


Jméno 
Eva Novotná

Datum a čas 
10.1.1980 6:38

Místo 
Brno

Systém dómů 
Placidus

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

děkujeme Vám za objednání horoskopu na míru. Velmi si vážíme Vaší důvěry a doufáme, že budete s na-
šimi 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 svého nitra,  protože 
zohledňuje nejen Vaše sluneční znamení, ale také polohu Měsíce a planet v den Vašeho narození, ascen-
dent, 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 připra-
vit. 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 pomů-
že k lepšímu poznání tajemství Vaší vlastní duše a k nalezení té pravé cesty životem, která Vám přinese 
spokojenost. Přejeme Vám příjemné čtení a hodně zábavy!
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Kozoroh 10.1.1980 6:38
před zadaným obdobím - 1.1.2012 18:49:00
Zamlžený vkus Slunce Kvadratura Venuše
Zřejmě se budete cítit trochu nervózně a rozmrzele, hlavně když přijde na lásku a city, ale také nakupo-
vání – snáz si vyberete nesprávně.

před zadaným obdobím - 26.3.2012 12:35:00
Sebevědomí a odpovědnost Saturn Trigon Slunce
Ke svému životu, práci a povinnostem budete přistupovat se zralou odpovědností a při uskutečňování 
svých ambicí a přání Vám nebude chybět dostatečná dávka praktického a racionálního myšlení. Úkoly 
si zorganizujete efektivně a díky tomu budete všechno krásně zvládat. Úspěchy pak na sebe nenechají 
dlouho čekat. Vaše kreativní myšlenky a nápady zdárně uplatníte v praxi a dostane se Vám za to uznání 
od nadřízených.

před zadaným obdobím - 25.1.2012 5:52:00
Vnitřní rozvoj a vnímavost Neptun Konjunkce Slunce
Vaše citlivost a vnímavost budou v tomto období podstatně vyšší než jindy, což Vám dává vynikající pří-
ležitost k duchovnímu a uměleckému rozvoji. Objeví se silná touha po harmonii a míru. Po psychologické 
stránce se dostáváte do bližšího kontaktu s Vaší vlastní duší, díky čemuž máte šanci vyléčit si stará trau-
mata, začátek však může být těžký. Je vhodné věnovat se meditaci a dávat si pozor na alkohol.

1.1.2012 14:39:00 - 3.1.2012 1:52:00
Vhled do hloubky Merkur Sextil Pluto
Schopnost nahlédnout pod povrch věcí a vidět v nich skryté souvislosti Vám umožní analyzovat a řešit 
velmi komplikované problémy.

2.1.2012 3:25:00 - 3.1.2012 14:23:00
Zasněné dny Merkur Konjunkce Neptun
Vaše představivost a fantazie nyní převáží nad logickým myšlením. To Vám přinese nové myšlenky, ale 
ztíží komunikaci s okolím.

3.1.2012 12:58:00 - 4.1.2012 23:22:00
Nedorozumění ohledně pocitů Merkur Kvadratura Měsíc
Dosáhnout porozumění s Vaším okolím ve věcech citů a pocitů bude komplikovanější. Nebude pro Vás 
snadné dát najevo, co opravdu cítíte.

4.1.2012 10:55:00 - 5.1.2012 20:59:00
Překážky v komunikaci Merkur Kvadratura Saturn
Postup kupředu bude zpomalen a Vaše nápady se Vám budou asi těžko prosazovat. Může se objevit ne-
gativní myšlení a pesimismus.

6.1.2012 15:57:00 - 8.1.2012 15:02:00
Snadná komunikace Slunce Sextil Merkur
Nyní pro Vás bude snazší vysvětlit svému okolí Vaše myšlenky, rozhovory budou pohodové a čas strávený 
v práci příjemný a přínosný.

6.1.2012 16:41:00 - 8.1.2012 2:05:00
Sebevědomé myšlení Merkur Sextil Slunce
Vaše myšlení a komunikační schopnosti jsou v nejlepší formě. Bude se Vám dařit jasně a účinně sdělovat 
svému okolí, co si přejete.
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6.1.2012 13:43:00 - 8.1.2012 4:58:00
Prohloubení vztahů Venuše Trigon Pluto
Emoce ve vztazích budete vnímat do hloubky a prožívat je neobvykle intenzivně. Je možné konečně vy-
řešit staré problémy v lásce.

6.1.2012 14:38:00 - 9.2.2012 14:05:00
Pochybnosti a sny Mars Kvadratura Neptun
V tomto období Vás mohou překvapit zvláštní, ale neodbytné pocity a touhy. Vaše intuice Vám bude 
vnášet do života pochybnosti o tom, co děláte. Navzdory zvýšené citlivosti zkuste zůstat nohama na 
zemi.

6.1.2012 20:19:00 - 30.3.2012 13:28:00
Ambice a silná vůle Pluto Trigon Mars
Ve své práci a dalších aktivitách rozvinete v tomto období svůj potenciál naplno – vášeň, motivace 
a nadšení pro věc se budou spojovat se schopností nahlédnout pod povrch věcí, která bude společně 
s Vašimi ambicemi klíčem ke zcela zásadním úspěchům. Zároveň Vám toto období pomůže k osobnost-
nímu růstu, když si ujasníte, čeho vlastně chcete dosáhnout, a to Vám umožní efektivně zaměřit své síly 
na to nejdůležitější.

7.1.2012 3:51:00 - 8.1.2012 19:07:00
Umění a romantika Venuše Sextil Neptun
V těchto dnech se naplno projeví Vaše kreativita a umělecká představivost. Budete plni romantické nálady 
a vztahy budou velmi něžné.

9.1.2012 18:43:00 - 11.1.2012 10:03:00
Rebelie v lásce Venuše Kvadratura Uran
Přepadne Vás náhlá chuť udělat nějaké změny ve svém milostném životě. Ale raději s tím počkejte, byly 
by neuvážené a unáhlené.

11.1.2012 11:44:00 - 13.1.2012 10:50:00
Mocenské boje Slunce Kvadratura Pluto
Snažíte se mít vše pod kontrolou, pozor však na sklon podvědomě ovlivňovat lidi proti jejich vůli. Hrozí 
Vám spory s autoritami.

11.1.2012 19:37:00 - 13.1.2012 3:50:00
Nové možnosti a optimismus Merkur Trigon Jupiter
Pozitivní a jasné myšlení Vám velmi pomůže v rozhodování o důležitých otázkách, ale také při studiu. 
Otevřou se Vám nové možnosti.

12.1.2012 8:52:00 - 14.1.2012 0:18:00
Sebevědomí v lásce Venuše Konjunkce Slunce
V lásce a romantických záležitostech si budete věřit, budete si užívat příjemných stránek života a snáz než 
jindy projevíte svá přání.

13.1.2012 10:08:00 - 14.1.2012 18:02:00
Nadšení a úspěch Merkur Trigon Mars
Vaše mysl bude plná nadšení, které se projeví i ve Vaší řeči a komunikaci. Díky pohotovému myšlení bu-
dete rozhodnější a také úspěšnější.

5



14.1.2012 1:52:00 - 16.1.2012 0:59:00
Harmonie a úspěchy Slunce Sextil Měsíc
Tyto dny budou krásné, harmonické a příjemné a přinesou Vám citové naplnění, pocit štěstí, vyrovnanos-
ti a spokojenosti. Tak si to užijte!

14.1.2012 5:00:00 - 15.1.2012 12:45:00
Napětí ve vztazích Merkur Kvadratura Venuše
V komunikaci s okolím se mohou objevit těžkosti, a to jak ve společnosti, tak i v lásce a vztazích. City 
a rozum budou v rozporu.

15.1.2012 7:49:00 - 17.1.2012 6:56:00
Ambice a houževnatost Slunce Trigon Saturn
Odpovědný přístup k úkolům a povinnostem Vám pomůže dosáhnout toho, co si přejete. Vytrvalost a tr-
pělivost Vám zajistí úspěch.

15.1.2012 8:03:00 - 17.1.2012 7:10:00
Pozitivní změny Slunce Sextil Uran
Ve Vašem životě se objeví novinky a změny, které budou nečekané, ale udělají Vám radost. Novým pod-
mínkám se velmi snadno přizpůsobíte.

18.1.2012 18:43:00 - 20.1.2012 1:39:00
Inteligence a komunikativnost Merkur Sextil Merkur
Vaše mysl bude jasná a pohotová, výřečnost a komunikační schopnosti skvělé. Je vhodná doba pro roz-
hovory, korespondenci a studium.

18.1.2012 12:19:00 - 20.1.2012 3:57:00
Přílišná očekávání v lásce Venuše Opozice Jupiter
Přehnaná očekávání ve vztazích mohou být zdrojem komplikací. Vaše vášně jsou silné, ale nejspíš myslíte 
víc na sebe než na protějšek.

20.1.2012 11:46:00 - 22.1.2012 3:29:00
Vášnivost a napětí Venuše Opozice Mars
V lásce a vztazích se může objevit napětí a budete mít sklon reagovat podrážděně. V srdci vám panují silné 
vášně a trocha netrpělivosti.

21.1.2012 22:22:00 - 23.1.2012 4:43:00
Nedůvěra k okolí Merkur Kvadratura Pluto
Sklony k negativnímu myšlení mohou způsobit, že lehce podlehnete předsudkům či podezíravosti. Snažte 
si udržet otevřenou mysl.

23.1.2012 14:23:00 - 24.1.2012 20:26:00
Porozumění v pocitech Merkur Sextil Měsíc
V těchto dnech se Vám vyplatí mluvit o svých pocitech a emocích. Rozhovory o citové stránce budou 
snadné, spontánní a uspokojující.

24.1.2012 9:31:00 - 25.1.2012 15:25:00
Komunikace pro kariéru Merkur Trigon Saturn
Je vhodná doba pro zařizování důležitých záležitostí, komunikaci s obchodními partnery a šéfem. Vaše 
myšlení bude jasné a realistické.
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24.1.2012 9:40:00 - 25.1.2012 15:34:00
Nové myšlenky a nápady Merkur Sextil Uran
Nové nápady, objevy, rozhovory a seznámení se zajímavými lidmi Vás posunou kupředu. Rozumět si 
budete s technikou a počítači.

27.1.2012 6:14:00 - 28.1.2012 22:16:00
Intelektuální společnost Venuše Konjunkce Merkur
Příjemná společenská konverzace nebo četba Vám budou dělat opravdovou radost a potěšení. Studium 
a debaty pro Vás budou obohacující.

29.1.2012 6:47:00 - 31.1.2012 6:02:00
Radost a láska Slunce Sextil Venuše
V této době pro Vás bude neobvykle snadné projevit své pocity v lásce a budete mít jasno v tom, co si 
přejete a co Vám dělá radost.

31.1.2012 23:20:00 - 2.2.2012 15:38:00
Nejasné touhy Venuše Kvadratura Neptun
Ve Vašem srdci přebývá záplava pocitů, ale nemáte v nich úplně jasno. Vaše romantické představy a sku-
tečná přání se od sebe dost liší.

2.2.2012 0:52:00 - 3.2.2012 5:06:00
Příjemná společnost Merkur Sextil Venuše
Tyto dny budou přát společenským vztahům, příjemným rozhovorům a harmonii v komunikaci. Vzrostou 
i Vaše diplomatické schopnosti.

2.2.2012 13:59:00 - 4.2.2012 6:22:00
Citlivost a něha Venuše Konjunkce Měsíc
Zvýšená citlivost a vnímavost povede ke štěstí a spokojenosti nejen v lásce, ale i v ostatních vztazích. 
Užijete si romantiku a něžnost.

3.2.2012 15:39:00 - 5.2.2012 8:06:00
Pochybování o lásce Venuše Opozice Saturn
Zřejmě pocítíte osamělost nebo nespokojenost ve vztazích. V lásce se snažíte chovat zodpovědně, ale to 
Vám zabraňuje opravdu si ji užít.

3.2.2012 15:51:00 - 5.2.2012 8:18:00
Inspirativní setkání Venuše Trigon Uran
Váš společenský život bude šťastný, vzrušující a plný podnětů. Seznámíte se se zajímavými lidmi, kteří 
nenechají Vaše srdce chladným.

8.2.2012 21:28:00 - 10.2.2012 0:24:00
Odhalení skrytých souvislostí Merkur Trigon Pluto
Jasné myšlení se spojí s intuicí a umožní Vám dosáhnout hlubokého vhledu do složitých problémů a uta-
jovaných fakt v práci i vztazích.

9.2.2012 7:12:00 - 10.2.2012 10:02:00
Představivost v myšlení Merkur Sextil Neptun
Ve Vašich myšlenkách a nápadech uplatníte svoji představivost, kreativitu a fantazii. Dařit se Vám bude 
v oblasti uměleckého projevu.
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10.2.2012 17:13:00 - 12.2.2012 16:39:00
Uvolnění a tvořivost Slunce Sextil Neptun
Vaše představivost, tvořivost a citlivost se posilní, stejně jako Vaše umělecké nadání. Tyto dny budou 
pohodové, uvolňující a snílkovské.

10.2.2012 0:09:00 - 11.2.2012 23:34:00
Psychologické pochopení Slunce Trigon Pluto
Otevře se Vám hlubší vhled do Vašich vlastních psychologických motivací, což Vám pomůže lépe nasmě-
rovat Vaši další cestu životem.

11.2.2012 2:04:00 - 12.2.2012 4:37:00
Napětí z touhy po svobodě Merkur Kvadratura Uran
Vaše touha po větší nezávislosti může vést k nervozitě a neshodám s okolím. Jste impulzivnější a máte 
originální, ale nepraktické nápady.

12.2.2012 19:56:00 - 13.2.2012 22:15:00
Komunikativnost a rychlá mysl Merkur Konjunkce Slunce
Tyto dny se ponesou ve znamení komunikativnosti a pohotového myšlení. Je vhodná doba pro promýš-
lení projektů a pro důležité rozhovory.

12.2.2012 7:36:00 - 11.6.2012 15:15:00
Citové bouře v hloubi srdce Pluto Kvadratura Venuše
Někde uvnitř toužíte po hlubším až osudovém milostném vztahu, ale Vaše touhy jsou v něčem nerealistic-
ké a příliš intenzivní – šance, že se v této podobě a v tomto období naplní, je jen velmi malá, což může ve 
Vašem srdci vyvolávat trápení. Skutečný význam, který tato náročná doba pro Vás má, je však jinde – díky 
komplikovaným citovým záležitostem lépe poznáte sebe sama a to Vám pomůže k osobnímu růstu.

13.2.2012 21:07:00 - 15.2.2012 20:36:00
Chaotické nápady Slunce Kvadratura Uran
Zatoužíte po změně, jenomže místo těch správných nápadů, které by Vám pomohly se prosadit, Vám 
budou přicházet na mysl samé ztřeštěnosti.

15.2.2012 17:32:00 - 17.2.2012 10:53:00
Radost a krása Venuše Konjunkce Venuše
Budete se těšit příjemné a uvolněné náladě, vyhledávat společnost a obdivovat umění. Projeví se Váš 
vytříbený vkus a smysl pro estetično.

16.2.2012 21:34:00 - 17.2.2012 23:33:00
Nesoustředěné myšlení Merkur Opozice Jupiter
Není vhodný čas pro důležitá jednání, protože pro Vás bude těžké zaměřit se na podstatné věci. Náhodné 
myšlenky Vás budou rozptylovat.

17.2.2012 0:07:00 - 18.2.2012 23:40:00
Radost znovuzrození Slunce Konjunkce Slunce
Všechno nejlepší k narozeninám! Tyto dny Vám přinášejí začátek nového ročního cyklu ve Vašem životě, 
znamenají hluboké poznání a radost.

18.2.2012 4:40:00 - 19.2.2012 6:39:00
Pozor na hádky Merkur Opozice Mars
Snaha prosadit si vlastní myšlenky může vést ke sporům, pokuste se víc naslouchat ostatním. Pozor také 
na nehody, zachovejte opatrnost.
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19.2.2012 0:02:00 - 1.3.2012 16:15:00
Rozvoj a optimismus Jupiter Trigon Jupiter
Tato doba je dobou růstu, rozšiřování zkušeností, doplňování znalostí, osobního rozvoje, ale především 
velkých úspěchů zejména v kariéře. Váš optimismus a důvěra jak v sebe, tak v příznivý vývoj okolností Vám 
pomohou na cestě směrem kupředu. Rozšíříte si obzory a otevřou se Vám nové příležitosti, je ideální čas 
pro začínání a rozvíjení pracovních projektů, ale také pro cestování nebo řešení finančních záležitostí.

22.2.2012 15:27:00 - 23.2.2012 18:15:00
Inteligence a nápady Merkur Konjunkce Merkur
Vaše myšlenková aktivita stoupne a objeví se nové nápady. Vaše mysl bude jasná a komunikační schop-
nosti skvělé. Je vhodná doba pro studium.

22.2.2012 5:58:00 - 27.2.2012 16:19:00
Názorové neshody v práci Mars Opozice Merkur
Vyjednávání, hlavně v byznysu, kariéře a obchodování, může být v těchto dnech o dost těžší. V pracovní 
oblasti dojde k výměně názorů. Opatrnost a umírněnost se vyplatí v dopravě, řiďte raději opatrně.

24.2.2012 9:45:00 - 26.2.2012 9:27:00
Zablokované plány Slunce Opozice Jupiter
Tlak očekávání nebo překážky ze strany Vašeho okolí Vám budou komplikovat Vaše optimistické plány 
a ambice, ale naštěstí jen dočasně.

25.2.2012 20:23:00 - 27.2.2012 1:03:00
Sny a neshody Merkur Kvadratura Neptun
Tyto dny budou poznačeny vnitřním zmatkem ve Vaší duši, který Vám bude komplikovat komunikaci 
s okolím. Máte sklon příliš fantazírovat.

26.2.2012 18:50:00 - 28.2.2012 18:35:00
Zbytečné spory Slunce Opozice Mars
Objeví se sklony k impulzivnímu jednání, i když ve Vašem nitru převládne spíš nejistota. Potřebujete si 
nějak vybít přetlak energie.

26.2.2012 23:52:00 - 28.2.2012 5:40:00
Komunikace o pocitech Merkur Konjunkce Měsíc
Nyní je pro Vás snadné mluvit o svých pocitech a analyzovat je. Pokud chcete seznámit své okolí s tím, co 
cítíte, udělejte to teď.

26.2.2012 17:13:00 - 28.2.2012 11:43:00
Tvořivost a city Venuše Trigon Neptun
Příjemná romantická nálada se projeví nejen v lásce, ale přinese Vám také uměleckou inspiraci a chuť 
začít něco hezkého tvořit.

26.2.2012 1:58:00 - 27.2.2012 20:23:00
Vášně a boje v lásce Venuše Opozice Pluto
Intenzivní přitažlivost, vášeň a touha Vás budou poutat k protějšku natolik, až to může vést k žárlivosti. 
Pozor na sobectví v lásce.

27.2.2012 18:39:00 - 29.2.2012 1:25:00
Ztížená komunikace Merkur Opozice Saturn
Vaše plány mohou být narušeny nesnázemi v komunikaci s Vaším okolím. Objeví se zbytečné překážky, 
které budou pramenit z nedorozumění.
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27.2.2012 18:48:00 - 29.2.2012 1:35:00
Inteligence a novátorství Merkur Trigon Uran
Blýsknete se originálním myšlením a Vaše netradiční nápady budou velmi přínosné. Snáz než jindy po-
rozumíte novým technickým vymoženostem.

3.3.2012 9:09:00 - 5.3.2012 4:26:00
Láska a harmonie Venuše Sextil Slunce
Vaše nálada bude pozitivní a bude pro Vás snadné dávat najevo své city, lásku a spokojenost. V milost-
ných vztazích bude vládnout harmonie.

3.3.2012 19:32:00 - 14.3.2012 3:46:00
Dynamická energie Jupiter Trigon Mars
Oplýváte energií do života a optimismem, což Vám umožní stihnout toho opravdu hodně a prosadit 
se v kariéře. Navíc Vám bude přát také štěstěna a přihraje Vám zajímavé příležitosti i přízeň nadříze-
ných. V práci se budete projevovat velmi dynamicky a kreativně a Vaše aktivita Vám umožní naplno 
využít všechny možnosti, které se Vám otevírají. Je ideální doba i pro fyzickou aktivitu, sport, cestování 
a dobrodružství.

5.3.2012 21:52:00 - 7.3.2012 21:49:00
Myšlenky a komunikativnost Slunce Konjunkce Merkur
Je vynikající doba pro přemýšlení a rozhovory s Vaším okolím. Pravděpodobně se k Vám dostanou nějaké 
důležité novinky a informace.

10.3.2012 4:07:00 - 12.3.2012 0:32:00
Veselost a radost Venuše Trigon Jupiter
Těmto dnům bude vládnout optimistická a přátelská nálada, která vyřeší všechny potíže. K životu budete 
přistupovat s lehkostí a ideály.

11.3.2012 13:10:00 - 13.3.2012 13:16:00
Nesplněné sny Slunce Kvadratura Neptun
Tyto dny Vám mohou připadat trochu nudné a fádní, navíc se věci budou vyvíjet trochu jinak, než si to 
ve svých snech a ideálech přejete.

12.3.2012 9:19:00 - 14.3.2012 6:10:00
Prosazení se ve společnosti Venuše Trigon Mars
Vaše průbojnost bude v rovnováze s diplomatičností a díky asertivitě si snadno prosadíte svou. Ve spo-
lečnosti zazáříte a projevíte se.

13.3.2012 11:18:00 - 15.3.2012 11:26:00
Láska a hluboké pocity Slunce Konjunkce Měsíc
Vaše city se nyní dostávají do popředí, je vhodný čas pro záležitosti lásky a partnerství a pro hlubší pře-
mýšlení o vlastních pocitech.

14.3.2012 17:54:00 - 16.3.2012 18:04:00
Pochybnosti a pesimismus Slunce Opozice Saturn
Vaši sebedůvěru mohou v těchto dnech podkopat pochybnosti, pesimismus nebo nepříznivé okolnosti, 
ale Vy máte sílu tyto překážky překonat.

14.3.2012 18:08:00 - 16.3.2012 18:18:00
Změny a příležitosti Slunce Trigon Uran
V těchto dnech se dočkáte vzrušujících a zajímavých změn a příjemných překvapení, jež Vám udělají 
radost a otevřou nové příležitosti.
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14.3.2012 14:21:00 - 20.3.2012 13:58:00
Iniciativa a nekompromisnost Mars Konjunkce Mars
Obrovský příliv sebedůvěry a energie Vám umožní pustit se do plánů, jež si vyžadují velkou dávku ambi-
cióznosti, soutěživosti a průbojnosti. Vaše vystupování bude nekompromisní, rozhodné, až agresivní.

20.3.2012 2:52:00 - 22.3.2012 1:34:00
Společenské úspěchy Venuše Sextil Merkur
Váš společenský i pracovní život bude velmi příjemný. Vaše vystupování bude kultivované a taktní a s kaž-
dým budete dobře vycházet.

21.3.2012 21:25:00 - 30.3.2012 1:07:00
Nadšení a pozitivní energie Mars Konjunkce Jupiter
Své práci se budete věnovat s nadšením, energií a entuziasmem, bude Vás bavit a naplňovat. Při prosazo-
vání věcí, kterým věříte, se chopíte vedoucí pozice. Tato doba je vhodná i pro sport a cestování.

27.3.2012 21:11:00 - 31.3.2012 16:13:00
Ztížená komunikace Merkur Opozice Saturn
Vaše plány mohou být narušeny nesnázemi v komunikaci s Vaším okolím. Objeví se zbytečné překážky, 
které budou pramenit z nedorozumění.

27.3.2012 20:50:00 - 31.3.2012 15:34:00
Inteligence a novátorství Merkur Trigon Uran
Blýsknete se originálním myšlením a Vaše netradiční nápady budou velmi přínosné. Snáz než jindy po-
rozumíte novým technickým vymoženostem.

27.3.2012 14:30:00 - 29.3.2012 15:41:00
Romantické city Venuše Sextil Měsíc
Váš citový život bude harmonický, plný něhy a překypující láskou. Pro svůj protějšek si přichystáte nápa-
ditá romantická překvapení.

28.3.2012 21:40:00 - 30.3.2012 23:23:00
Spolehlivost a jistota Venuše Trigon Saturn
Ve vztazích Vás potěší pocit klidu a bezpečí a oceníte, že se na lidi kolem Vás můžete spolehnout. Je vhod-
ná doba pro formální setkání.

28.3.2012 21:55:00 - 30.3.2012 23:38:00
Překvapivá přitažlivost Venuše Opozice Uran
Z ničeho nic Vás začne intenzivně přitahovat někdo zvláštní nebo se můžete zaplést do náhlého a nero-
zumného romantického dobrodružství.

29.3.2012 1:14:00 - 31.3.2012 1:48:00
Láska ke světu a životu Slunce Konjunkce Venuše
V těchto dnech Vás bude naplňovat láska a pozitivní pocity k celému Vašemu okolí. Pozor však, ať to 
s optimismem nepřeženete až příliš.

29.3.2012 23:56:00 - 10.4.2012 3:40:00
Komunikace o pocitech Merkur Konjunkce Měsíc
Nyní je pro Vás snadné mluvit o svých pocitech a analyzovat je. Pokud chcete seznámit své okolí s tím, co 
cítíte, udělejte to teď.
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1.4.2012 4:50:00 - 3.4.2012 8:04:00
Nevyrovnané touhy Venuše Kvadratura Slunce
Společenské a milostné plány se mohou setkat s překážkami. Snažíte se získat pozornost ostatních, při-
čemž zanedbáváte jejich potřeby.

8.4.2012 8:29:00 - 12.4.2012 10:47:00
Ztížená komunikace Merkur Opozice Saturn
Vaše plány mohou být narušeny nesnázemi v komunikaci s Vaším okolím. Objeví se zbytečné překážky, 
které budou pramenit z nedorozumění.

8.4.2012 9:11:00 - 12.4.2012 11:09:00
Inteligence a novátorství Merkur Trigon Uran
Blýsknete se originálním myšlením a Vaše netradiční nápady budou velmi přínosné. Snáz než jindy po-
rozumíte novým technickým vymoženostem.

9.4.2012 10:16:00 - 11.4.2012 18:44:00
Pohodlnost a utrácení Venuše Kvadratura Jupiter
Radostí života a luxusních požitků si budete užívat naplno, jenomže možná až příliš. Pozor na sklony 
k lenosti a nerozumnému nakupování.

10.4.2012 20:30:00 - 12.4.2012 21:25:00
Relaxace a umění Slunce Trigon Neptun
V tomto příjemném čase si můžete dovolit trochu lenosti, zasněnosti a uvolnění. Vaše umělecké vnímání 
a cítění bude v nejlepší formě.

10.4.2012 2:53:00 - 12.4.2012 3:47:00
Napětí a transformace Slunce Opozice Pluto
Mocenské boje se mohou vyhrotit a zkomplikovat Vám život. Ve skutečnosti je však jejich úkolem navést 
Vás na cestu vnitřní proměny.

11.4.2012 15:12:00 - 20.4.2012 7:26:00
Vzdělání pro úspěch Jupiter Sextil Merkur
Máte příležitost učit se nové věci a rozšiřovat si obzory, což se Vám bude hodit jak v kariérním, tak 
i v osobnostním rozvoji. Vaše mysl bude v nejlepší formě, je proto ideální doba pro studium a získávání 
vzdělání, ale přínosné věci se můžete dovědět i v zajímavých rozhovorech s přáteli a známými. V podnikání 
se Vám bude dařit, což bude výhodou pro důležitá jednání, rozhodování, obchod, finance a komunikaci.

12.4.2012 6:03:00 - 14.4.2012 17:04:00
Disharmonie ve vášnivosti Venuše Kvadratura Mars
V milostném a společenském životě pocítíte přetlak energie, včetně té sexuální. Hrozí neshody ve vztazích 
a nedostatek porozumění.

13.4.2012 16:35:00 - 16.4.2012 5:05:00
Citové štěstí Venuše Sextil Venuše
V lásce i společenských vztazích se Vám bude skvěle dařit a užijete si harmonické a pohodové dny plné 
spokojenosti, souladu a radosti.

17.4.2012 8:13:00 - 19.4.2012 9:19:00
Uznání a spokojenost Slunce Sextil Slunce
Máte před sebou snadné a bezproblémové dny, kdy Vám všechno půjde hladce. Dočkáte se i zaslouženého 
uznání, pochval a ocenění.
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21.4.2012 20:05:00 - 30.7.2012 6:53:00
Ambice a silná vůle Pluto Trigon Mars
Ve své práci a dalších aktivitách rozvinete v tomto období svůj potenciál naplno – vášeň, motivace 
a nadšení pro věc se budou spojovat se schopností nahlédnout pod povrch věcí, která bude společně 
s Vašimi ambicemi klíčem ke zcela zásadním úspěchům. Zároveň Vám toto období pomůže k osobnost-
nímu růstu, když si ujasníte, čeho vlastně chcete dosáhnout, a to Vám umožní efektivně zaměřit své síly 
na to nejdůležitější.

23.4.2012 3:06:00 - 26.4.2012 7:44:00
Potíže ve společnosti Venuše Kvadratura Merkur
Vaše pocity budou odporovat Vašemu rozumu a logickému myšlení. Z toho může vzniknout jak nerozhod-
nost, tak neshody s blízkými lidmi.

24.4.2012 23:44:00 - 27.4.2012 1:02:00
Štěstí a spokojenost Slunce Trigon Jupiter
Tyto dny pro Vás budou velmi šťastné a pozitivní. Po celý čas Vás bude provázet optimistická nálada 
a úspěchy ve všech oblastech života.

25.4.2012 0:46:00 - 26.4.2012 14:14:00
Společenskost a vkus Merkur Konjunkce Venuše
Budete mít společenskou náladu a čekají Vás příjemné rozhovory se zajímavými lidmi. Máte dobrý vkus, 
proto je vhodná doba pro nákupy.

27.4.2012 10:44:00 - 29.4.2012 12:05:00
Sebevědomí a energičnost Slunce Trigon Mars
Díky zvýšené sebedůvěře a odvaze se nyní snáz prosadíte a dosáhnete naplnění svých ambicí. Energie 
a nadšení vám nebudou chybět.

30.4.2012 3:07:00 - 9.5.2012 7:51:00
Nadšení a pozitivní energie Mars Konjunkce Jupiter
Své práci se budete věnovat s nadšením, energií a entuziasmem, bude Vás bavit a naplňovat. Při prosazo-
vání věcí, kterým věříte, se chopíte vedoucí pozice. Tato doba je vhodná i pro sport a cestování.

1.5.2012 20:05:00 - 6.5.2012 23:58:00
Prohloubení vztahů Venuše Trigon Pluto
Emoce ve vztazích budete vnímat do hloubky a prožívat je neobvykle intenzivně. Je možné konečně vy-
řešit staré problémy v lásce.

3.5.2012 23:31:00 - 5.5.2012 5:52:00
Umělecký a citový projev Merkur Trigon Neptun
V těchto dnech pro vás bude snazší projevit v komunikaci svoji fantazii, představy a cítění. Vaše vyjadřo-
vání bude umělecké a poetické.

3.5.2012 12:23:00 - 4.5.2012 19:01:00
Intriky a manipulace Merkur Opozice Pluto
V těchto dnech se pravděpodobně setkáte s tajnůstkářstvím, intrikami a mocenskými boji ve Vašem okolí, 
což Vám bude komplikovat komunikaci.

3.5.2012 11:31:00 - 9.5.2012 16:59:00
Iluze v lásce Venuše Opozice Neptun
Začínáte se utápět v romantických, ale nereálných představách o lásce. Ve vztazích pak snadno přehléd-
nete případné varovné signály.
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5.5.2012 20:22:00 - 7.5.2012 21:56:00
Snadná komunikace Slunce Sextil Merkur
Nyní pro Vás bude snazší vysvětlit svému okolí Vaše myšlenky, rozhovory budou pohodové a čas strávený 
v práci příjemný a přínosný.

7.5.2012 21:30:00 - 9.5.2012 1:38:00
Sebevědomé myšlení Merkur Sextil Slunce
Vaše myšlení a komunikační schopnosti jsou v nejlepší formě. Bude se Vám dařit jasně a účinně sdělovat 
svému okolí, co si přejete.

9.5.2012 8:18:00 - 21.5.2012 18:31:00
Rozmary v lásce Venuše Kvadratura Měsíc
Náladovost a citlivost mohou vést k nedorozuměním ve vztazích a nejasnostem ohledně pocitů. Můžete 
mít též sklon k pohodlnosti a lenosti.

10.5.2012 19:46:00 - 17.5.2012 15:20:00
Iniciativa a nekompromisnost Mars Konjunkce Mars
Obrovský příliv sebedůvěry a energie Vám umožní pustit se do plánů, jež si vyžadují velkou dávku ambi-
cióznosti, soutěživosti a průbojnosti. Vaše vystupování bude nekompromisní, rozhodné, až agresivní.

12.5.2012 3:32:00 - 13.5.2012 5:35:00
Nové možnosti a optimismus Merkur Trigon Jupiter
Pozitivní a jasné myšlení Vám velmi pomůže v rozhodování o důležitých otázkách, ale také při studiu. 
Otevřou se Vám nové možnosti.

13.5.2012 15:55:00 - 15.5.2012 17:40:00
Harmonie a úspěchy Slunce Sextil Měsíc
Tyto dny budou krásné, harmonické a příjemné a přinesou Vám citové naplnění, pocit štěstí, vyrovnanos-
ti a spokojenosti. Tak si to užijte!

13.5.2012 10:39:00 - 14.5.2012 12:08:00
Nadšení a úspěch Merkur Trigon Mars
Vaše mysl bude plná nadšení, které se projeví i ve Vaší řeči a komunikaci. Díky pohotovému myšlení bu-
dete rozhodnější a také úspěšnější.

13.5.2012 20:51:00 - 22.5.2012 7:38:00
Bezpečí a šťastné vztahy Jupiter Sextil Měsíc
Toto období Vám přinese pocit spokojenosti a uvolnění, hlavně v oblasti citů. Budete se cítit šťastně 
a vztahy s lidmi ve Vašem okolí budou velmi přátelské. Pocit bezpečí a spokojeného harmonického zázemí 
Vás naplní novou energií. Je vhodná doba pro rozvíjení a prohlubování blízkých vztahů a přátelství. V ro-
dinném životě bude vládnout harmonie a je ideální doba investovat peníze do vybavení Vašeho domova.

14.5.2012 23:33:00 - 17.5.2012 1:19:00
Ambice a houževnatost Slunce Trigon Saturn
Odpovědný přístup k úkolům a povinnostem Vám pomůže dosáhnout toho, co si přejete. Vytrvalost a tr-
pělivost Vám zajistí úspěch.

14.5.2012 23:47:00 - 17.5.2012 1:34:00
Omezená nezávislost Slunce Opozice Uran
V těchto dnech se mohou objevit neshody týkající se Vaší svobody a nezávislosti. Můžete mít pocit, že Vás 
někdo nebo něco omezuje.
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17.5.2012 15:52:00 - 18.5.2012 15:41:00
Inteligence a komunikativnost Merkur Sextil Merkur
Vaše mysl bude jasná a pohotová, výřečnost a komunikační schopnosti skvělé. Je vhodná doba pro roz-
hovory, korespondenci a studium.

18.5.2012 6:25:00 - 20.5.2012 8:15:00
Přepínání sil Slunce Kvadratura Slunce
Tyto dny budou hodně rušné a budete mít tendenci přepínat své síly a přeceňovat své schopnosti. Pozor 
na stres a nerealistické plány.

19.5.2012 5:38:00 - 27.5.2012 17:13:00
Pevná kariérní pozice Jupiter Trigon Saturn
Jistota a spolehlivé zázemí, které pocítíte v pracovní a finanční oblasti, Vám umožní dál rozvíjet ka-
riéru poklidným, ale sebejistým tempem. Vybudujete si autoritu, důvěru a respekt a mezi ústřední 
body Vašeho pracovního života bude patřit spolehlivost. Je vhodná doba pro ujmutí se nových od-
povědností a úkolů, ale také pro pracovní pohovory, protože na nadřízené budete působit seriózním 
a solidním dojmem.

19.5.2012 6:38:00 - 27.5.2012 18:13:00
Nezávislost versus úspěch Jupiter Opozice Uran
Kontakty a přátelství se zvláštními a neobvyklými lidmi se mohou ukázat jako nespolehlivé a nedůvěry-
hodné a mohou snadno zklamat Vaše očekávání. V kariérní oblasti Vás zřejmě zaskočí nějaké nečekané 
změny. Skloubit Vaši touhu po úspěchu a seberealizaci s tolik potřebnou nezávislostí a svobodou pro 
Vás bude náročné a pravděpodobně zaznamenáte příležitosti, které Vám nabídnou pouze jednu z těchto 
dvou možností.

21.5.2012 8:11:00 - 22.5.2012 6:52:00
Porozumění v pocitech Merkur Sextil Měsíc
V těchto dnech se Vám vyplatí mluvit o svých pocitech a emocích. Rozhovory o citové stránce budou 
snadné, spontánní a uspokojující.

21.5.2012 22:38:00 - 22.5.2012 21:11:00
Komunikace pro kariéru Merkur Trigon Saturn
Je vhodná doba pro zařizování důležitých záležitostí, komunikaci s obchodními partnery a šéfem. Vaše 
myšlení bude jasné a realistické.

21.5.2012 22:45:00 - 22.5.2012 21:17:00
Rozlétaná mysl Merkur Opozice Uran
V této době se necháte snadno rozptýlit novými myšlenkami a nápady, které budou sice originální a zají-
mavé, ale v praxi spíš nepoužitelné.

21.5.2012 10:17:00 - 27.5.2012 5:41:00
Iluze v lásce Venuše Opozice Neptun
Začínáte se utápět v romantických, ale nereálných představách o lásce. Ve vztazích pak snadno přehléd-
nete případné varovné signály.

23.5.2012 10:15:00 - 24.5.2012 8:29:00
Nervozita v myšlení Merkur Kvadratura Slunce
Nyní pro Vás může být náročné udržet si jasnou a objektivní mysl. Budete se cítit trochu nervózně a snáz 
se urazíte. Pozor též na hádky.
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23.5.2012 23:23:00 - 28.5.2012 18:10:00
Prohloubení vztahů Venuše Trigon Pluto
Emoce ve vztazích budete vnímat do hloubky a prožívat je neobvykle intenzivně. Je možné konečně vy-
řešit staré problémy v lásce.

26.5.2012 0:37:00 - 28.5.2012 2:36:00
Těžkosti v plánování Slunce Kvadratura Jupiter
Nyní se raději nepouštějte do žádného plánování a důležitá rozhodnutí ještě pár dnů odložte. Hůř se vám 
bude vybírat ta správná cesta.

26.5.2012 20:33:00 - 27.5.2012 18:23:00
Příliš velké myšlenky Merkur Kvadratura Jupiter
Máte tendenci k přehánění, unáhleným rozhodnutím a až přílišnému optimismu. Dejte si pozor, ať ne-
přehlédnete důležité detaily.

27.5.2012 22:41:00 - 28.5.2012 20:29:00
Unáhlené myšlení Merkur Kvadratura Mars
Vaše myšlení a projev budou až příliš impulzivní, což může vést k hádkám a nedorozuměním. Dejte si 
pozor na sklon dělat unáhlené závěry.

28.5.2012 12:26:00 - 30.5.2012 14:28:00
Netrpělivost a rozčarování Slunce Kvadratura Mars
Vaše netrpělivost a touha rychle vše dokončit může vyústit v nervozitu a hněv, což Vám však rozhodně 
nepomůže, takže je držte na uzdě.

28.5.2012 11:33:00 - 29.5.2012 9:22:00
Příjemná společnost Merkur Sextil Venuše
Tyto dny budou přát společenským vztahům, příjemným rozhovorům a harmonii v komunikaci. Vzrostou 
i Vaše diplomatické schopnosti.

29.5.2012 17:57:00 - 31.5.2012 20:00:00
Radost a láska Slunce Sextil Venuše
V této době pro Vás bude neobvykle snadné projevit své pocity v lásce a budete mít jasno v tom, co si 
přejete a co Vám dělá radost.

30.5.2012 0:42:00 - 21.7.2012 11:24:00
Cílevědomý idealismus Saturn Sextil Neptun
Dostanete se k příležitostem, jak uplatnit své ideály, sny a představy v praxi, a může Vám to pomoct i ve 
Vaší kariéře. Začnete odpovědně rozlišovat, co je ještě uskutečnitelné a co už není, a díky tomu se Vám 
provede proměnit Vaše dosud tajné touhy ve skutečnost. Za svými sny budete postupovat cílevědomě a od-
povědně, což Vám přinese úspěchy. Důležitá pro Vás bude spolupráce a snaha pomoci ostatním lidem.

31.5.2012 15:58:00 - 1.6.2012 14:06:00
Spory a napětí Merkur Kvadratura Merkur
V těchto dnech Vám hrozí hádky, spory a nedorozumění. Vaše myšlenky budou poznamenány napětím 
a nervozitou. Pozor na roztržitost.

1.6.2012 17:01:00 - 10.6.2012 8:48:00
Neupřímnost k sobě sama Jupiter Kvadratura Slunce
V této době můžete mít sklony k přehnanému optimismu, přeceňování svých možností a zároveň zahálce 
a nicnedělání. Přílišná očekávání, nerealistické sliby nebo pokrytecký přístup k pracovním úkolům Vám 
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spokojenost a úspěch nepřinesou, bylo by lepší si je včas uvědomit a vyhnout se tak zbytečných chybám. 
Hlásáte nějaká etická pravidla, ale nezapomeňte si uvědomit, že platí i pro Vás a musíte se jimi tedy řídit.

2.6.2012 22:47:00 - 3.6.2012 21:26:00
Odhalení skrytých souvislostí Merkur Trigon Pluto
Jasné myšlení se spojí s intuicí a umožní Vám dosáhnout hlubokého vhledu do složitých problémů a uta-
jovaných fakt v práci i vztazích.

2.6.2012 23:09:00 - 6.6.2012 4:20:00
Potíže ve společnosti Venuše Kvadratura Merkur
Vaše pocity budou odporovat Vašemu rozumu a logickému myšlení. Z toho může vzniknout jak nerozhod-
nost, tak neshody s blízkými lidmi.

3.6.2012 6:55:00 - 4.6.2012 5:40:00
Nepřítomná mysl Merkur Opozice Neptun
Denní snění bude rozptylovat Vaši pozornost a způsobí nejasnosti a nejistotu ve Vašem uvažování. Vaše 
myšlenky mohou být plné zmatku.

3.6.2012 8:49:00 - 8.6.2012 2:01:00
Názorové neshody v práci Mars Opozice Merkur
Vyjednávání, hlavně v byznysu, kariéře a obchodování, může být v těchto dnech o dost těžší. V pracovní 
oblasti dojde k výměně názorů. Opatrnost a umírněnost se vyplatí v dopravě, řiďte raději opatrně.

4.6.2012 4:45:00 - 5.6.2012 3:48:00
Nedorozumění ohledně pocitů Merkur Kvadratura Měsíc
Dosáhnout porozumění s Vaším okolím ve věcech citů a pocitů bude komplikovanější. Nebude pro Vás 
snadné dát najevo, co opravdu cítíte.

4.6.2012 19:22:00 - 5.6.2012 18:37:00
Překážky v komunikaci Merkur Kvadratura Saturn
Postup kupředu bude zpomalen a Vaše nápady se Vám budou asi těžko prosazovat. Může se objevit ne-
gativní myšlení a pesimismus.

6.6.2012 0:39:00 - 8.6.2012 2:48:00
Nervozita a spory Slunce Kvadratura Merkur
Nyní se Vám po stránce komunikace s okolím nebude dařit právě nejlépe, ale je to jen dočasný stav. Ra-
ději se vyhněte diskuzím a hádkám.

6.6.2012 8:23:00 - 7.6.2012 8:14:00
Jasná mysl a sebevědomí Merkur Trigon Slunce
Vaše myšlenky jsou jasné, přesně víte, co chcete, a umíte to účinně sdělit svému okolí. Je vhodná doba 
pro rozhovory s nadřízenými.

10.6.2012 3:45:00 - 11.6.2012 5:27:00
Příležitosti a plány Merkur Sextil Jupiter
Tyto dny jsou velmi příznivé pro studium, uvažování o důležitých životních otázkách a rozhodování. Ob-
jeví se nové příležitosti a cesty.

11.6.2012 22:06:00 - 14.6.2012 0:19:00
Nepochopené touhy Slunce Opozice Neptun
Vaše sny a představy se mohou setkat s nesouhlasem nebo nepochopením ze strany Vašeho okolí. Pozor 
na snahu utíkat před realitou.
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11.6.2012 4:01:00 - 13.6.2012 6:14:00
Psychologické pochopení Mars Sextil Měsíc
Otevře se Vám hlubší vhled do Vašich vlastních psychologických motivací, což Vám pomůže lépe nasmě-
rovat Vaši další cestu životem.

11.6.2012 10:35:00 - 12.6.2012 13:00:00
Energie a rozhodnost Merkur Sextil Mars
Váš projev a komunikace budou plné energie, nadšení a entusiasmu. Díky své rozhodnosti a rychlému 
myšlení budete snáz dosahovat úspěchů.

12.6.2012 2:06:00 - 13.6.2012 4:55:00
Napětí ve vztazích Merkur Kvadratura Venuše
V komunikaci s okolím se mohou objevit těžkosti, a to jak ve společnosti, tak i v lásce a vztazích. City 
a rozum budou v rozporu.

13.6.2012 22:16:00 - 16.6.2012 0:30:00
Nepochopení a náladovost Slunce Kvadratura Měsíc
Budete mít pocit, že se setkáváte s nepochopením okolí nebo že Vás Vaši blízcí málo podporují. Nálado-
vost může vést ke konfliktům.

14.6.2012 18:43:00 - 19.6.2012 18:03:00
Citové štěstí Venuše Sextil Venuše
V lásce i společenských vztazích se Vám bude skvěle dařit a užijete si harmonické a pohodové dny plné 
spokojenosti, souladu a radosti.

15.6.2012 6:12:00 - 17.6.2012 8:27:00
Nedostatek vytrvalosti Slunce Kvadratura Saturn
Vaše energie do práce a vytrvalost se vyčerpají snáz než jindy, proto si na tyto dny raději neplánujte žádné 
důležité a náročné úkoly.

16.6.2012 2:57:00 - 17.6.2012 8:35:00
Komunikativnost a vzdělávání Merkur Trigon Merkur
Tato doba je skvělá pro studium, vzdělávání, získávání informací a rozhovory s lidmi. Vaše mysl a výřeč-
nost budou nyní v nejlepší formě.

16.6.2012 3:19:00 - 20.6.2012 8:14:00
Pochybnosti a sny Mars Kvadratura Neptun
V tomto období Vás mohou překvapit zvláštní, ale neodbytné pocity a touhy. Vaše intuice Vám bude vná-
šet do života pochybnosti o tom, co děláte. Navzdory zvýšené citlivosti zkuste zůstat nohama na zemi.

17.6.2012 10:40:00 - 26.6.2012 0:07:00
Disharmonie ve vášnivosti Venuše Kvadratura Mars
V milostném a společenském životě pocítíte přetlak energie, včetně té sexuální. Hrozí neshody ve vztazích 
a nedostatek porozumění.

18.6.2012 13:49:00 - 20.6.2012 16:05:00
Ocenění a obdiv Slunce Trigon Slunce
V těchto dnech se dočkáte ocenění Vaší osobnosti, úspěchů a činů. Budete mít příjemný pocit, že ostatní 
Vás akceptují a uznávají.
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19.6.2012 5:41:00 - 20.6.2012 14:01:00
Nedůvěra k okolí Merkur Kvadratura Pluto
Sklony k negativnímu myšlení mohou způsobit, že lehce podlehnete předsudkům či podezíravosti. Snažte 
si udržet otevřenou mysl.

20.6.2012 4:10:00 - 24.6.2012 6:09:00
Výbušnost v citech Mars Opozice Měsíc
V citovém životě a rodině se objeví netrpělivost a sklon k impulzivním reakcím. Pozor, ať nereagujete na 
problémy příliš dětinsky. Netrpělivost a nepozornost by Vám mohly způsobit zbytečné potíže.

21.6.2012 0:38:00 - 22.6.2012 10:47:00
Mluvení o citech Merkur Trigon Měsíc
Dovíte se novinky a zprávy, které Vás po citové stránce velmi potěší. Mluvit a uvažovat o svých citech pro 
Vás bude snazší než jindy.

21.6.2012 22:11:00 - 23.6.2012 9:21:00
Jasné myšlení v práci Merkur Sextil Saturn
Je velmi příznivá doba pro obchodní komunikaci a řešení důležitých záležitostí v pracovní oblasti. Pro-
blémy vyřešíte snadno a odpovědně.

21.6.2012 22:21:00 - 23.6.2012 9:32:00
Inteligence a novátorství Merkur Trigon Uran
Blýsknete se originálním myšlením a Vaše netradiční nápady budou velmi přínosné. Snáz než jindy po-
rozumíte novým technickým vymoženostem.

22.6.2012 18:47:00 - 26.6.2012 19:04:00
Pokoření překážek Mars Konjunkce Saturn
V těchto dnech si budete více uvědomovat, jak velké překážky stojí v cestě uskutečnění Vašich plánů, 
a o to víc Vás to bude motivovat. Ve snaze uspět budete pracovat tvrdě, neúnavně a velmi energicky.

22.6.2012 19:16:00 - 26.6.2012 19:32:00
Nadšení pro novinky Mars Sextil Uran
Váš smysl pro riskování a experimentování s nevyzkoušenými novinkami vzroste, a to především v oblasti 
kariéry. Novátorský přístup a nadšení pro změny Vám pomohou se prosadit a zajistit úžasné výsledky.

26.6.2012 9:30:00 - 28.6.2012 11:49:00
Optimistické dny Slunce Sextil Jupiter
Tyto dny jsou velmi šťastné a příznivé pro rozhodování a plánování. Optimismus spojený se zdravým 
sebevědomím Vám zajistí úspěch.

28.6.2012 21:42:00 - 1.7.2012 0:01:00
Činorodost a úspěchy Slunce Sextil Mars
Budete překypovat energií a činorodostí, které se Vám díky Vaší sebedůvěře povede využít konstruktivně 
ve prospěch Vašich cílů.

29.6.2012 7:22:00 - 8.7.2012 8:41:00
Disharmonie ve vášnivosti Venuše Kvadratura Mars
V milostném a společenském životě pocítíte přetlak energie, včetně té sexuální. Hrozí neshody ve vztazích 
a nedostatek porozumění.
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30.6.2012 3:24:00 - 2.7.2012 5:43:00
Zamlžený vkus Slunce Kvadratura Venuše
Zřejmě se budete cítit trochu nervózně a rozmrzele, hlavně když přijde na lásku a city, ale také nakupo-
vání – snáz si vyberete nesprávně.

5.7.2012 1:29:00 - 8.7.2012 6:17:00
Úspěchy mezi lidmi Merkur Trigon Venuše
Vaše příjemné vystupování a diplomatičnost Vám přinesou nejen pracovní úspěchy, ale pomohou Vám 
i v osobním životě a vztazích.

5.7.2012 20:44:00 - 11.7.2012 6:26:00
Citové štěstí Venuše Sextil Venuše
V lásce i společenských vztazích se Vám bude skvěle dařit a užijete si harmonické a pohodové dny plné 
spokojenosti, souladu a radosti.

5.7.2012 5:27:00 - 15.7.2012 2:12:00
Prověření daných zásad Jupiter Kvadratura Jupiter
Konflikt v oblasti světonázoru, víry, ideálů či politiky Vám zpočátku bude trochu nepříjemný, ale v koneč-
ném důsledku povede k Vašemu osobnostnímu rozvoji a umožní Vám zajímavě si rozšířit obzory. Tento 
přínos však nepocítíte okamžitě, přestože ho budete očekávat, ale až o něco později. V kariérní oblasti 
představuje toto období kritický bod, kdy bude obzvláště důležité dostát svým povinnostem a slibům.

7.7.2012 10:57:00 - 9.7.2012 13:16:00
Myšlenková pohoda Slunce Trigon Merkur
Konverzace budou nyní příjemné a snadné a práce Vám taky půjde rychle od ruky. Zřejmě se doslechnete 
milé a povzbuzující novinky.

12.7.2012 14:42:00 - 14.7.2012 17:00:00
Mocenské boje Slunce Kvadratura Pluto
Snažíte se mít vše pod kontrolou, pozor však na sklon podvědomě ovlivňovat lidi proti jejich vůli. Hrozí 
Vám spory s autoritami.

15.7.2012 9:04:00 - 17.7.2012 11:22:00
Příjemný čas Slunce Trigon Měsíc
Tyto dny pro Vás budou velmi příjemné a užijete si je v klidu a láskyplné atmosféře. Díky Vaší vnímavosti 
je to ideální doba pro lásku.

16.7.2012 17:03:00 - 18.7.2012 19:20:00
Úspěch díky vytrvalosti Slunce Sextil Saturn
Díky efektivní organizaci Vaší práce se zvládnete úspěšně popasovat i s těmi nejnáročnějšími úkoly, které 
si vyžadují velkou odpovědnost.

16.7.2012 17:18:00 - 18.7.2012 19:35:00
Změny a příležitosti Slunce Trigon Uran
V těchto dnech se dočkáte vzrušujících a zajímavých změn a příjemných překvapení, jež Vám udělají 
radost a otevřou nové příležitosti.

17.7.2012 2:25:00 - 27.7.2012 20:14:00
Touha mít všechno hned Jupiter Kvadratura Mars
V tomto období se u Vás nejspíš projeví až přehnaná sebedůvěra, která Vás však bude od dosahování 
úspěchů spíš vzdalovat, než aby Vám pomáhala. Od života chcete víc a víc, až budete mít sklon chovat se 
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příliš netrpělivě nebo tlačit na ostatní lidi. Riskování a nepozornost mohou vést ke zbytečným problé-
mům a finančním ztrátám. Snažte se o umírněnost, hlavně v pracovní oblasti, přinese Vám to mnohem 
větší prospěch.

19.7.2012 11:31:00 - 22.7.2012 23:29:00
Netrpělivá vášeň Mars Opozice Venuše
Vaše silné milostné touhy a vášně mohou zůstat nenaplněny, a to zřejmě právě kvůli Vaší netrpělivosti. 
Některé věci v lásce si budete brát až příliš k srdci a reagovat na ně nepřiměřeně podrážděně.

20.7.2012 7:12:00 - 23.7.2012 6:39:00
Potíže ve společnosti Venuše Kvadratura Merkur
Vaše pocity budou odporovat Vašemu rozumu a logickému myšlení. Z toho může vzniknout jak nerozhod-
nost, tak neshody s blízkými lidmi.

21.7.2012 22:55:00 - 25.7.2012 6:03:00
Úspěchy mezi lidmi Merkur Trigon Venuše
Vaše příjemné vystupování a diplomatičnost Vám přinesou nejen pracovní úspěchy, ale pomohou Vám 
i v osobním životě a vztazích.

23.7.2012 7:47:00 - 3.8.2012 16:46:00
Příjemný život Jupiter Sextil Venuše
Tato doba Vám přinese společenské i milostné úspěchy, klid, spokojenost a možnost spokojeně si užívat 
všechny příjemné věci, které život nabízí. Můžete si dovolit trochu lenosti a uvolnění a po finanční stránce 
na tom budete hodně dobře, takže si budete moct dopřát investici do něčeho hezkého či příjemného. Je 
vhodná doba pro pracovní pohovory, ale také pro rande, protože budete dělat velmi dobrý dojem na lidi.

27.7.2012 6:43:00 - 29.7.2012 20:31:00
Prohloubení vztahů Venuše Trigon Pluto
Emoce ve vztazích budete vnímat do hloubky a prožívat je neobvykle intenzivně. Je možné konečně vy-
řešit staré problémy v lásce.

28.7.2012 5:18:00 - 30.7.2012 18:08:00
Iluze v lásce Venuše Opozice Neptun
Začínáte se utápět v romantických, ale nereálných představách o lásce. Ve vztazích pak snadno přehléd-
nete případné varovné signály.

30.7.2012 15:42:00 - 2.8.2012 2:18:00
Rozmary v lásce Venuše Kvadratura Měsíc
Náladovost a citlivost mohou vést k nedorozuměním ve vztazích a nejasnostem ohledně pocitů. Můžete 
mít též sklon k pohodlnosti a lenosti.

31.7.2012 13:52:00 - 2.8.2012 16:02:00
Štěstí ve vztazích Slunce Trigon Venuše
Ve vztazích, lásce i ve společnosti se Vám bude mimořádně dařit a čekají Vás velmi příjemné dny, napl-
něné spokojeností a štěstím.

1.8.2012 5:12:00 - 3.8.2012 14:32:00
Překážky ve vztazích Venuše Kvadratura Saturn
V osobních vztazích se může objevit nespokojenost a nesnáze. Přílišná plachost nebo obavy Vám budou 
bránit projevit své pocity a přání.
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4.8.2012 23:13:00 - 7.8.2012 5:57:00
Milostné štěstí a optimismus Venuše Trigon Slunce
Pozitivní pocity zaplaví Vaše srdce a budete kolem sebe šířit dobrou náladu a optimismus. V lásce Vás 
čeká štěstí, soulad a novinky.

8.8.2012 15:19:00 - 11.8.2012 21:29:00
Odvaha k hlubokým změnám Mars Konjunkce Pluto
Vaše silná vůle a rozhodnost se v této době projeví naplno a začnete s velkou dávkou energie řešit věci, jež 
již dlouho doutnají pod povrchem. Iniciativně ukončíte záležitosti, které jsou už zbytečné.

9.8.2012 19:33:00 - 13.8.2012 1:26:00
Inspirace a tvořivost Mars Sextil Neptun
V pracovní oblasti dosáhnete značných úspěchů díky své představivosti, kreativitě a uměleckému cítění. 
Praktické smýšlení půjde trochu stranou, ale přesto se Vám bude dařit a pocítíte příliv inspirace.

12.8.2012 23:41:00 - 15.8.2012 1:39:00
Odhalení skrytých cílů Slunce Sextil Pluto
Skryté motivace a cíle lidí ve Vašem okolí, ale i Vaše vlastní Vám najednou budou mnohem jasnější díky 
ostrému psychologickému vhledu.

13.8.2012 17:41:00 - 15.8.2012 19:38:00
Relaxace a umění Slunce Trigon Neptun
V tomto příjemném čase si můžete dovolit trochu lenosti, zasněnosti a uvolnění. Vaše umělecké vnímání 
a cítění bude v nejlepší formě.

13.8.2012 5:15:00 - 15.8.2012 7:51:00
Sladký život Venuše Sextil Jupiter
Díku optimismu a bezstarostné náladě si budete užívat života naplno, ať se děje cokoliv. Je velmi vhodná 
doba pro společenské události.

15.8.2012 17:42:00 - 17.8.2012 19:20:00
Nová energie v lásce Venuše Sextil Mars
Ke vztahům budete přistupovat s nadšením, vstřícností a otevřeností. Váš energický přístup Vám pomůže 
vyřešit případné problémy v lásce.

16.8.2012 23:05:00 - 19.8.2012 0:17:00
Dočasný nesoulad ve vztazích Venuše Kvadratura Venuše
V lásce a vztazích se objeví nevyrovnanost a pocit, že něco není úplně správně. Může zde chybět upřím-
nost nebo ochota ke kompromisům.

17.8.2012 1:35:00 - 19.8.2012 3:28:00
Chaotické nápady Slunce Kvadratura Uran
Zatoužíte po změně, jenomže místo těch správných nápadů, které by Vám pomohly se prosadit, Vám 
budou přicházet na mysl samé ztřeštěnosti.

19.8.2012 13:46:00 - 21.8.2012 1:48:00
Úspěchy mezi lidmi Merkur Trigon Venuše
Vaše příjemné vystupování a diplomatičnost Vám přinesou nejen pracovní úspěchy, ale pomohou Vám 
i v osobním životě a vztazích.
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20.8.2012 8:21:00 - 22.8.2012 10:10:00
Přehodnocení cílů Slunce Opozice Slunce
Tato doba Vám přinese mírné napětí a možná budete muset přehodnotit i své cíle. Významný vliv ve Va-
šem životě zaujme jedna důležitá osoba.

20.8.2012 0:31:00 - 23.8.2012 4:06:00
Zdravé sebevědomí Mars Trigon Slunce
Příjemný nárůst sebedůvěry, odvahy a zdravé soutěživosti Vám přinese jen úspěchy. Bude se Vám dařit 
na vedoucích pozicích, budete jednat statečně a přesvědčivě a odhodláte se k naplnění svých ambicí.

21.8.2012 21:53:00 - 14.10.2012 21:21:00
Nalezení životního směru Pluto Trigon Jupiter
Toto období Vás naplní optimismem a motivací zahloubat se do studia duchovních a filosofických záleži-
tostí, což Vám umožní nahlédnout do hlubších zákonitostí fungování života a světa. Vaše ideály projdou 
velmi pozitivním přerodem a vývojem, který Vám pomůže najít životní směřování, jež je pro Vás nej-
vhodnější a přinese Vám největší spokojenost. Můžete objevit nový směr ve své kariéře, který Vás bude 
více naplňovat.

23.8.2012 23:55:00 - 25.8.2012 23:01:00
Dobré vztahy s lidmi Venuše Trigon Merkur
V těchto příjemných a uvolněných dnech budete skvěle vycházet s lidmi včetně kolegů a dobrá nálada Vás 
nebude opouštět v žádné situaci.

27.8.2012 13:22:00 - 28.8.2012 15:23:00
Umělecký a citový projev Merkur Trigon Neptun
V těchto dnech pro vás bude snazší projevit v komunikaci svoji fantazii, představy a cítění. Vaše vyjadřo-
vání bude umělecké a poetické.

27.8.2012 3:51:00 - 28.8.2012 6:05:00
Vhled do hloubky Merkur Sextil Pluto
Schopnost nahlédnout pod povrch věcí a vidět v nich skryté souvislosti Vám umožní analyzovat a řešit 
velmi komplikované problémy.

28.8.2012 2:03:00 - 30.8.2012 3:43:00
Sebedůvěra a optimismus Slunce Konjunkce Jupiter
Tato doba přeje důležitým rozhodnutím, snadno překonáte jakoukoliv překážku a bude Vás provázet 
pozitivní myšlení a životní optimismus.

28.8.2012 18:53:00 - 30.8.2012 16:52:00
Mocenské hry Venuše Kvadratura Pluto
Silné vášně a city v sobě ukrývají něco hlubšího, co není úplně čestné. V lásce se mohou objevit mocenské 
boje, majetnictví a žárlivost.

29.8.2012 6:45:00 - 30.8.2012 8:02:00
Napětí z touhy po svobodě Merkur Kvadratura Uran
Vaše touha po větší nezávislosti může vést k nervozitě a neshodám s okolím. Jste impulzivnější a máte 
originální, ale nepraktické nápady.

30.8.2012 13:28:00 - 1.9.2012 15:04:00
Energie a ambice Slunce Konjunkce Mars
Překypujete životní energií, sebedůvěrou, rozhodností a ambicemi. Je vhodná doba pro začínání nových 
projektů a práci na Vašich plánech.
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30.8.2012 22:33:00 - 31.8.2012 23:24:00
Nedorozumění v komunikaci Merkur Opozice Slunce
V této době pro Vás bude těžké vyjádřit slovy to, co si doopravdy myslíte a cítíte. Proto je potřeba dávat 
si pozor na nedorozumění.

31.8.2012 7:27:00 - 2.9.2012 4:54:00
Smyslnost a soulad Venuše Trigon Měsíc
Je skvělý čas pro lásku a romantické schůzky! Váš citový život je plný romantických nápadů, oplýváte 
citlivostí a zároveň i optimismem.

31.8.2012 15:19:00 - 3.9.2012 16:37:00
Úspěšná cesta za ideály Mars Sextil Jupiter
V oblasti práce a podnikání si půjdete za svými ideály s nadšením a optimismem, což zajistí dobré výsled-
ky. Snáz naplníte své ušlechtilé ambice a dařit se Vám bude ve finanční oblasti i v koníčcích.

1.9.2012 12:24:00 - 3.9.2012 9:36:00
Stabilita v lásce a vztazích Venuše Sextil Saturn
Vaše vztahy se budou vyvíjet směrem k větší pevnosti a spolehlivosti. Můžete úspěšně vyřešit vážné zále-
žitosti s milovanými lidmi.

1.9.2012 12:37:00 - 3.9.2012 9:49:00
Inspirativní setkání Venuše Trigon Uran
Váš společenský život bude šťastný, vzrušující a plný podnětů. Seznámíte se se zajímavými lidmi, kteří 
nenechají Vaše srdce chladným.

3.9.2012 18:43:00 - 4.9.2012 19:19:00
Optimismus a plánování Merkur Konjunkce Jupiter
Vaše myšlení se bude zaměřovat na dlouhodobé plány a širší perspektivu. S optimismem a nadšením se 
pustíte do plánování budoucnosti.

4.9.2012 6:57:00 - 7.9.2012 7:36:00
Houževnatost a sebevědomí Mars Sextil Mars
Máte spoustu energie, oplýváte sebevědomím a nechybějí Vám ambice, proto jsou tyto dny ideální pro za-
čínání nových plánů. Zdravá soutěživost, nadšení a sebedůvěra Vám přinesou značné pracovní úspěchy.

5.9.2012 0:10:00 - 6.9.2012 0:50:00
Rozhodnost a prudkost Merkur Konjunkce Mars
Vaše myšlení je rychlé a rázné, díky čemuž se snadno rozhodujete a pohotově reagujete. Pozor však na 
sklon používat příliš ostrá tvrzení.

7.9.2012 23:26:00 - 10.9.2012 0:50:00
Potřeba kompromisů Slunce Opozice Merkur
Pokud si budete příliš silně stát za svým, mohou se objevit neshody. Aby Vám to v komunikaci s okolím 
klapalo, je zapotřebí diplomacie.

9.9.2012 5:37:00 - 10.9.2012 6:55:00
Neshody a neklidná mysl Merkur Opozice Merkur
Rozhovory a komunikace s lidmi se mohou vyvíjet směrem, který Vám nepřinese uspokojení. Mohou 
vznikat zmatky a zbytečné neshody.
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12.9.2012 5:31:00 - 13.9.2012 7:29:00
Sny a neshody Merkur Kvadratura Neptun
Tyto dny budou poznačeny vnitřním zmatkem ve Vaší duši, který Vám bude komplikovat komunikaci 
s okolím. Máte sklon příliš fantazírovat.

13.9.2012 18:33:00 - 15.9.2012 19:48:00
Nesplněné sny Slunce Kvadratura Neptun
Tyto dny Vám mohou připadat trochu nudné a fádní, navíc se věci budou vyvíjet trochu jinak, než si to 
ve svých snech a ideálech přejete.

13.9.2012 6:26:00 - 14.9.2012 8:38:00
Přecitlivělost v komunikaci Merkur Opozice Měsíc
Zprávy a informace, které se nyní dozvíte, se budou až příliš dotýkat Vašich citů a mohou vyplavit na 
povrch nějaké staré vzpomínky.

13.9.2012 23:04:00 - 15.9.2012 1:27:00
Odpovědné myšlení Merkur Konjunkce Saturn
V těchto dnech toho Vaše mysl zvládne opravdu hodně. S hlubokým soustředěním a odpovědným přístu-
pem snadno vyřešíte i složité problémy.

13.9.2012 23:12:00 - 15.9.2012 1:35:00
Nové myšlenky a nápady Merkur Sextil Uran
Nové nápady, objevy, rozhovory a seznámení se zajímavými lidmi Vás posunou kupředu. Rozumět si 
budete s technikou a počítači.

14.9.2012 14:41:00 - 16.9.2012 9:49:00
Harmonie, láska a radost Venuše Trigon Venuše
V milostných i jiných vztazích se můžete těšit na velmi harmonické a příjemné dny. Budete se cítit šťastně 
a naplno si užívat života.

14.9.2012 2:41:00 - 24.10.2012 18:52:00
Přetíženost a nepozornost Jupiter Kvadratura Merkur
Nedorozumění a nesnáze v komunikaci, které se mohou v tomto období objevit, budou zřejmě způ-
sobeny tím, že nenasloucháte ostatním dostatečně pozorně a soustředěně. V práci budete mít sklon 
zanedbávat detaily. To všechno je zřejmě zapříčiněno Vaší zaneprázdněností a stresem, protože když 
nestíháte, jen špatně se můžete na něco plnohodnotně soustředit. O to víc energie je tedy potřeba věno-
vat organizaci práce.

15.9.2012 17:48:00 - 17.9.2012 18:59:00
Citlivost a napětí Slunce Opozice Měsíc
Ve vztazích může zavládnout napětí, nejspíš si budete věci brát až příliš osobně. Objeví se přecitlivělost, 
důležité je ale i porozumění.

15.9.2012 5:05:00 - 3.10.2012 1:54:00
Sebevědomí a odpovědnost Saturn Trigon Slunce
Ke svému životu, práci a povinnostem budete přistupovat se zralou odpovědností a při uskutečňování 
svých ambicí a přání Vám nebude chybět dostatečná dávka praktického a racionálního myšlení. Úkoly 
si zorganizujete efektivně a díky tomu budete všechno krásně zvládat. Úspěchy pak na sebe nenechají 
dlouho čekat. Vaše kreativní myšlenky a nápady zdárně uplatníte v praxi a dostane se Vám za to uznání 
od nadřízených.
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16.9.2012 11:57:00 - 19.9.2012 10:34:00
Rozhodnost a komunikativnost Mars Trigon Merkur
V komunikaci, především v kariérní oblasti, budete odvážnější a průbojnější než jindy. Své priority proje-
víte přímo a bez okolků. Rozhodování Vám půjde snadno, protože budete jasně vědět, co chcete.

17.9.2012 1:05:00 - 19.9.2012 2:14:00
Odpovědná práce Slunce Konjunkce Saturn
Tyto dny Vám připomenou Vaši odpovědnost a úkolů nebudete mít málo. Budou Vás však provázet úspě-
chy a spokojenost s Vašimi výsledky.

17.9.2012 1:19:00 - 19.9.2012 2:29:00
Pozitivní změny Slunce Sextil Uran
Ve Vašem životě se objeví novinky a změny, které budou nečekané, ale udělají Vám radost. Novým pod-
mínkám se velmi snadno přizpůsobíte.

22.9.2012 1:03:00 - 23.9.2012 5:38:00
Spory ve vztazích Merkur Opozice Venuše
Váš citový život a vztahy mohou být narušeny pomlouváním a zbytečnými řečmi. Hrozí neshody s milo-
vanou osobou a blízkými lidmi.

25.9.2012 19:14:00 - 27.9.2012 13:07:00
Tvořivost a city Venuše Trigon Neptun
Příjemná romantická nálada se projeví nejen v lásce, ale přinese Vám také uměleckou inspiraci a chuť 
začít něco hezkého tvořit.

25.9.2012 4:07:00 - 26.9.2012 22:03:00
Očištění vztahů Venuše Sextil Pluto
Vaše vztahy lze nyní ozdravit do hloubky. Odhalíte skryté pocity a komplikace a začnete prožívat lásku 
mnohem intenzivněji a plněji.

27.9.2012 12:25:00 - 30.9.2012 9:24:00
Odvaha projevit emoce Mars Trigon Měsíc
Z Vašeho citového života se vytratí zbytečná plachost a ostych a najdete v sobě odvahu projevit své pocity 
navenek a jednat podle nich. Je příznivá doba pro rodinné aktivity, ale i pro sexuální život.

28.9.2012 14:09:00 - 30.9.2012 7:46:00
Rebelie v lásce Venuše Kvadratura Uran
Přepadne Vás náhlá chuť udělat nějaké změny ve svém milostném životě. Ale raději s tím počkejte, byly 
by neuvážené a unáhlené.

29.9.2012 19:07:00 - 1.10.2012 1:53:00
Představivost v myšlení Merkur Sextil Neptun
Ve Vašich myšlenkách a nápadech uplatníte svoji představivost, kreativitu a fantazii. Dařit se Vám bude 
v oblasti uměleckého projevu.

29.9.2012 8:07:00 - 30.9.2012 14:46:00
Hluboké myšlení Merkur Konjunkce Pluto
Nad věcmi se budete zamýšlet do hloubky a snáz než jindy odhalíte skryté kořeny problémů. Inteligence 
bude spolupracovat s intuicí.
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29.9.2012 8:19:00 - 2.10.2012 5:03:00
Pokrok v kariéře Mars Sextil Saturn
Díky schopnosti pracovat cílevědomě, disciplinovaně a přitom s velkým nasazením a nadšením Vás úspě-
chy neminou a bude se Vám výborně dařit. Se šéfem a autoritami budete skvěle vycházet. Podpoří Vás.

29.9.2012 8:40:00 - 2.10.2012 5:23:00
Impulzivita a akčnost Mars Konjunkce Uran
Chuť prolomit limity a udělat některé věci jinak a lépe se u Vás nyní projeví velmi silně. Může to vést 
k impulzivním, až rebelantským činům. Mezi lidmi podobného smýšlení se dostanete na přední pozici.

1.10.2012 13:02:00 - 3.10.2012 13:47:00
Nespokojenost v lásce Slunce Opozice Venuše
Vaše milostné a romantické plány se mohou setkat s překážkami, které ovšem nejsou samoúčelné, ale 
mají Vám pomoct něco odhalit.

1.10.2012 7:48:00 - 3.10.2012 1:11:00
Požitkářství a lenost Venuše Opozice Slunce
Budete si užívat příjemných stránek života, ale budete mít sklon k lenosti a zanedbávání disciplíny, což 
může vést k neshodám s lidmi.

3.10.2012 22:16:00 - 5.10.2012 6:14:00
Jasná mysl a sebevědomí Merkur Trigon Slunce
Vaše myšlenky jsou jasné, přesně víte, co chcete, a umíte to účinně sdělit svému okolí. Je vhodná doba 
pro rozhovory s nadřízenými.

3.10.2012 21:00:00 - 6.10.2012 17:08:00
Sklon podléhat hněvu Mars Kvadratura Slunce
Můžete mít tendenci k unáhlenému jednání, výbušnosti a častěji než jindy Vás přepadne hněv. Toužíte si 
prosadit své plány za každou cenu a případné nezdary si budete brát k srdci víc, než je zdrávo.

7.10.2012 17:29:00 - 9.10.2012 10:20:00
Štěstí a velkorysost Venuše Konjunkce Jupiter
Zaplaví Vás optimismus a radost ze života a zároveň se Vám začne i víc dařit v práci. O své úspěchy se 
s potěšením podělíte s ostatními.

8.10.2012 23:45:00 - 10.10.2012 9:21:00
Příležitosti a plány Merkur Sextil Jupiter
Tyto dny jsou velmi příznivé pro studium, uvažování o důležitých životních otázkách a rozhodování. Ob-
jeví se nové příležitosti a cesty.

9.10.2012 18:22:00 - 11.10.2012 11:04:00
Vášeň a energie Venuše Konjunkce Mars
Silná chuť oddat se milostné vášni může oživit Váš vztah nebo přinést nové dobrodružství. O přízeň opač-
ného pohlaví nebudete mít nouzi.

10.10.2012 16:02:00 - 12.10.2012 2:15:00
Energie a rozhodnost Merkur Sextil Mars
Váš projev a komunikace budou plné energie, nadšení a entusiasmu. Díky své rozhodnosti a rychlému 
myšlení budete snáz dosahovat úspěchů.
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13.10.2012 14:11:00 - 15.10.2012 14:36:00
Silná vůle a vnitřní růst Slunce Konjunkce Pluto
Sebedůvěra, silná vůle a ambice se spojí s hlubším duchovním pochopením skutečnosti. Budete mít chuť 
udělat ve svém životě nějaké změny.

14.10.2012 7:37:00 - 16.10.2012 8:01:00
Uvolnění a tvořivost Slunce Sextil Neptun
Vaše představivost, tvořivost a citlivost se posilní, stejně jako Vaše umělecké nadání. Tyto dny budou 
pohodové, uvolňující a snílkovské.

14.10.2012 9:21:00 - 17.10.2012 4:10:00
Přehnaná sebedůvěra Mars Kvadratura Jupiter
V těchto dnech si budete důvěřovat, a to až příliš. Vaše představy o Vašich vlastních možnostech mohou 
být nerealisticky vysoké. Nepřiměřené riskování může vést ke zbytečným finančním i jiným ztrátám.

16.10.2012 15:28:00 - 18.10.2012 4:31:00
Komunikativnost a vzdělávání Merkur Trigon Merkur
Tato doba je skvělá pro studium, vzdělávání, získávání informací a rozhovory s lidmi. Vaše mysl a výřeč-
nost budou nyní v nejlepší formě.

16.10.2012 15:41:00 - 18.10.2012 7:57:00
Spletité rozhovory Venuše Opozice Merkur
Do rozhovorů se budou až příliš připlétat pocity a emoce, což může vést k nedorozuměním nebo ke vzniku 
pomluv. Pozor na to, co říkáte.

17.10.2012 17:15:00 - 20.10.2012 11:40:00
Unáhlené jednání Mars Kvadratura Mars
Budete mít sklon k impulzivnímu a nepromyšlenému jednání pod vlivem spousty energie, která se ve Vás 
nahromadila. Pozor na hádky, hněv, riskování a hrozící chyby či úrazy z nepozornosti a zbrklosti..

19.10.2012 8:29:00 - 22.10.2012 2:42:00
Naplněné touhy Mars Trigon Venuše
V těchto dnech budete jasně a neomylně následovat hlas svého srdce a to Vám zajistí úspěchy, štěstí a po-
těšení. Povede se Vám naplnit své touhy, ať už je to v lásce, sexualitě, kariéře, nebo koníčcích.

20.10.2012 17:19:00 - 22.10.2012 17:32:00
Ocenění a obdiv Slunce Trigon Slunce
V těchto dnech se dočkáte ocenění Vaší osobnosti, úspěchů a činů. Budete mít příjemný pocit, že ostatní 
Vás akceptují a uznávají.

21.10.2012 8:57:00 - 23.10.2012 0:56:00
Nejasné touhy Venuše Kvadratura Neptun
Ve Vašem srdci přebývá záplava pocitů, ale nemáte v nich úplně jasno. Vaše romantické představy a sku-
tečná přání se od sebe dost liší.

22.10.2012 17:34:00 - 24.10.2012 12:03:00
Mluvení o citech Merkur Trigon Měsíc
Dovíte se novinky a zprávy, které Vás po citové stránce velmi potěší. Mluvit a uvažovat o svých citech pro 
Vás bude snazší než jindy.
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22.10.2012 23:19:00 - 24.10.2012 15:13:00
Silné a zamotané pocity Venuše Opozice Měsíc
Vaše emoce budou velmi silné a hrozí Vám až přecitlivělost, zejména v lásce. Nejspíš se nebudete moci 
celkem dobře vyznat ve svých citech.

23.10.2012 20:19:00 - 25.10.2012 16:26:00
Jasné myšlení v práci Merkur Sextil Saturn
Je velmi příznivá doba pro obchodní komunikaci a řešení důležitých záležitostí v pracovní oblasti. Pro-
blémy vyřešíte snadno a odpovědně.

23.10.2012 20:31:00 - 25.10.2012 16:40:00
Originální myšlení Merkur Konjunkce Uran
Ve Vaší hlavě se objeví nové originální a nekonvenční myšlenky, se kterými hned seznámíte i své okolí. 
Vaše mysl bude pohotová a rychlá.

24.10.2012 0:42:00 - 25.10.2012 16:33:00
Přijetí omezení Venuše Konjunkce Saturn
Nyní Vám nebude vůbec zatěžko přizpůsobit se pravidlům, byť by byly omezující. Naopak v nich uvidíte 
smysl a začnou se Vám líbit.

24.10.2012 0:54:00 - 25.10.2012 16:45:00
Neobvyklá seznámení Venuše Sextil Uran
Neobvyklá a vzrušující setkání mohou vést jak k přátelství, tak i k romantickému dobrodružství, rozhodně 
se však nebudete nudit!

26.10.2012 19:45:00 - 28.10.2012 22:29:00
Nervozita v myšlení Merkur Kvadratura Slunce
Nyní pro Vás může být náročné udržet si jasnou a objektivní mysl. Budete se cítit trochu nervózně a snáz 
se urazíte. Pozor též na hádky.

28.10.2012 5:01:00 - 30.10.2012 5:03:00
Optimistické dny Slunce Sextil Jupiter
Tyto dny jsou velmi šťastné a příznivé pro rozhodování a plánování. Optimismus spojený se zdravým 
sebevědomím Vám zajistí úspěch.

28.10.2012 22:10:00 - 31.10.2012 15:22:00
Rozpory s kolegy Mars Kvadratura Merkur
V pracovní oblasti budete mít sklon dělat unáhlená rozhodnutí a konat bez rozmyslu. Netrpělivost a im-
pulzivita mohou vést k neshodám se spolupracovníky. Názory, odlišné od Vašich, zavrhnete předčasně.

30.10.2012 14:29:00 - 1.11.2012 14:28:00
Činorodost a úspěchy Slunce Sextil Mars
Budete překypovat energií a činorodostí, které se Vám díky Vaší sebedůvěře povede využít konstruktivně 
ve prospěch Vašich cílů.

4.11.2012 18:07:00 - 6.11.2012 9:27:00
Nedocenění projevů lásky Venuše Opozice Venuše
Vyjadřování a přijímání projevů lásky bude v těchto dnech komplikovanější. Mohou se objevit neshody 
mezi Vaším vkusem a vkusem protějšku.
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4.11.2012 14:01:00 - 7.11.2012 6:34:00
Seberozvoj a cílevědomost Mars Sextil Pluto
Vaše pracovní úspěchy budou posíleny Vaší ochotou pracovat na sobě a aktivně se podílet na osobnost-
ním rozvoji. Svým ambicím se budete věnovat naplno a v kariérní oblasti Vám pomůže přirozený talent.

4.11.2012 23:02:00 - po zadaném období
Ambice a silná vůle Pluto Trigon Mars
Ve své práci a dalších aktivitách rozvinete v tomto období svůj potenciál naplno – vášeň, motivace a nadše-
ní pro věc se budou spojovat se schopností nahlédnout pod povrch věcí, která bude společně s Vašimi ambi-
cemi klíčem ke zcela zásadním úspěchům. Zároveň Vám toto období pomůže k osobnostnímu růstu, když si 
ujasníte, čeho vlastně chcete dosáhnout, a to Vám umožní efektivně zaměřit své síly na to nejdůležitější.

5.11.2012 13:17:00 - 8.11.2012 5:45:00
Neohrožený idealismus Mars Konjunkce Neptun
Máte chuť věnovat energii prosazování a uskutečňování svých ideálů, které však mohou být poměrně 
nerealistické. Nyní však máte pocit, že nic není nemožné. Můžete se úspěšně projevit v oblasti umění.

7.11.2012 17:49:00 - 9.11.2012 17:36:00
Myšlenková pohoda Slunce Trigon Merkur
Konverzace budou nyní příjemné a snadné a práce Vám taky půjde rychle od ruky. Zřejmě se doslechnete 
milé a povzbuzující novinky.

8.11.2012 3:07:00 - 10.11.2012 19:21:00
Podrážděné city Mars Kvadratura Měsíc
Citový neklid, který budete v těchto dnech pociťovat, může vést k častějším sporům ve vztazích i v rodině. 
Máte v sobě přetlak energie, které by bylo lepší využít k tvořivé činnosti, třeba kolem domu.

9.11.2012 19:59:00 - 12.11.2012 12:03:00
Frustrované ambice Mars Kvadratura Saturn
Vaše ambice nemusí být v této době vyslyšeny. Nápor těžké práce a překonávání překážek stojících Vám 
v cestě zdánlivě nebude přinášet žádné výsledky. Můžete mít zahořklé pocity vůči svým nadřízeným.

14.11.2012 15:10:00 - 16.11.2012 5:21:00
Nervozita v myšlení Merkur Kvadratura Slunce
Nyní pro Vás může být náročné udržet si jasnou a objektivní mysl. Budete se cítit trochu nervózně a snáz 
se urazíte. Pozor též na hádky.

14.11.2012 11:13:00 - 16.11.2012 2:14:00
Mocné city a tajné vášně Venuše Konjunkce Pluto
V lásce a sexuálním životě budou tyto dny obzvláště intenzivní a vyplaví na povrch hluboké emoce, tajem-
ství a touhy z hlubin duše.

14.11.2012 1:22:00 - 16.11.2012 17:04:00
Energie a činorodost Mars Sextil Slunce
Tyto dny Vás nabijí energií a odvahou, takže si snáz budete prosazovat věci, které si doopravdy přejete. Je 
vhodná doba pro sportování a aktivní koníčky. Zdravá soutěživost Vám zajistí úspěšné období.

15.11.2012 6:06:00 - 17.11.2012 5:43:00
Příjemný čas Slunce Trigon Měsíc
Tyto dny pro Vás budou velmi příjemné a užijete si je v klidu a láskyplné atmosféře. Díky Vaší vnímavosti 
je to ideální doba pro lásku.
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15.11.2012 1:16:00 - 16.11.2012 16:16:00
Umění a romantika Venuše Sextil Neptun
V těchto dnech se naplno projeví Vaše kreativita a umělecká představivost. Budete plni romantické nálady 
a vztahy budou velmi něžné.

16.11.2012 12:23:00 - 18.11.2012 11:58:00
Úspěch díky vytrvalosti Slunce Sextil Saturn
Díky efektivní organizaci Vaší práce se zvládnete úspěšně popasovat i s těmi nejnáročnějšími úkoly, které 
si vyžadují velkou odpovědnost.

16.11.2012 12:37:00 - 18.11.2012 12:12:00
Nezávislost a originalita Slunce Konjunkce Uran
Otevírá se Vám brána k novým možnostem, větší svobodě a nezávislosti. Máte chuť začít dělat věci jinak 
a to Vám přinese úspěchy.

17.11.2012 2:20:00 - 18.11.2012 13:56:00
Jasné myšlení v práci Merkur Sextil Saturn
Je velmi příznivá doba pro obchodní komunikaci a řešení důležitých záležitostí v pracovní oblasti. Pro-
blémy vyřešíte snadno a odpovědně.

17.11.2012 2:09:00 - 18.11.2012 13:46:00
Originální myšlení Merkur Konjunkce Uran
Ve Vaší hlavě se objeví nové originální a nekonvenční myšlenky, se kterými hned seznámíte i své okolí. 
Vaše mysl bude pohotová a rychlá.

17.11.2012 19:24:00 - 5.12.2012 20:36:00
Plánování a ambice Saturn Sextil Jupiter
Toto období Vám přináší šance na dosažení velmi významných úspěchů, ke kterým se dopracujete díky své 
cílevědomosti, vytrvalosti, odpovědnému přístupu a efektivnímu plánování. Své nadšení pro věc spojíte 
s vyzrálým a dospělým přístupem a nadřízení si toho budou velmi cenit. Můžete získat zajímavější pracovní 
pozici, která Vás bude více naplňovat a bavit. Sebedisciplína Vám pomůže prorazit a naplnit své ambice.

18.11.2012 0:54:00 - 19.11.2012 13:27:00
Mluvení o citech Merkur Trigon Měsíc
Dovíte se novinky a zprávy, které Vás po citové stránce velmi potěší. Mluvit a uvažovat o svých citech pro 
Vás bude snazší než jindy.

19.11.2012 15:44:00 - 21.11.2012 15:16:00
Přepínání sil Slunce Kvadratura Slunce
Tyto dny budou hodně rušné a budete mít tendenci přepínat své síly a přeceňovat své schopnosti. Pozor 
na stres a nerealistické plány.

20.11.2012 5:06:00 - 21.11.2012 19:57:00
Milostné štěstí a optimismus Venuše Trigon Slunce
Pozitivní pocity zaplaví Vaše srdce a budete kolem sebe šířit dobrou náladu a optimismus. V lásce Vás 
čeká štěstí, soulad a novinky.

23.11.2012 22:02:00 - 26.11.2012 12:58:00
Nadšený optimismus Mars Trigon Jupiter
Optimismus, příliv nové energie a ambicióznost Vám umožní dosáhnout vytčených cílů a naplňovat svá 
přání. Budete se nadšeně věnovat věcem, jimž věříte, ať už je to v oblasti byznysu, nebo koníčků.
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26.11.2012 5:55:00 - 27.11.2012 20:38:00
Sladký život Venuše Sextil Jupiter
Díku optimismu a bezstarostné náladě si budete užívat života naplno, ať se děje cokoliv. Je velmi vhodná 
doba pro společenské události.

27.11.2012 0:54:00 - 29.11.2012 0:17:00
Těžkosti v plánování Slunce Kvadratura Jupiter
Nyní se raději nepouštějte do žádného plánování a důležitá rozhodnutí ještě pár dnů odložte. Hůř se vám 
bude vybírat ta správná cesta.

27.11.2012 1:19:00 - 29.11.2012 16:03:00
Ambice a entuziasmus Mars Trigon Mars
Budete překypovat energií a nadšením, které pak konstruktivně využijete k prosazení svých plánů a do-
sažení zasloužených úspěchů. Je vhodná doba pro nové pracovní projekty a naplňování Vašich ambicí.

28.11.2012 4:15:00 - 29.11.2012 18:56:00
Nová energie v lásce Venuše Sextil Mars
Ke vztahům budete přistupovat s nadšením, vstřícností a otevřeností. Váš energický přístup Vám pomůže 
vyřešit případné problémy v lásce.

28.11.2012 14:21:00 - 1.12.2012 4:58:00
Neuspokojené touhy Mars Kvadratura Venuše
Váš společenský život se nebude vyvíjet celkem podle Vašich přání a budete postrádat příležitosti k sebe-
projevení. V lásce to bude podobné, Vaše vášně a touhy se nedočkají odpovídajícího přijetí.

29.11.2012 9:36:00 - 1.12.2012 8:57:00
Netrpělivost a rozčarování Slunce Kvadratura Mars
Vaše netrpělivost a touha rychle vše dokončit může vyústit v nervozitu a hněv, což Vám však rozhodně 
nepomůže, takže je držte na uzdě.

30.11.2012 13:32:00 - 2.12.2012 12:52:00
Štěstí ve vztazích Slunce Trigon Venuše
Ve vztazích, lásce i ve společnosti se Vám bude mimořádně dařit a čekají Vás velmi příjemné dny, napl-
něné spokojeností a štěstím.

4.12.2012 17:50:00 - 6.12.2012 8:24:00
Dobré vztahy s lidmi Venuše Trigon Merkur
V těchto příjemných a uvolněných dnech budete skvěle vycházet s lidmi včetně kolegů a dobrá nálada Vás 
nebude opouštět v žádné situaci.

5.12.2012 10:30:00 - 7.12.2012 6:15:00
Mluvení o citech Merkur Trigon Měsíc
Dovíte se novinky a zprávy, které Vás po citové stránce velmi potěší. Mluvit a uvažovat o svých citech pro 
Vás bude snazší než jindy.

6.12.2012 14:49:00 - 8.12.2012 8:08:00
Jasné myšlení v práci Merkur Sextil Saturn
Je velmi příznivá doba pro obchodní komunikaci a řešení důležitých záležitostí v pracovní oblasti. Pro-
blémy vyřešíte snadno a odpovědně.
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6.12.2012 15:02:00 - 8.12.2012 8:20:00
Originální myšlení Merkur Konjunkce Uran
Ve Vaší hlavě se objeví nové originální a nekonvenční myšlenky, se kterými hned seznámíte i své okolí. 
Vaše mysl bude pohotová a rychlá.

7.12.2012 10:31:00 - 9.12.2012 9:45:00
Nervozita a spory Slunce Kvadratura Merkur
Nyní se Vám po stránce komunikace s okolím nebude dařit právě nejlépe, ale je to jen dočasný stav. Ra-
ději se vyhněte diskuzím a hádkám.

7.12.2012 16:02:00 - 10.12.2012 6:06:00
Úspěšná pracovní komunikace Mars Sextil Merkur
Komunikace s okolím Vám půjde snadno a hladce, projeví se u Vás rozhodnost a za tím, co chcete, si 
půjdete přímo a asertivně. Je vhodný čas pro vyřizování pracovní korespondence a rozvíjení projektů.

7.12.2012 7:14:00 - 22.12.2012 23:54:00
Příjemný život Jupiter Sextil Venuše
Tato doba Vám přinese společenské i milostné úspěchy, klid, spokojenost a možnost spokojeně si užívat 
všechny příjemné věci, které život nabízí. Můžete si dovolit trochu lenosti a uvolnění a po finanční stránce 
na tom budete hodně dobře, takže si budete moct dopřát investici do něčeho hezkého či příjemného. Je 
vhodná doba pro pracovní pohovory, ale také pro rande, protože budete dělat velmi dobrý dojem na lidi.

9.12.2012 7:00:00 - 10.12.2012 20:38:00
Nervozita v myšlení Merkur Kvadratura Slunce
Nyní pro Vás může být náročné udržet si jasnou a objektivní mysl. Budete se cítit trochu nervózně a snáz 
se urazíte. Pozor též na hádky.

9.12.2012 15:57:00 - po zadaném období
Sebekontrola a úspěchy Saturn Sextil Mars
Vaše cesta za dosažením vytčených cílů a naplněním ambicí se usnadní díky tomu, že svoji energii 
efektivně a realisticky zacílíte a ze svých schopností vytěžíte maximum. Povede se Vám to díky větší 
sebekontrole a disciplíně, která však pro Vás nebude ničím nepřirozeným, naopak bude vycházet od-
někud zevnitř Vás. Vaše plány budou promyšlené, ale zároveň plné nadšení, povede se Vám získat si 
i podporu nadřízených.

10.12.2012 19:28:00 - 12.12.2012 9:57:00
Smyslnost a soulad Venuše Trigon Měsíc
Je skvělý čas pro lásku a romantické schůzky! Váš citový život je plný romantických nápadů, oplýváte 
citlivostí a zároveň i optimismem.

11.12.2012 19:56:00 - 13.12.2012 10:25:00
Stabilita v lásce a vztazích Venuše Sextil Saturn
Vaše vztahy se budou vyvíjet směrem k větší pevnosti a spolehlivosti. Můžete úspěšně vyřešit vážné zále-
žitosti s milovanými lidmi.

11.12.2012 20:08:00 - 13.12.2012 10:36:00
Nekonvenčnost v lásce Venuše Konjunkce Uran
Ve Vašich preferencích a vkusu se uplatní nekonvenčnost a chuť po něčem odlišném. Budete potkávat 
zajímavé a originální protějšky.
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12.12.2012 23:38:00 - 14.12.2012 22:49:00
Fantazie a duchovní život Slunce Konjunkce Neptun
Překypujete zvýšenou mírou citlivosti, zasněnosti a představivosti. Bude se Vám dařit v umění a spiritu-
alitě, ale pozor na lenost.

12.12.2012 6:38:00 - 14.12.2012 5:49:00
Odhalení skrytých cílů Slunce Sextil Pluto
Skryté motivace a cíle lidí ve Vašem okolí, ale i Vaše vlastní Vám najednou budou mnohem jasnější díky 
ostrému psychologickému vhledu.

14.12.2012 20:53:00 - 16.12.2012 20:03:00
Nepochopení a náladovost Slunce Kvadratura Měsíc
Budete mít pocit, že se setkáváte s nepochopením okolí nebo že Vás Vaši blízcí málo podporují. Nálado-
vost může vést ke konfliktům.

14.12.2012 21:20:00 - 16.12.2012 7:19:00
Příliš velké myšlenky Merkur Kvadratura Jupiter
Máte tendenci k přehánění, unáhleným rozhodnutím a až přílišnému optimismu. Dejte si pozor, ať ne-
přehlédnete důležité detaily.

14.12.2012 8:53:00 - 15.12.2012 23:20:00
Nevyrovnané touhy Venuše Kvadratura Slunce
Společenské a milostné plány se mohou setkat s překážkami. Snažíte se získat pozornost ostatních, při-
čemž zanedbáváte jejich potřeby.

14.12.2012 0:24:00 - 16.12.2012 14:08:00
Žárlivost a mocenské hry Mars Kvadratura Pluto
V této době se necháte snadno zlákat k zapletení se do mocenských bojů a intrikování nebo se budete 
podvědomě snažit nutit lidi, aby plnili Vaše přání. Pozor též na hrozící žárlivost a podezíravost.

14.12.2012 14:45:00 - po zadaném období
Citové bouře v hloubi srdce Pluto Kvadratura Venuše
Někde uvnitř toužíte po hlubším až osudovém milostném vztahu, ale Vaše touhy jsou v něčem nerealistic-
ké a příliš intenzivní – šance, že se v této podobě a v tomto období naplní, je jen velmi malá, což může ve 
Vašem srdci vyvolávat trápení. Skutečný význam, který tato náročná doba pro Vás má, je však jinde – díky 
komplikovaným citovým záležitostem lépe poznáte sebe sama a to Vám pomůže k osobnímu růstu.

16.12.2012 2:52:00 - 18.12.2012 2:01:00
Nedostatek vytrvalosti Slunce Kvadratura Saturn
Vaše energie do práce a vytrvalost se vyčerpají snáz než jindy, proto si na tyto dny raději neplánujte žádné 
důležité a náročné úkoly.

16.12.2012 13:57:00 - 17.12.2012 23:21:00
Unáhlené myšlení Merkur Kvadratura Mars
Vaše myšlení a projev budou až příliš impulzivní, což může vést k hádkám a nedorozuměním. Dejte si 
pozor na sklon dělat unáhlené závěry.

16.12.2012 6:00:00 - po zadaném období
Touha mít všechno hned Jupiter Kvadratura Mars
V tomto období se u Vás nejspíš projeví až přehnaná sebedůvěra, která Vás však bude od dosahování 
úspěchů spíš vzdalovat, než aby Vám pomáhala. Od života chcete víc a víc, až budete mít sklon chovat se 
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příliš netrpělivě nebo tlačit na ostatní lidi. Riskování a nepozornost mohou vést ke zbytečným problé-
mům a finančním ztrátám. Snažte se o umírněnost, hlavně v pracovní oblasti, přinese Vám to mnohem 
větší prospěch.

17.12.2012 9:42:00 - 18.12.2012 18:52:00
Úspěchy mezi lidmi Merkur Trigon Venuše
Vaše příjemné vystupování a diplomatičnost Vám přinesou nejen pracovní úspěchy, ale pomohou Vám 
i v osobním životě a vztazích.

17.12.2012 9:49:00 - 19.12.2012 23:23:00
Průbojnost v citovém životě Mars Sextil Měsíc
V citové oblasti pocítíte příliv nové energie, takže se snadno odhodláte i k věcem, které jsou pro Vás jindy 
příliš odvážné. Vzroste nejen Vaše sexuální touha, ale i chuť udělat něco pro své milované.

19.12.2012 5:33:00 - 21.12.2012 4:41:00
Uznání a spokojenost Slunce Sextil Slunce
Máte před sebou snadné a bezproblémové dny, kdy Vám všechno půjde hladce. Dočkáte se i zaslouženého 
uznání, pochval a ocenění.

19.12.2012 0:58:00 - 21.12.2012 14:28:00
Cílevědomost a úspěchy Mars Trigon Saturn
Vaši energii a pracovní nadšení se Vám povede úspěšně spojit s odpovědným a cílevědomým přístupem, 
což je kombinace, díky které se Vám bude obzvláště dobře dařit. Získáte podporu nadřízených a autorit.

19.12.2012 1:16:00 - 21.12.2012 14:46:00
Nadšení pro novinky Mars Sextil Uran
Váš smysl pro riskování a experimentování s nevyzkoušenými novinkami vzroste, a to především v oblasti 
kariéry. Novátorský přístup a nadšení pro změny Vám pomohou se prosadit a zajistit úžasné výsledky.

20.12.2012 8:18:00 - 21.12.2012 22:41:00
Pohodlnost a utrácení Venuše Kvadratura Jupiter
Radostí života a luxusních požitků si budete užívat naplno, jenomže možná až příliš. Pozor na sklony 
k lenosti a nerozumnému nakupování.

22.12.2012 4:03:00 - 23.12.2012 12:15:00
Spory a napětí Merkur Kvadratura Merkur
V těchto dnech Vám hrozí hádky, spory a nedorozumění. Vaše myšlenky budou poznamenány napětím 
a nervozitou. Pozor na roztržitost.

22.12.2012 6:14:00 - 23.12.2012 20:37:00
Disharmonie ve vášnivosti Venuše Kvadratura Mars
V milostném a společenském životě pocítíte přetlak energie, včetně té sexuální. Hrozí neshody ve vztazích 
a nedostatek porozumění.

23.12.2012 4:53:00 - 24.12.2012 19:16:00
Harmonie, láska a radost Venuše Trigon Venuše
V milostných i jiných vztazích se můžete těšit na velmi harmonické a příjemné dny. Budete se cítit šťastně 
a naplno si užívat života.
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25.12.2012 22:22:00 - 27.12.2012 6:04:00
Zasněné dny Merkur Konjunkce Neptun
Vaše představivost a fantazie nyní převáží nad logickým myšlením. To Vám přinese nové myšlenky, ale 
ztíží komunikaci s okolím.

25.12.2012 10:55:00 - 26.12.2012 18:40:00
Vhled do hloubky Merkur Sextil Pluto
Schopnost nahlédnout pod povrch věcí a vidět v nich skryté souvislosti Vám umožní analyzovat a řešit 
velmi komplikované problémy.

26.12.2012 13:22:00 - 28.12.2012 12:27:00
Štěstí a spokojenost Slunce Trigon Jupiter
Tyto dny pro Vás budou velmi šťastné a pozitivní. Po celý čas Vás bude provázet optimistická nálada 
a úspěchy ve všech oblastech života.

27.12.2012 4:47:00 - 28.12.2012 12:20:00
Nedorozumění ohledně pocitů Merkur Kvadratura Měsíc
Dosáhnout porozumění s Vaším okolím ve věcech citů a pocitů bude komplikovanější. Nebude pro Vás 
snadné dát najevo, co opravdu cítíte.

28.12.2012 21:42:00 - 30.12.2012 20:47:00
Sebevědomí a energičnost Slunce Trigon Mars
Díky zvýšené sebedůvěře a odvaze se nyní snáz prosadíte a dosáhnete naplnění svých ambicí. Energie 
a nadšení vám nebudou chybět.

28.12.2012 0:52:00 - 29.12.2012 8:19:00
Překážky v komunikaci Merkur Kvadratura Saturn
Postup kupředu bude zpomalen a Vaše nápady se Vám budou asi těžko prosazovat. Může se objevit ne-
gativní myšlení a pesimismus.

28.12.2012 18:42:00 - 30.12.2012 9:02:00
Potíže ve společnosti Venuše Kvadratura Merkur
Vaše pocity budou odporovat Vašemu rozumu a logickému myšlení. Z toho může vzniknout jak nerozhod-
nost, tak neshody s blízkými lidmi.

30.12.2012 1:29:00 - po zadaném období
Zamlžený vkus Slunce Kvadratura Venuše
Zřejmě se budete cítit trochu nervózně a rozmrzele, hlavně když přijde na lásku a city, ale také nakupo-
vání – snáz si vyberete nesprávně.

30.12.2012 2:38:00 - po zadaném období
Sebevědomé myšlení Merkur Sextil Slunce
Vaše myšlení a komunikační schopnosti jsou v nejlepší formě. Bude se Vám dařit jasně a účinně sdělovat 
svému okolí, co si přejete.
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Horoskop na míru
Tento horoskop vychází z přesného data, hodiny a místa narození. Datum a čas narození jsou v životě 
člověka klíčovou záležitostí a postavení planet a hvězd v momentu, kdy poprvé spatříme světlo světa, má 
natolik velkou sílu, že ovlivňuje naši povahu po celý náš další život.

Při sestavování horoskopu je pomocí složitých výpočtů zjištěna přesná poloha všech jednotlivých planet 
na obloze ve chvíli 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 kruho-
vého diagramu, představujícího zvěrokruh. Při pohledu na tento zjednodušený obraz hvězdného nebe 
je zřejmé, že člověk astrologií nedotčený nemá možnost ze svého astrologického diagramu vyčíst to, co 
okamžitě rozezná zkušený astrolog. Přinášíme Vám proto stručné vysvětlení významu jednotlivých pla-
net, aspektů, domů a dalších prvků, které Vám pomůže o trochu lépe porozumět podstatě astrologie, ale 
především také dílčím částem Vašeho horoskopu, který právě začínáte číst.

Planety a jejich význam
Nejdůležitější v horoskopu jsou planety – z astrologického hlediska se mezi ně počítá také Slunce a Mě-
síc, 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, kdykoliv se s ní v horoskopu setkáte. Každá 
planeta stála při našem narození v některém ze 12-ti znamení a zároveň v jednom ze 12 domů, a může také 
vstupovat do aspektů s jinými planetami. Co to znamená, to si řekneme dál.

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 povahy a určuje nejdů-
ležitější 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 stránka 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 smyslu. 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 vztazích a co pro Vás znamenají. 

Mars je naproti tomu ryze „mužská“ planeta, která v horoskopu mluví o tom, ve kterých oblastech 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 způsobem se budou proje-
vovat. Saturn však přináší také spolehlivost, vytrvalost a schopnost snášet těžkosti. 

Uran je planetou rebelů a revolucionářů – každý z nás má někdy chuť vybočit ze zaběhlých kolejí, poloha 
Uranu v horoskopu Vám napoví, v jakých oblastech Vašeho života se nejvíc projevuje originalita, nové 
nápady a myšlenky a jakými způsoby je prosazujete. 
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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 navzájem se tak ve svém 
účinku ovlivňují. Existuje pět typů aspektů – konjunkce, opozice, trigon, kvadratura a sextil. 

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

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

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

Opozice, tedy dvě planety stojící přesně oproti sobě, indikuje komplikovanou osobnost a má pozitivní, 
ale i stinné stránky – na jedné straně přináší člověku cennou schopnost dívat se na život ze dvou proti-
chůdných 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 vysvět-
líme 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 přistupujete, důležitosti, 
kterou pro Vás mají, a o Vašem chování v souvislosti s nimi. 

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

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 studi-
em, čtvrtý vypovídá o rodině a domovu, pátý o vášni a zábavě, ale také o seberealizaci a dětech, šestý 
o každodenní práci a povinnostech, sedmý o partnerství a vztazích. 

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

O přátelských vztazích mluví jedenáctý dům, a konečně dvanáctý dům představuje nesnáze a nejas-
nosti v životě.

A jak je to s tajemným Ascendentem a Descendentem? 
Váš Ascendent, neboli začátek prvního domu, je hned po slunečním znamení druhou nejpodstatnější 
součástí celého osobního horoskopu, a pro jeho určení je stejně jako pro určení ostatních domů nezbytné 
znát co nejpřesněji hodinu 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 způ-
sobem 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 Va-
šich partnerských vztazích a o vlastnostech, které hledáte u Vašeho protějšku nebo které máte v sobě 
rozvíjet právě díky lásce a vztahům.
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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 hvězdách není 
napsáno nic, co by nešlo změnit a vyhnout se tomu! I slabší stránky naší povahy lze zvládnout, rozvíjet to 
lepší, co je v nás a pracovat na vyřešení problémů, které právě díky hvězdám můžeme poznat a odhalit. 
Povaha člověka je z velké části skutečně určena okamžikem narození, nikoliv však náš osud, ten si tvoříme 
sami a hvězdy nám přinášejí jenom předpoklady a schopnosti, které můžeme a nemusíme využít, nebo nás 
varují před riziky, které se mohou, ale nemusí naplnit.

Lidské vlastnosti a jejich rozporuplnost
Když si 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 osobnosti a lidská povaha 
je natolik spletitá a plná překvapení, jako je hvězdné nebe nad námi. A tak se může stát, že Vám jedna 
planeta přináší nějaké sklony a jiná zas úplně jiné, přičemž jedny se mohou projevit navenek a druhé zase 
zůstávají jenom ve Vašich tajných snech a představách – duše každého z nás je jeden velký a barvitý svět! 
To, co se z naší povahy projeví navenek, však určujeme my sami, vědomě či podvědomě.

Horoskop na míru Vám pomůže lépe poznat sebe sama, podpořit to, co je ve Vás nejlepší a vyrovnat 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 osobního 
horoskopu!

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




