší duše. Své štěstí však držíte ve svých vlastních rukou a neexistuje 
nic, co by Vám mohlo zabránit v dosažení toho, co si doopravdy přejete! Využijte tedy znalostí, 
které Vám prozradily hvězdy, ve svůj prospěch co nejlépe – přejeme Vám, aby Vám hvězdy přá-
ly, aby Vám život přinášel jenom úspěchy a aby štěstí stálo na Vaší straně!

Líbil se Vám tento horoskop? Chcete vědět ještě víc? Pak využijte i naší další nabídky ročního 
horoskopu!

Zajímá Vás, co si pro Vás hvězdy připravily v příštím roce? Náš roční horoskop Vám prozra-
dí, které dny, týdny a měsíce budou pro Vás šťastné a které naopak náročné. Dovíte se, jaké 
události můžete během příštího roku očekávat, jakými dary vás obdaří štěstěna a jaké výzvy 
na Vás čekají!

Neváhejte a přesvědčte se o tom, co všechno Vám hvězdy mohou říct! V případě zájmu o roční 
horoskop se obraťte na www.blesk.cz




