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Jméno
Jan Novák

Datum a čas
8.4.1978 10:30 UT+1:0

Místo
Tábor

Systém dómů
Placidus

Znamení
Beran

Jméno
Eva Novotná

Datum a čas
10.1.1980 6:38 UT+1:0

Místo
Praha

Systém dómů
Placidus

Znamení
Kozoroh

Otisk hvězdné oblohy v čase Vašeho narození.



Děkujeme Vám za objednání partnerského horoskopu na míru. Velmi si vážíme Vaší důvěry a doufá-
me, že budete s našimi službami spokojeni. Partnerský horoskop, který se Vám dostává do rukou, byl 
vypracován individuálně podle přesného data a hodiny narození obou partnerů, a obsahuje detailní 
informace, které jdou do mnohem větší hloubky, než je pouhé srovnání znamení ženy a muže. Pro-
zradíme Vám, jaké šance má Vaše láska! Dozvíte se zde všechny podrobnosti o tom, co Vás s Vaším 
protějškem spojuje, v čem si budete nejvíc rozumět a na jakých základech Váš vztah stojí. Prozradíme 
Vám však i to, ve kterých věcech budete nejspíš muset někdy dělat ve Vašem soužití kompromisy. 

Tento horoskop Vám pomůže lépe pracovat na Vašem vztahu a rozvíjet ho.

Váš partnerský horoskop na míru sestává ze dvou hlavních částí. Na začátku naleznete stručnou cha-
rakteristiku každého z partnerů, která Vám prozradí, jací jste v lásce, co je pro Vás důležité a co každý 
z vás potřebuje a hledá. Láska je nedílnou součástí našeho běžného života, proto se tato část dotýká 
i obecných vlastností obou partnerů, které mají vliv na jejich chování v lásce, a je tedy zároveň jakým-
si stručným osobním horoskopem, kde se každý ze dvojice dozví něco o své vlastní povaze i o povaze 

partnera, abyste mohli lépe pochopit  hlubiny duše svého protějšku.

Druhou, rozsáhlejší částí je srovnání horoskopů partnera a partnerky, které Vám prozradí, jak spolu 
vy dva budete vycházet, co Vás bude v životě s protějškem spojovat, jak budete jeden na druhého 
působit, v čem se budete podporovat, co naopak budete u toho druhého vnímat jako problematické, 
jakou budoucnost můžete od Vašeho vztahu čekat, a mnoho dalšího. Tato část horoskopu Vám dá 

cenné rady o tom, na co je potřeba dát si pozor a na jakých základech můžete ve vztahu stavět.

Tento partnerský horoskop se Vám nesnaží nabídnout jednoznačnou odpověď na otázku, zda se 
k sobě hodíte, nebo nikoliv – věříme totiž, že každá dvojice, která se do sebe zamiluje, se k sobě hodí! 
Pouze je v některých případech vztah jednodušší a v jiných zas složitější; když však budete vědět, co 
Vám přisoudily hvězdy, budete moct Váš milostný vztah učinit tím nejkrásnějším, jaký jen může být. 

Přejeme Vám příjemné čtení, hodně zábavy a ještě víc lásky!
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Charakteristika muže
Důraz na kariéru

Slunce v 10. domě
Mezi ústřední body Vašeho života patří kariéra a potřeba prosadit se ve společnosti a máte nejlepší předpo-
klady k tomu, aby se Vám to skutečně povedlo. Je velmi pravděpodobné, že se dřív nebo později dostanete na 
významnou pozici ve veřejném životě a zaujmete vysoké postavení na společenském žebříčku. Svých úspěchů 
zásadně dosahujete vlastním úsilím a pečlivou prací, ale Štěstěna Vám přeje a stojí na Vaší straně. Díky Vaší 
schopnosti respektovat zavedený řád se Vám v kariéře vyhýbají překážky. Díky tomu si pak zvládnete i na vyš-

ších pozicích udržet svoji nezávislost a čestnost, což je hodné obdivu.

Jádro Vaší osobnosti
Slunce ve Lvu

Slunce v ohnivém znamení Lva z Vás činí sebevědomou osobnost, obdařenou vůdčím a organizačním talentem. 
Jste rozeným vládcem, překypujete životní energií a vášní, ale zároveň oplýváte důstojností, která se z Vašeho 
vystupování nikdy nevytrácí. Ve společnosti se těšíte velké oblíbenosti, kterou pro svůj život potřebujete jako 
sůl – žádný Lev  nemůže být šťastný, pokud necítí obdiv a uznání svého okolí. Lichotky a komplimenty Vás vždy 
umí potěšit, ale obvykle o ně nemáte nouzi, protože vyzařujete zvláštní charisma, které z Vás dělá okouzlujícího 
gentlemana. Jste dobrosrdečný, velkorysý a čestný, máte mimořádnou duševní sílu a milujete všechno krásné 
a dobré, Vaše činnost proto může být mimořádně prospěšná pro lidstvo. Své vynikající vlastnosti však nejlépe 
uplatníte, pokud dostanete příležitost postavit se do čela týmu. Abyste mohl ukázat to nejlepší, co ve Vás je, 
potřebujete, aby Vám byla svěřena odpovědnost a moc. Mezi Vaše slabší stránky patří nedostatek skromnosti 
a trpělivosti, chcete pro sebe jen to nejlepší, a to pokud možno hned! Vaše Lví hrdost někdy může přerůstat až 

do sklonů k ješitnosti. Pokud si však na tyto drobné slabosti dáte pozor, dotáhnete to v životě hodně daleko.

Citové potíže
Slunce Kvadratura Měsíc (orbis 0°20´)

Ve Vašem životě se mohou opakovaně vyskytovat neshody mezi blízkými lidmi, a to zejména v mládí – je dosti 
pravděpodobné, že za sebou máte podobnou zkušenost z raného dětství. Konflikty se mohou objevovat mezi 
rodiči a dětmi, ale také v milostných vztazích, které ovšem jinak navazujete poměrně snadno a bez problémů. 
Vyskytnout se může také vnitřní nesoulad uvnitř Vaší duše, především mezi Vašimi vlastními zájmy a službou 
ostatním, například rodině. Často se u Vás objevuje váhavost a citová nejistota a míváte potíže najít si v živo-
tě svůj vlastní směr. To, co chcete na vědomé úrovni, a Vaše intuice, city nebo zděděné vzorce chování stojí 
mnohdy ve vzájemném rozporu a brání Vám v projevení Vaší osobnosti. Máte sklony k nervozitě a nejistotě ve 
vlastním životě. Je potřeba  pokusit se uvědomit si tento Váš vnitřní rozpor a jeho důsledky ve Vašem životě, 

abyste ho mohl lépe pochopit a zbavit se ho.

Zdravá drzost
Slunce Konjunkce Mars (orbis 2°30´)

Patříte mezi odvážné, průbojné a podnikavé lidi a Vaše osobnost je osobností bojovníka – za tím, co chcete, si 
umíte jít s velkým nasazením a nadšením, ať se děje cokoliv. Již od dětství Vám pravděpodobně vytýkali drzost 
a tato vlastnost Vám zůstala – ovšem v přínosné podobě, takže Vám umožňuje snáz si prosadit ve společnosti 
své. Jen zřídkakdy pociťujete strach nebo obavy, které by Vám bránily uskutečnit to, k čemu jste se rozhodl. 
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Vaše bojovnost je však cílená a jdete si skutečně jen za tím, co si v nitru Vaší duše přejete a co je pro Vás dů-
ležité, ne za nějakými chvilkovými vrtochy. Na druhé straně, tato odvaha a nasazení jsou zákonitě vyvažovány 
vlastnostmi, které někdy mohou být příčinou nezdarů – patří mezi ně neopatrnost, ukvapenost a tvrdohlavost. 
V životě se Vám proto zřejmě nevyhne pár nárazů způsobených tím, že jste bojoval v nevhodné chvíli, úspěchy 

ovšem budou převažovat.

Nutnost čelit překážkám
Slunce Kvadratura Saturn (orbis 4°43´)

V životě pro Vás není lehké dosáhnout sebevyjádření Vaší osobnosti a častokrát se Vám do cesty staví různé 
překážky nebo potíže. Pokud se chcete prosadit v tom, co Vy sám opravdu chcete, bude Vás to stát hodně tvrdé 
práce a nic nedostanete zadarmo – o to větší cenu však pak bude Váš úspěch mít, proto by byla škoda rezig-
novat při prvních komplikacích. Vnitřní sílu poprat se s překážkami a výzvami v sobě najít můžete, často Vám 
ovšem k tomu chybí potřebná sebedůvěra, tak to nakonec vzdáte – to však lze změnit. Na druhé straně je však 
potřeba si uvědomit, že překážky a nesnáze nejsou vždy jenom dílem vnějších okolností, ale někdy si je nepřímo 
přivoláváte sám tím, že máte až příliš vysokou ctižádost a velmi toužíte po uznání. Nejlépe Vám bude vyhovovat 
nezávislá a aspoň částečně samostatná práce, ve které můžete nejlépe zúročit svou ctižádost, vytrvalost a schop-

nost tvrdě pracovat na svých záměrech.

Jak působíte na okolí
Ascendent ve Váhách

Vaše vystupování je přátelské, klidné a ohleduplné. Vždy se snažíte o to, dát druhým dostatečný prostor, proto-
že věříte, že je to lepší než jen slepě prosazovat své vlastní zájmy. Jste rozvážná osoba, a než něco uděláte, po-
řádně si to rozmyslíte a hlavně se podíváte na věc z různých úhlů pohledu. Vždy se snažíte dosáhnout harmonie, 
souladu a krásy, ve společnosti proto působíte jako velmi pozitivní element. Rozhodování necháváte raději na 
druhých, ale na druhé straně Vám vadí, pokud nerespektují Váš názor a pohled. Usilujete o rovnováhu, vyrov-
nanost a spravedlnost. Snažíte se vyjít dobře s každým, ať už je jakýkoliv, agresivita Vám však u lidí překáží. 
Ve společnosti na sebe často berete roli zprostředkovatele mezi dvěma rozhádanými stranami. Jinak jste spíš 
pasivní a většinou nezastáváte žádné pevné stanovisko. Na Vaše okolí proto působí Vaše chování někdy dojmem 
nerozhodnosti, lhostejnosti nebo i oportunismu, ale Vaše motivace jsou čisté a idealistické. V rozhovorech často 
úmyslně hájíte opačné stanovisko jenom proto, abyste docílil rovnováhy. Vztahů a sbližování s lidmi se nebojí-

te, naopak je vyhledáváte. Nebezpečím pro Vás je Vaše snadná ovlivnitelnost a sklouzávání do extrémů.

Postoj k lásce a partnerství
Descendent v Beranu

Partnerské vztahy obvykle navazujete se silnými a průbojnými osobnostmi, které vyvažují Vaši mírnou povahu 
a pomáhají Vám prosadit se. Tyto typy lidí Vás přitahují tím, že nemají strach z překážek. Na druhé straně jsou 
však Vaše partnerky častokrát na Váš vkus až příliš agresivní v prosazování si svého, což se Vám nelíbí a je to 
proti Vašim ideálům o rovnováze a harmonii. Svým protějškem se necháte snadno přinutit k ústupkům, pokud 
to však děláte dlouho a často, ztrácíte své vlastní já a jste dezorientován. Během života se budete muset naučit 
více se ve vztahu prosadit, protože když budete pořád ustupovat, jen stěží dosáhnete rovnováhy. Při řešení 
problémů je někdy nutné stát si pevně za svým i za cenu hádky, jakkoliv se Vám to nelíbí. Odměnou za to Vám 

bude dosažení skutečné harmonie a vyrovnanosti.
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Citová stránka Vaší osobnosti
Měsíc ve Štíru

Jste člověk s velmi intenzivním citovým životem, ve Vašem srdci se ukrývají silné a hluboké vášně, přestože 
navenek to mnohdy není vůbec poznat. Jste vnímavý vůči pocitům ostatních a umíte je velmi dobře odhadnout, 
ale sám jste si vědom své zranitelnosti, proto se chováte v citové oblasti opatrně a obezřetně. V lásce toužíte 
po dosažení největších hlubin citů, povrchní vztahy nejsou nic pro Vás. Vaše milostné svazky bývají vášnivé 
a dramatické, což podvědomě vyhledáváte, přestože víte, že Vám to může způsobit zranění na duši. V ideálním 

vztahu budete na sebe s protějškem hluboce citově navázáni.

Vy a láska
Venuše ve Váhách

Jste člověk, který miluje harmonii, soulad a vyrovnanost, a to jak co se týče věcí a prostředí, ve kterém žijete, 
tak i ve vtazích a v lásce. Díky své společenskosti a příjemnému vystupování obvykle nemíváte nouzi o přízeň 
opačného pohlaví, ale v lásce býváte někdy nerozhodný. Zamilujete se celkem snadno, zvláště do člověka, ke 
kterému Vás poutají společné romantické zážitky, ale pokud jde o dlouhodobý vztah, jste náležitě vybíravý a ná-
ročný a ze svých nároků a ideálů nerad slevujete. V milostných vtazích jste ohleduplný a umíte vycítit emoce 

svého protějšku, což z Vás dělá ideálního partnera pro soužití.

Čeho chcete v milostném životě dosáhnout
Mars ve Lvu

Jste sebevědomá, kreativní a energická osobnost, na své okolí umíte dělat dobrý dojem a často stojíte v centru 
pozornosti, což se Vám líbí. Váš všestranný talent, průbojnost a společenské dovednosti jsou obdivuhodné, 
ale pro dosažení spokojenosti potřebujete stát v čele – podřízené postavení Vám nevyhovuje. To platí i v lásce, 
proto obvykle vyhledáváte partnerky s mírnější a spíš pasivnější povahou, které Vás rády nechají hrát ve vztahu 
první housle. Za to se jim odměníte mimořádnou velkorysostí, zahrnete je láskou a ohnivou vášní. Další Vaší 

předností je, že se ve vztazích chováte čestně a férově.

Charakteristika ženy
Důraz na kariéru

Slunce v 10. domě
Mezi ústřední body Vašeho života patří kariéra a potřeba prosadit se ve společnosti a máte nejlepší předpo-
klady k tomu, aby se Vám to skutečně povedlo. Je velmi pravděpodobné, že se dřív nebo později dostanete na 
významnou pozici ve veřejném životě a zaujmete vysoké postavení na společenském žebříčku. Svých úspěchů 
zásadně dosahujete vlastním úsilím a pečlivou prací, ale Štěstěna Vám přeje a stojí na Vaší straně. Díky Vaší 
schopnosti respektovat zavedený řád se Vám v kariéře vyhýbají překážky. Díky tomu si pak zvládnete i na vyš-

ších pozicích udržet svoji nezávislost a čestnost, což je hodné obdivu.

Jádro Vaší osobnosti
Slunce ve Střelci

Slunce v ohnivém znamení Střelce z Vás dělá idealistku s dobrodružným duchem, která se dívá do dálky. Vaše 
osobnost se vyznačuje optimismem, svobodymilovností, smyslem pro spravedlnost a upřímností. Jste přímá 
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a otevřená a věci říkáte na rovinu tak, jak si je myslíte, až to někdy může být zraňující a občas Vás nařknou z ne-
dostatku taktu a diplomacie. Na druhé straně lidé vědí, že tomu, co řeknete, mohou věřit. Na své okolí působíte 
inspirativně a Vaše nadšení je nakažlivé. Jste aktivní člověk, hlavně co se týče práce nebo koníčků. Věnovat se 
v životě něčemu, co Vás skutečně baví, je pro Vás nezbytné. U mnoha Střelců je to sport, často extrémní, nebo 
cestování či pobyt v přírodě, ale v zásadě může jít o cokoliv, co Vás naplňuje a poskytuje Vám dostatečnou míru 
volnosti. Pocit svobody potřebujete i ve vztazích, máte strach příliš se vázat a bráníte se omezování. Ve svém 
životě máte cíl a ideály, za kterými si jdete, a ty jsou obvykle dlouhodobé. Zajímají Vás velké věci, zásadní myš-
lenky a souvislosti, detaily jsou pro Vás spíš podružnou záležitostí. Jste v zásadě veselý člověk s jistou mírou 

bezstarostnosti, ale když se něco protiví Vašim ideálům nebo spravedlnosti, umíte dělat rázné kroky.

Sklon příliš se omezovat
Slunce Opozice Saturn (orbis 0°42´)

Ve Vaší duši proti sobě bojují dvě protichůdné stránky – jádro Vaší osobnosti stojí v protikladu k jisté části 
Vašeho Já, která Vás neustále pobízí k tomu, že byste se měla kontrolovat, omezovat a krotit své vášně. To sice 
není špatné, ale někdy toho může být až příliš a na lidi ve svém okolí pak můžete působit chladným nebo nepři-
měřeně vážným dojmem. Vaše cesta k opravdovému sebevyjádření může být tímto Vaším vnitřním rozporem 
znesnadněna a někdy míváte potíže s nedostatkem sebedůvěry, který je ještě posilňován obavami z případných 
negativních postojů ostatních lidí vůči Vám, kdybyste se opravdu projevila taková, jaká uvnitř jste. Potřebujete 
pěstovat optimismus a pozitivní přístup k životu. Je pravděpodobné, že v životě až podezřele často narážíte na 
překážky a své úspěchy si musíte vybojovat tvrdou a vytrvalou prací, ale právě pozitivní přístup a vyšší sebevě-

domí mohou udělat zázraky a změnit to.

Jak působíte na okolí
Ascendent ve Vodnáři

K životu přistupujete s lehkostí a jistou dávkou neosobního odstupu. Vaše mysl a projev jsou svobodné a nesvá-
zané společenskými omezeními. Máte lidumilné ideály a snažíte se dělat věci, které jsou prospěšné pro lidstvo, 
i když mohou být někdy trochu neobvyklé a připadat Vašemu okolí zvláštní. Jste ve srovnání se zbytkem spo-
lečnosti o krok napřed a ve svých činech se nenecháte omezovat předsudky a konvencemi. Odmítáte dodržovat 
nesmyslné tradice a pravidla, jež podle Vás nemají smysl, ignorujete. Přitahují Vás progresivní myšlenkové 
směry a inspirace pro svůj život hledáte na mnoha různých místech, protože se nechcete nechat omezovat. 
Vede to však k nebezpečí, že si budete myslet, jak jste jen Vy sama nestranná a nezaujatá, a tím pádem lepší než 
ostatní. Na lidech Vám vadí netolerance, agresivita a přetvářka. Máte cennou schopnost odosobnit se a vidět 
věci nestranně, takové, jaké doopravdy jsou, a to včetně Vaší vlastní osoby. Z toho však mohou někdy pramenit 
potíže se sebedůvěrou, protože dobře vidíte své vlastní chyby. Baví vás studium a poznávání nových lidí a míst, 
ráda si rozšiřujete obzory a naopak doufáte, že i Vy budete moct svým příkladem rozšířit obzory jiným lidem.

Postoj k lásce a partnerství
Descendent ve Lvu

Jako partneři Vás přitahují silné a energické osobnosti, které však mohou mít sklony k panovačnosti a nad-
měrnému sebeprosazování. Z partnerských svazků se tak častokrát vyklube boj o moc, který Vám jasně ukáže 
stinnou stránku Vaší vlastní povahy, kterou si musíte přiznat a vyrovnat se s ní. I když jste hluboce přesvědčena 
o své vlastní nestrannosti, nezaujatosti a objektivním pohledu, pod vlivem neshod s partnerem budete muset 
sebekriticky uznat, že nejen jemu, ale i Vám jde do velké míry o moc a prosazení si svých vlastních představ. 
Jste alergická na partnerovu sebechválu a povýšenectví, a přitom právě to Vás na něm přitahuje. Vaše vztahy 
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mohou být bouřlivé a nabité intenzivními emocemi. Milostné štěstí najdete, až když si přiznáte své emoce a Váš 
ideální partner bude odpovědný a spolehlivý.

Citová stránka Vaší osobnosti
Měsíc v Kozorohu

Vaše city jsou stabilní a spolehlivé, ale někdy máte sklon potlačovat to, co skutečně cítíte, protože sama se 
sebou nejste zas tak úplně spokojena. Mluvit otevřeně o svých citech nebo je dávat najevo může být pro Vás 
značný problém, ne proto, že byste nechtěla, ale jednoduše proto, že některé Vaše vnitřní pocity jsou i pro Vás 
samotnou velkou neznámou. Raději je příliš nerozebíráte, připadá Vám to spíš jako ztráta času, jenomže pak 
Vás mohou překvapit a zarazit. V lásce se spíš snažíte řídit tím, co si myslíte, že byste měla cítit, nebo co by se 

líbilo protějšku, a potlačujete své vlastní emoce a city.

Vy a láska
Venuše ve Štíru

Lásku a milostné vztahy prožíváte velmi hluboce a intenzivně a ve Vašem životě zastávají významné místo, 
vlastně jsou pro Vás téměř nejdůležitější ze všeho na světě. Na svého partnera se dokážete velmi silně citově 
navázat. Lásce umíte obětovat cokoliv, ale pozor na sklony k žárlivosti nebo na touhu partnera vlastnit. Patříte 
mezi vášnivé a smyslné lidi a Vaše silné sexuální založení z Vás vyzařuje i navenek, aby přitáhlo partnery, se 
kterými si budete v této oblasti rozumět. Ve vztahu se toužíte úplně odevzdat a sníte o tom, že Váš protějšek 

udělá to samé, aby mezi vámi vzniklo nerozlučné pouto.

Čeho chcete v milostném životě dosáhnout
Mars ve Štíru

Oplýváte silnými emocemi a hlubokými vášněmi, které se projevují jak v běžném životě, tak i v lásce, a milostné 
oblasti věnujete mimořádně velkou část své životní energie. Vaše city jsou bouřlivé a intenzivní, ale zároveň 
stálé a dlouhodobé, láska a citový život jsou pro Vás v životě na prvním místě a velmi si zakládáte na partner-
ské věrnosti. Někdy dokonce můžete mít sklon až trochu žárlit, pokud máte pocit, že Vás protějšek nezahrnuje 
stejnou pozorností jako Vy ji. Mezi Vaše silné stránky patří silná a pevná vůle, nenecháte sebou manipulovat 

a na zrady nezapomínáte, někdy jste však trochu tvrdohlavá.

Partnerská shoda
Povahová spřízněnost                              

Slunce 2. osoby Trigon Slunce 1. osoby (orbis 0°53´)
Slunce obou partnerů se ve vašem vztahu navzájem podporují a to mezi vámi vytváří porozumění a soulad, 
které jsou pevné a stabilní. Mezi základy vašeho vztahu patří podobný temperament, společné zájmy a přístup 
k životu, panuje mezi vámi přátelské porozumění. Jste si blízcí a podobní natolik, že mezi vámi může vzniknout 
až soutěživé napětí, které však vás oba posunuje kupředu. Vaše spojení je velmi příznivé a perspektivní, exis-
tuje mezi vámi silná spolupatřičnost a máte toho hodně společného. Soulad obou Sluncí v horoskopu vypovídá 
především o přátelské sounáležitosti a nepůsobí přímo na vznik milostného jiskření, za to jsou u vás dvou od-
povědné jiné interakce planet. Základem každého fungujícího vztahu je však nejen přitažlivost, ale především 
dlouhodobé přátelství a z toho hlediska má váš svazek velmi velkou šanci přestát i těžké časy a vytrvat dlouhou 
dobu. Díky harmonickému vztahu mezi Sluncem a Sluncem stojí vaše spojení na pevných základech, kterými 
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neotřese ani případná partnerská krize. Jeden v druhém podněcujete tvořivost a společně se vám toho povede 
hodně dokázat a vybudovat.

Energie a vášnivost                               
Slunce 2. osoby Trigon Mars 1. osoby (orbis 1°36´)

Váš vztah je ohnivý, plný dynamické energie a vášně. Souznění ohnivého Marsu a zářivého Slunce dává vašemu 
svazku nejen silný erotický náboj, ale také schopnost zdolávat překážky, povzbuzovat jeden druhého k vyšším 
výkonům a úspěšně naplňovat vaše společné ambice. Rozhodně o vás nelze říct, že byste byli nenáročnou dvo-
jicí, naopak toho chcete hodně, ale díky nevyčerpatelné energii, kterou v sobě navzájem podněcujete, se vám 
bude dařit úspěšně uskutečňovat vaše cíle. Panuje mezi vámi jistý druh soutěživosti, která se však projevuje 
pozitivně a povzbuzuje vás k tomu, abyste toho zvládli a dokázali ještě víc. Ve společném životě se vám díky 
tomu bude po praktické stránce dařit a nehrozí, že byste trpěli finančním či materiálním nedostatkem, proto-
že vaše společná ctižádost vás povede k úspěchům. V sexuální oblasti vám jako páru rozhodně nehrozí nuda 
a dlouhodobě k sobě budete navzájem pociťovat velmi intenzivní přitažlivost a vášeň. Váš milostný život se 
ponese ve znamení náruživosti a silného erotického napětí. Díky tomu všemu tvoříte dvojici, která se nebude 

nikdy nudit a dotáhne to spolu daleko.

Snadná komunikace o citech                        
Měsíc 2. osoby Trigon Merkur 1. osoby (orbis 0°42´)

Mezi mimořádně silné stránky vašeho vztahu patří schopnost povídat si spolu o čemkoliv, od vašich názorů 
a postojů až po city a pocity. Umíte společně vtipkovat a máte podobný smysl pro humor, ale zároveň pro vás 
není problém konstruktivně a bez zábran spolu řešit i vážnější problémy. Díky skvělé komunikaci, kterou mezi 
sebou máte, jste skvělým párem a váš vztah přežije i překážky v každodenním životě. A co víc, můžete spolu 
vytvořit dvojici, která bude společně velmi úspěšná i po pracovní a společenské stránce. Ve vašem vztahu je to 
žena, kdo dává více najevo svoji citlivost a pomáhá partnerovi zohledňovat při řešení problémů i emocionální, 
nejen rozumové hledisko. Muž zas na oplátku pomáhá ženě lépe se vyznat ve svých pocitech a racionálně si je 
utřídit. Ve vašem vztahu se pozoruhodně příznivým způsobem spojuje citlivost a intuice s praktickým smýšle-
ním a porozuměním na myšlenkové úrovni, díky čemuž si navzájem pomáháte uskutečňovat své sny a tvoříte 
si další nové společné. Máte podobné zájmy a umíte spolu dobře diskutovat. Vždy se budete umět spolu dobře 

a účinně na všem domluvit.

Spojení intuice a rozumu                          
Merkur 2. osoby Konjunkce Neptun 1. osoby (orbis 1°15´)

Spojení racionálního Merkuru se snivým Neptunem může do vašeho vztahu přinést velmi krásnou a užiteč-
nou schopnost nahlížet na věci z obou stran a proniknout do větší hloubky toho, co se děje ve vás i kolem vás. 
Jste jeden pro druhého inspirací a zároveň v sobě povzbuzujete bystré myšlení. Podmínkou toho, aby se vám 
povedlo z tohoto spojení planet vytěžit pro sebe a pro vaši lásku to nejlepší, je však schopnost zvládnout tyto 
protichůdné tendence a nastolit mezi nimi rovnováhu. A to může, i když nemusí, být pro vás trochu oříšek. 
Závisí od konkrétních okolností vašeho vztahu, ale i od vašich dalších povahových vlastností a od toho, čemu 
dáte vy sami průchod. Potíže může způsobovat sklon k sarkastickým poznámkám, který bude mít hlavně žena 
a muže mohou zraňovat, nebo na druhé straně zas jeho podle ní až přílišná přecitlivělost, která ji může dráž-
dit. Rozdělení rolí však může být i opačné. Naopak to, co vás spojuje, jsou společné názory a ideály a zároveň 
příjemné společné výlety do světa fantazie a vašich představ. Jeden ve druhém podporujete vyšší schopnosti, 

ale pozor na ulétávání do světa snů.
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Soulad v myšlení a síla vůle                      
Merkur 2. osoby Sextil Pluto 1. osoby (orbis 1°03´)

Váš vztah je intelektuální, jde do hlubin a společně díky němu nabýváte neobvyklých schopností a síly. Díky 
souladu mezi Merkurem a Plutem jste párem, který disponuje ohromnou sílou vůle a myšlenkovou energií 
a společně se vám povede dokázat cokoliv, co jen budete chtít, podstatné je, abyste se na tom domluvili a roz-
hodli se pro to. Najít společný názor a směr však pro vás naštěstí není složité, protože vaše komunikace probíhá 
bezproblémově, a i když možná zpočátku máte sklon přesvědčovat se vzájemně o své pravdě, nakonec stejně 
dospějete ke společnému závěru, na kterém se shodnete. Díky tomuto intelektuálnímu souladu pro vás není 
složité najít řešení jakéhokoliv problému, se kterým byste se mohli setkat. Víc než o běžných každodenních zále-
žitostech vás však baví diskutovat o všem tajemném a neznámém, fascinují vás neprobádané oblasti a společně 
se snažíte vytáhnout z hlubin na povrch metafyzické i psychologické pravdy o fungování světa. Jeden na dru-
hého působíte velmi podnětně, rozšiřujete si rozhled a dáváte jeden druhému podněty k zamyšlení a zároveň 

jste společně neporazitelně silní.

Něžná a vášnivá přitažlivost                      
Venuše 2. osoby Konjunkce Měsíc 1. osoby (orbis 0°30´)

Spojení Luny a Venuše, dvou planet lásky a citů, patří k tomu nejlepšímu, co byste si ve vztahu mohli vůbec přát! 
Vaše láska je spojením něhy a vášně, citlivosti a přitažlivosti a má jedinečný citový náboj, který vás nezlomně 
drží pohromadě. Jeden ke druhému se chováte velmi hezky a přívětivě a váš vztah je stabilní a oddaný. Vaše 
vzájemná láska a citový soulad jsou natolik silné, že díky nim váš vztah úspěšně překoná jakékoliv vnější nebo 
vnitřní překážky, které by mu mohly stát v cestě, a vydrží vám v stejně krásné podobě, ne-li ještě hezčí, jako 
na začátku. Základem vašeho souznění je soulad v pocitech, často míváte oba podobnou náladu ve stejné době 
a dokážete se navzájem vžít do toho, co ten druhý právě cítí. Díky tomu si můžete poskytovat podporu, když je to 
potřeba, nebo se navzájem rozveselit. Navíc máte hodně společných zájmů a líbí se vám podobné věci. Zároveň 
vašemu svazku nechybí fantazie, tvořivost a hravost, které se projevují nejen v běžném životě, ale i v intimní 
oblasti. Vzájemné porozumění se u vás spojuje s intenzivní sexuální přitažlivostí a to je moc dobrá kombinace.

Setkání energie a emocí                           
Mars 2. osoby Konjunkce Měsíc 1. osoby (orbis 2°40´)

Díky spojení Marsu s Lunou to mezi vámi pořádně zajiskřilo a spojuje vás mimořádně intenzivní a vášnivá 
přitažlivost, které jen stěží můžete odolat. I přes ohromnou sexuální a jinou přitažlivost si však zřejmě občas 
říkáte, zda to celé byl vůbec dobrý nápad, protože míváte nezřídka problém shodnout se v otázce vašich po-
třeb, zkrátka chcete každý něco jiného. Amorův šíp vás však zasáhl přesně a neomylně, proto má určitě smysl 
povznést se nad tyto drobné, ale poměrně časté neshody, a dát ve vašem vztahu naopak důraz na to, co máte 
společného, místo věcí, které vás rozdělují. Z vás dvou je pravděpodobně muž ten, který se projevuje citlivěji 
a pasivněji, zatímco ženě nechybí zdravá dávka průbojnosti, což ovšem může muži připadat až trochu příliš hru-
bé. Energie ve vašem vztahu jsou tedy rozděleny trochu netradičním způsobem, kdy žena je ta aktivnější, a to 
dodává vašemu vztahu dynamiku, ale zároveň to zvýrazňuje jistou protikladnost vašich povah. Ale víme přece, 
že protiklady se přitahují! Pokud se smíříte s faktem, že v jistých drobnostech máte o životě trochu rozdílné 

představy, bude vám to spolu klapat.
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Činorodost a odvaha                               
Mars 2. osoby Sextil Merkur 1. osoby (orbis 1°02´)

Soulad mezi Marsem a Merkurem přináší do vašeho vztahu činorodost, odvahu a ohromný soulad na myšlen-
kové úrovni. Vaše vzájemná komunikace je výborná, skvěle si rozumíte a díváte se na většinu věcí podobně, ale 
zároveň se umíte navzájem stimulovat k novým nápadům a k jinému nazírání na věci tím, jak do sebe navzájem 
ve svých rozhovorech občas trochu rýpnete. V názorové oblasti i ve svých ambicích se do velké míry shodnete, 
navzájem se inspirujete a povzbuzujete se k činnosti. Jste aktivní a dynamický pár a své dobré nápady umíte 
spojit s dobrými organizačními schopnostmi a odhodláním, potřebným pro jejich uskutečnění. Do toho, co 
chcete, se spolu vrháte odvážně a s nadšením, což vám pomáhá dosahovat vašich cílů. Váš soulad na rozumové 
úrovni se spojuje s odvahou a akčností a umožňuje vám proměňovat vaše myšlenky v činy. Společně máte sílu 
uskutečnit prakticky cokoliv, co si jen budete přát. Vaše vzájemná přitažlivost hodně souvisí s tím, že se vám 
líbí uvažování toho druhého. Slova vašeho protějšku vás dovedou vzrušit dokonce i po intimní stránce a myš-

lenkový soulad se u vás projevuje i v posteli.

Porozumění a společné zájmy                       
Jupiter 2. osoby Trigon Merkur 1. osoby (orbis 1°29´)

Váš svazek je plný optimismu a dobré nálady a díky společným názorům a postojům jste jeden druhému skvě-
lými společníky a životními partnery. Po duchovní a filosofické stránce máte hodně společných cílů a záleží 
vám na podobných věcech. Mezi věci, ve kterých si rozumíte, může patřit shodná záliba v cestování nebo něco, 
co souvisí se vzděláním a studiem – je dost možné, že jste se seznámili právě na cestách nebo ve škole či na 
nějakém kurzu a sblížili jste se díky společným zájmům. Rádi spolu aktivně trávíte volný čas a navzájem se 
podporujete v dalším vzdělávání a osobním rozvoji. Vaše komunikace je přímo skvělá, umíte si spolu dobře 
popovídat i o filosofičtějších záležitostech a nedorozumění se vám vyhýbají. Spojuje vás taktéž podobný smysl 
pro humor, umíte se spolu dobře zasmát a s nadhledem berete i věci, ve kterých se neshodnete, i když těch není 
mnoho. Pak o nich rádi diskutujete, což je pro vás oba obohacující. Jeden ke druhému jste velkorysí, protějš-
ku přejete jen to nejlepší a pomáháte mu v uskutečňování jeho či jejích snů. Váš vztah je naplněn pozitivním 

myšlením, které je zárukou štěstí.

Stabilita a šťastné zázemí                        
Saturn 2. osoby Sextil Slunce 1. osoby (orbis 0°11´)

Mezi pevné základy vašeho vztahu patří stabilita, solidnost a spolehlivost. Váš svazek má ideální předpoklady 
pro úspěšný dlouhodobý společný život a na praktické úrovni se vám bude spolu výborně dařit, protože máte 
zároveň dostatek nadšení a motivace i smyslu pro odpovědnost. Ve svém životě si umíte věci velmi dobře zorga-
nizovat a postarat se o zázemí a řád. Společně si umíte stanovovat životní cíle a pracovat na jejich dosažení, což 
je vynikajícím předpokladem pro trvalý spokojený vztah. Jeden z vás, pravděpodobně muž, je ve vašem vztahu 
elementem, který přináší optimismus, elán a radostný přístup k životu, zatímco druhý z vás, zřejmě žena, je 
naopak tím praktičtěji a realističtěji založeným z dvojice, stojí nohama víc na pevné zemi a vnáší do vztahu 
smysl pro pořádek. Toto zdánlivě nerovnoměrné rozdělení rolí však nevnímáte jako omezující, ale obohacující. 
Je dost možné, že jeden z vás je o hodně starší, nebo se tak alespoň chová, ovšem není vyloučeno ani to, že si 
tyto role střídáte. Díky tomu, že umíte spojit trpělivost s nadšením, můžete spolu v životě dosáhnout, cokoliv 

si budete přát.
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Originalita a fantazie                            
Neptun 2. osoby Sextil Uran 1. osoby (orbis 0°42´)

Váš vztah ve vás obou podněcuje originalitu, fantazii, duchovní i intelektuální růst. Navzájem si dáváte výjimeč-
né a neobvyklé podněty, kterými podněcujete jeden druhého k proniknutí do větší hloubky tajů světa a života. 
Díky souladu originálního a nekonvenčního Uranu se snovým a fantazijním Neptunem spojujete jako dvojice 
citové vnímání života s vědeckým a badatelským pohledem na svět, což vám oběma pomáhá ve vnitřním růstu 
a rozšiřuje vám to rozhled jak na metafyzické a duchovní, tak i na vědomostní úrovni. Jeden druhého výborně 
doplňujete, inspirujete se navzájem a pomáháte si nacházet a objevovat nové zajímavé pravdy o životě, které 
byly vašim očím doposud skryté. Muž je z dvojice ten rozumověji zaměřený a do vašeho vztahu přináší racionál-
ní teorie, které jsou ovšem originální, nekonvenční a novátorské. Žena je naopak orientována spíš na fantazii, 
představivost, cítění a intuici a přináší do vaší interakce jakýsi mýtický a pohádkový rozměr. Jeden druhého 
dovedete spoustou věcí překvapit a obohatit, a díky tomu je váš vztah myšlenkově a duševně velmi konstruk-

tivní a pomáhá vám v růstu a rozvoji.

Hluboká vnitřní propojenost                       
Pluto 2. osoby Konjunkce Venuše 1. osoby (orbis 2°03´)

Spojení Venuše a Pluta dělá z vašeho svazku velmi hlubokou záležitost, nejspíš ještě mnohem hlubší, než si 
sami uvědomujete. Někde v hloubce svých duší jste na sebe velmi silně navázáni a spojuje vás pouto nebývalé 
intenzity, i když to možná ani vám samotným tak nemusí připadat. Když však přijde na lámání chleba, ukáže 
se, jak blízko k sobě máte a že k sobě skutečně patříte. Pokud se podíváte do hlubin svých duší, zjistíte, že 
máte jeden od druhého velmi silná milostná a citová očekávání, což občas může vést k nepříjemným pocitům 
až k žárlivosti, ale zároveň i to, že byste toho druhého ani za nic na světě neopustili, a už vůbec ne, pokud 
by to mělo být v těžkých časech. I kdyby se váš vztah ocitl v krizi, úspěšně ji překonáte a zůstanete spolu – 
možná se vám něco takového již v minulosti stalo, takže víte, o čem je řeč. Ve prospěch svého vztahu jste 
toho schopni hodně obětovat, pokud by to bylo potřeba. Sexualita mezi vámi je velmi intenzivní a po fyzické 
stránce je váš milostný svazek neobvykle vášnivý. V intimní sféře si rozumíte, klape vám to a sex prožíváte 

velmi intenzivně a romanticky.

Inspirace a vhled do hloubky                      
Pluto 2. osoby Konjunkce Uran 1. osoby (orbis 1°55´)

Spojení Uranu s Plutem má na váš vztah velmi silný vliv a dodává mu zvláštní hloubku, náboj a dynamiku, 
které jsou velkým přínosem pro váš společný život a společné činy. Jeden druhého inspirujete a zároveň si po-
máháte rozvíjet své myšlenky a pocity do větší psychologické hloubky, což může vést k velmi pozitivní vnitřní 
proměně a ohromnému duchovnímu růstu. Do vašeho vztahu hodně silně zasahuje vaše podvědomí, a když jste 
spolu, tak i ty stránky vaší povahy, o kterých jste možná ani nevěděli, dostávají šanci projevit se. To může být 
trochu překvapující a může vás to zaskočit, ale zároveň je to úžasně obohacující a napomáhá vám to ve vašem 
vnitřním rozvoji. Ve vaší vzájemné komunikaci se mohou občas vyskytovat menší zádrhele, zejména v podobě 
tvrdohlavosti a neústupnosti jednoho či obou z vás, a mohou též souviset se strachem ze změny. Zároveň jste 
však jeden druhým natolik fascinováni, že vás tyto dočasné potíže nemohou odradit. Když se vám pak povede 
uvést navzájem do souladu, můžete spolu uskutečnit neuvěřitelné věci, vytáhnout ze své duše skrytá tajemství 

a smělé nápady proměnit ve skutečnost.
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Partnerský horoskop na míru
Tento partnerský horoskop vychází z přesného data, hodiny a místa narození obou partnerů a zohledňuje jedi-
nečné povahové rysy každého z dvojice, především pak ty, které Vás odlišují od ostatních příslušníků stejného 
znamení. Díky tomu je tento horoskop velmi podrobný a výstižný.

Při sestavování partnerského horoskopu na míru je pomocí složitých výpočtů zjištěna přesná poloha všech 
jednotlivých planet na obloze ve chvíli Vašeho narození a v okamžiku narození Vašeho protějšku. Následně 
jsou oba osobní horoskopy obou partnerů navzájem srovnány. Díky tomu můžete s pomocí tohoto horoskopu 
odhalit i ta nejskrytější zákoutí Vašeho vztahu a lásky. 

Astrologický diagram
Detailní partnerský horoskop je poměrně komplikovaný a skládá se z mnoha prvků, které se graficky znázorňují 
do kruhového diagramu, představujícího zvěrokruh. Na vnitřní straně kruhu můžeme vidět planety v okamžiku 
narození jednoho z partnerů a na vnějším okraji diagramu zas planety druhého partnera. Při pohledu na tento 
zjednodušený obraz hvězdného nebe je zřejmé, že člověk astrologií nedotčený nemá možnost ze svého astro-
logického diagramu vyčíst to, co okamžitě rozezná zkušený astrolog. Přinášíme Vám proto stručné vysvětlení 
významu jednotlivých planet, aspektů a dalších prvků, které Vám pomůže o trochu lépe porozumět podstatě 
astrologie, ale především také dílčím částem Vašeho partnerského horoskopu, který právě začínáte číst.

Planety a jejich význam
Nejdůležitější v horoskopu jsou planety – z astrologického hlediska se mezi ně počítá také Slunce a Měsíc, 
přestože planetami nejsou, z pohledu pozorovatele na Zemi se však pohybují po obloze na základě podobných 
zákonitostí jako planety. Každá planeta v horoskopu odpovídá za jinou stránku osobnosti člověka a má svůj 
specifický význam, který je dobré si připomenout, kdykoliv se s ní v horoskopu setkáte. Každá planeta stála 
při Vašem narození v některém z 12 znamení a stejně tak tomu bylo i u Vašeho protějšku. Mezi těmito Vašimi 
planetami a planetami Vaší lásky vznikají zvláštní interakce, takzvané aspekty, a ty jsou klíčové pro zhodnocení 
kompatibility partnerů. Víc si toho o různých typech aspektů řekneme dál.

Slunce
Když se Vás někdo zeptá na Vaše znamení, myslí tím Vaše sluneční znamení – to většinou všichni běžně známe. 
Sluneční znamení je základem Vaší osobnosti, určuje ty nejdůležitější rysy Vaší povahy a Váš životní směr. To, 
nakolik se k sobě sluneční znamení ženy a muže hodí, je v partnerském horoskopu důležité, ale nikoliv určující. 
Aspekty, vznikající i za účasti všech ostatních planet, totiž ovlivňují podobu vztahu mnohem víc. Jejich výpočet 
je však složitý, a právě proto se na ně v horoskopu, který Vám přinášíme, zvláště zaměřujeme.

Měsíc
Měsíc v horoskopu vypovídá o citové stránce Vaší osobnosti, o duši, intuici, podvědomí, citlivosti a vnímavos-
ti. Je to v podstatě ženská stránka Vašeho nitra, kterou máme všichni, bez ohledu na pohlaví. Způsob, jakým 
se tato emocionální část Vaší osobnosti projevuje, závisí hlavně na Vašem měsíčním znamení – a jelikož jde 
o city, je samozřejmě měsíční znamení v lásce mimořádně důležité. O něco silněji působí v lásce Měsíc u žen 
než u mužů.
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Merkur
Je to planeta rozumu a komunikace. Jeho poloha v horoskopu ovlivňuje způsob, jakým uvažujete, vypovídá 
o Vašich předpokladech ke studiu, inteligenci, způsobu řeči a komunikace. V partnerství Merkur ovlivňuje 
způsob, jak s protějškem komunikujete a řešíte praktické záležitosti.

Venuše
O Venuši se odedávna říká, že je planetou lásky. Podobně jako Měsíc souvisí i Venuše se ženskou stránkou 
osobnosti – ale v trochu jiném smyslu. Zatímco Měsíc vypovídá spíš o citovém prožívání a vnímavosti, Venuše 
prozrazuje, jakým způsobem se u Vás projevuje smysl pro krásu, jak se chováte v lásce a vztazích a co pro Vás 
znamenají. Venuše souvisí též s vášní a s osobním kouzlem a přitažlivostí, zejména u žen.

Mars 
Co je Venuše pro ženy, je Mars pro muže. Tato planeta ovlivňuje typicky „mužské“ vlastnosti –  a to u obou po-
hlaví. U mužů se však Mars projevuje o něco silněji, a to zejména v lásce, protože právě zde dávají najevo svoji 
mužnost. Mars prozrazuje, ve kterých oblastech života a jakými způsoby se u Vás projevuje bojovnost, čemu 
věnujete svoji aktivitu a životní energii. U žen Mars ovlivňuje jejich nezávislost a emancipovanost.

Jupiter
Někdy se mu říká „královská planeta“, což vystihuje nejen jeho velikost, ale také význam v astrologii. Jupiter 
v horoskopu mluví o tom, v čem jste dobří, co Vám přináší štěstí, co Vám jde a co Vás baví. Je nositelem opti-
mismu, štěstí a vyrovnanosti.

Saturn
V astrologii je protějškem Jupiteru, protože je planetou omezení a nesnází. Saturn ve Vašem horoskopu určuje, 
jaké výzvy Vás budou v životě potkávat a jak se budou projevovat. Saturn však přináší také spolehlivost, vytr-
valost a schopnost snášet těžkosti. 

Uran
Je to planeta rebelů a revolucionářů – každý z nás má někdy chuť vybočit ze zaběhlých kolejí. Poloha Uranu 
v horoskopu Vám napoví, v jakých oblastech Vašeho života se nejvíc projevuje originalita, nové nápady a myš-
lenky a jakými způsoby je prosazujete.

Neptun
Tajemný Neptun v astrologii vypovídá o fantazii, idealismu a citlivosti. V závislosti na svém postavení v horo-
skopu může přinášet umělecký talent, intuici, smysl pro romantiku, zvláštní duševní schopnosti, ale někdy také 
snílkovství.

Pluto
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 trans-
formaci, díky které se máte něco naučit.
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Aspekty
Jednotlivé planety mohou vstupovat ve zvěrokruhu do různých vzájemných vztahů a pak se ve svém účinku na-
vzájem ovlivňují – někdy se podporují, jindy naopak vytváří ve vztahu protichůdné tendence. V řeči astrologie 
se takovým vztahům mezi planetami říká „aspekty“. 

Aspekty vznikají tehdy, když se některé dvě planety nachází ve specifické vzájemné poloze a v astrologickém 
diagramu mezi sebou svírají přesně definovaný úhel. Aspekty jsou v horoskopu mimořádně důležité. Proč? Jak 
již víme, jednotlivé planety vypovídají o různých stránkách osobnosti partnerů – aspekty mezi planetami pak 
prozrazují, které části Vašich osobností jsou ve vzájemném souladu a které naopak mohou stát u vzniku kon-
fliktů. Právě aspekty určují, co bude silnými stránkami Vašeho vztahu, v čem si budete rozumět a co naopak 
bude častým tématem třenic a neshod.

Konjunkce znamená, že dvě planety stojí v horoskopu na stejném místě. Její vliv je velmi pozitivní a harmoni-
zující, znamená, že v něčem jste si velmi podobní, dokážete se proto navzájem skvěle pochopit a pociťujete mezi 
sebou silnou spřízněnost, díky které má Váš vztah velmi dobré vyhlídky.

Opozice, tedy dvě planety stojící přesně oproti sobě, Vám přináší schopnost dívat se s protějškem na podobné 
věci z protichůdných úhlů pohledu. To na jedné straně znamená, že se můžete vzájemně výborně obohatit, ale 
zároveň to může být zdrojem opakujících se sporů. Nezapomeňte však, že protiklady se přitahují – proto mezi 
vámi vyvolává opozice silnou přitažlivost.

Trigon (120 stupňů) a sextil (60 stupňů) jsou úhly neboli aspekty mezi planetami, které přinášejí jednoznačně po-
zitivní vlivy, působí velmi harmonicky a příznivě. Planety, kterých se tyto aspekty ve Vašem horoskopu týkají, se 
navzájem ve svém účinku podporují a vytvářejí předpoklady k úspěchům, kterých budete společně dosahovat.

Ascendent a descendent
Kromě planet, aspektů a znamení jsou v horoskopu důležité také domy. Domy jsou v podstatě jednotlivé úseky 
hvězdného nebe, je jich 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 zvláště důležité 
a mají specifické názvy – ascendent a descendent.

Váš ascendent je vlastně to samé jako začátek prvního domu. Je to druhá nejpodstatnější součást horoskopu, 
vytvářející Vaši osobnost, hned po slunečním znamení. Ascendent prozrazuje zejména to, jakým způsobem se 
projevujete navenek a jak Vás vnímají ostatní. V některých obdobích života se u člověka může ascendent do-
konce projevovat silněji než samotné sluneční znamení!

Descendent je protějškem ascendentu. V astrologickém diagramu tyto dva body stojí vždy přesně naproti sobě, 
což nám našeptává mnoho o jejich významu. Váš descendent totiž prozrazuje právě to, jaké budou Vaše part-
nerské vztahy, a mluví o tom, jakým způsobem si hledáte druhou polovinu sebe sama. Vypovídá též o vlastnos-
tech, které hledáte u Vašeho protějšku nebo které máte v sobě rozvíjet právě díky lásce a milostným vztahům.

Pro určení ascendentu a descendentu je stejně jako pro určení ostatních domů nezbytné znát co nejpřesněji hodi-
nu Vašeho narození – během jednoho dne se totiž vystřídá jako ascendent a descendent všech dvanáct znamení.
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Osobní horoskop v lásce
Nezanedbatelnou roli v lásce hraje nejen interakce partnerů, ale také jedinečná osobnost každého z nich. Proto 
jsou v našem partnerském horoskopu zahrnuty také stručné charakteristiky obou z vás. Vzpomeňte si na to, že 
každý z nás dělá v lásce nějaké drobné chybičky, které mnohdy bývají příčinou opakovaných nezdarů. Je to pro-
to, že po něčem toužíme, ale nevíme celkem přesně, jak to dát najevo. Na druhé straně je dobré znát své největší 
přednosti, které můžete svému partnerovi či partnerce nabídnout. K pochopení této části vztahové alchymie 
Vám pomůže právě přečtení osobních charakteristik jak Vašich, tak i Vašeho protějšku.

Je osud našeho vztahu 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, že se k sobě hodíme nebo nehodíme podle horoskopu?“ 

Moc hvězd a planet je velká, ale síla lidské vůle a pozitivního myšlení je ještě větší. Nikde ve hvězdách není 
napsáno nic, co by nešlo změnit a vyhnout se tomu, pokud budete opravdu chtít a snažit se o to! V lásce mů-
žeme pochopit, pojmenovat a vyřešit problémy za podmínky, že o nich budeme vědět, a k odhalení toho, proč 
se některé potíže objevují, nám může pomoct právě partnerský horoskop, který se tak stane naším věrným 
pomocníkem na cestě k ještě hlubší a krásnější lásce.

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, která se mohou, ale nemusí naplnit. Váš partnerský horoskop Vám neřekne, zda spolu opravdu 
zůstanete do konce života, to v konečném důsledku závisí jen na Vás dvou a na tom, jak se vypořádáte s okol-
nostmi, které Vás během života potkají. Tento horoskop Vám však může prozradit spousty důvodů, proč byste 
spolu zůstat měli!

Tento velký partnerský horoskop Vám bude skvělým rádcem, který Vám pomůže lépe pochopit  duši Vašeho 
protějšku i Vaši vlastní, nahlédnout do hlubin srdce Vás obou a odhalit potenciál, který se ukrývá ve Vašem 
vztahu, abyste mohli co nejlépe využít to, co Vám nadělily hvězdy, a prohloubit tak Vaši vzájemnou lásku!
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Několik slov na závěr
Věříme, že Vám Váš partnerský horoskop narození pomohl lépe porozumět Vašemu vztahu a najít si ještě bližší 
cestu k duši Vašeho milovaného protějšku. Doufáme, že Vám pomůže objevit ten pravý klíč k dosažení společ-
ného štěstí na celý život a k tomu, aby byla Vaše vzájemná láska ještě hezčí, hlubší a opravdovější než dosud. 
Tajemství, které ukrývají hvězdy, již pomohlo mnoha zamilovaným párům a doufáme, že i Vám jejich poselství 
prozradí přesně to, co v lásce potřebujete k dosažení úplného štěstí a spokojenosti.

Uschovejte si svůj partnerský horoskop a vracejte se k němu i v budoucnu, kdykoliv to bude potřeba. Díky 
němu lépe porozumíte Vaší lásce a najdete v něm oporu a neocenitelné rady i ve chvílích, kdy Vám to třeba 
bude v partnerství trochu skřípat. Pokaždé, když si svůj partnerský horoskop opět přečtete, ať už s větším, nebo 
menším odstupem času, objevíte v něm něco nového, co posune Vaši vzájemnou lásku dál a pomůže Vám k bu-
dování ještě lepšího a krásnějšího vztahu.

Tento partnerský horoskop Vám umožňuje nahlédnout do toho, co Vašemu vztahu určily hvězdy, a odhaluje 
pozitiva i negativa, které se v něm mohou projevit, některé dřív a jiné zas později, třeba až po letech. Ukazuje 
Vám, na co je potřeba dát si ve Vašem vztahu pozor, kde mohou být skryté problémy, a zároveň Vám prozrazuje, 
co Vás nejvíc spojuje, na čem můžete dál stavět a které věci mohou být nejpevnějšími základy pro Váš společný 
život a krásnou lásku.

A nezapomeňte! Hodíte se k sobě, to je jasné již z toho, že jste se do sebe zamilovali – hvězdy to tak zařídily. Je 
normální, že v každém vztahu někdy přicházejí náročnější chvilky a pochybnosti, nenechte se jimi však odradit 
od Vaší vzájemné lásky. V takových chvílích raději sáhněte po svém partnerském horoskopu, který Vám poradí, 
jak opět obnovit ve Vašem vztahu soulad a harmonii. Přejeme Vám, aby se takové náročné okamžiky ve Vašem 
vztahu objevovaly co nejméně, a držíme Vám palce, ať Vám Vaše láska a vzájemné porozumění vydrží navěky!




