Rozbor osobnosti
Jméno + příjmení
Datum, čas a město narození

"Vaše děti nejsou vašimi dětmi. Jsou syny a dcerami Života, toužícího po sobě samém.
Přicházejí skrze Vás, ale ne od Vás. A třebaže jsou s Vámi, přece Vám nepatří".
(Chalíl Džibrán, Prorok)

Vážení rodiče,
rozbor, který držíte ve svých rukách je sestaven tak, aby mohly být maximálně využity
příznivé stránky Vašeho dítěte, aby se mohl podchytit a rozvíjet jeho umělecký i sportovní
talent, nalezli se ty nejvhodnější způsoby učení, předcházelo se problémům zdravotním i
psychickým, abyste poznali, jak Vás Vaše dítě vnímá jako rodiče a nalezli jste si k sobě
společnou cestu. Na straně druhé se Vám bude rozbor snažit přiblížit, jak minimalizovat
dopad jeho negativních stránek na život.
Horoskop Vám ukáže, jaké dispozice si Vaše dítě na tento svět přineslo a kam bude
pravděpodobně směřovat. Cestu svého dítěte se všemi jeho vlastnostmi, přednostmi i
slabinami lze však do určité míry – někdy více někdy méně – regulovat a ovlivňovat v dětství
především vhodně zvolenou výchovou. Záměrem tohoto rozboru je umožnit Vám, jako
rodičům, nahlédnout do duše svého dítěte a odhalit podle jeho základního horoskopu, jak
vést svého potomka jeho dětstvím tak, abyste z něho vytvořili úspěšného, šťastného a
sebevědomého člověka.
Věřím, že Vám rozbor svými informacemi předá rady, které pro Vás budou nyní ale i
v budoucích rocích užitečné. Porozumět svému dítěti, dušičce, která si nás vybrala jako své
rodiče, je někdy velmi komplikované. Doufám však, že tento základní popis Vám pomůže
pochopit jeho osobnost s tím vším, co k němu patří – ať už jsou to vlohy, zdravotní dispozice,
práce s emocemi, formy učení a mnohé další. Zkrátka pevně věřím, že Vám budou tyto rady
při výchově dítěte užitečné.

Horoskop je jako mapa, která nám ukazuje schopnosti a jedinečný potenciál
každého jednotlivce.

Od prvního do poslední dne života jsme řízeni osudem,
cestu si však volíme každý sám.

.... je dítě, které bude celý svůj život hledat smysl života. Její cíle budou vysoké, tempo
taktéž. Někdy bude těžké ji stačit, neboť bude neustále objevovat svět, její zvědavost
bude nekonečná. Po objevení jednoho, půjde hledat druhé a takto pořád dokola.
V některých chvílích se Vám může zdát nestálá a až příliš živá, nicméně právě díky ní si
můžete uvědomovat, jak je život vlastně krásný. Její potřeba svobody bude veliká, proto
je dobré v ní od malička tuto svobodu nepotlačovat, ale správným směrem ji usměrnit –
ideálně hodně cestovat, podporovat ji v intelektuálních úváhách, bavit se s ní na různá
témata. .... bude dítě typické otázkami „A proč?“, její touha vědět a poznat bude
neuvěřitelná, rodiče se proto musí připravit dopředu na to, že mají doma malého
objevitele a věčného zkoumače.
.... bude důležité vést již od malička k dětem, co nejvíce ji umožňovat kontakt s dětmi
různých věkoých kategorií, společenských vrstev, pohlaví, neboť jedno z jejích hlavních
životních témat je naučení se SPOLUPRÁCE a naučení se správné pomoci ostatním. ....
bude vždy chtít, aby byla od okolí přijímána a oceňována, někdy jí tato potřeba může
vést ke lžím a vychloubání se, bude mít tendence ukázat ostatním, že je stejně dobrá ne-li
lepší než ostatní děti. Svými někdy příliš přehnanými pózami, zarputilostí a tvrdohlavostí
bude pouze zakrývat své vrozené nesebevědomí. Ve skrytu duše je však velmi citlivá a
zranitelná, ostatním to však nebude chtít dát najevo, proto bude důležité jí od útlého
věku vést ke kolektivním sportům či hrám, všude tam, kde budou děti a kde se bude již
odmalička učit vzájemné spolupráci a pokoře. Zároveň .... postavené planety ukazují na
dvě roviny pomoci. Bude důležité, aby byla ostatním nápomocná, avšak ve správné míře
– musí si dát pozor v životě na idealizování lidí (tedy pomáhat, ale s mírou) a také na
druhý opak – sobeckost a zaujetí pouze svou vlastní osobou. Extrémním postojům půjde
předejít v případě, že povedete .... ke kolektivním zájmům, např. sportu – ten by mohl
pomoci při výchově k čestnosti, vzájemné toleranci a opravdovosti. Detailněji ale toto
rozebereme na dalších stránkách.

CHARAKTER A OSOBNOST DÍTĚTE

Každá osobnost se astrologicky skládá ze 3 hlavních aspektů, 3 hlavních znamení, které
ukazují jací jsme. Naše vnitřní já, tedy jaká je naše podstata (SLUNCE), naše vnější já, tedy
jací jsme ve společnosti (ASCENDENT) a naše niterní já ukazující na naše touhy a potřeby
(LUNA).

1. SLUNCE (podstata)
STŘELEC
...., jako několiknásobný Střelec 1. dekády patří pod symbol zvěrokruhu související
s hledáním, filozofií, náboženstvím a cestování. Jako Střelec bude .... velice společenká,
milující společnost lidí. Ve svém životě bude potřebovat vzrušení, potřebuje poznávat a
zažívat. Stereotyp a nudu nebude mít ráda, proto i v životě může přijít konflikt v momentě,
kdy bude muset dodržovat nějaký řád. Je potřeba učit trpělivosti, dodržování ve svém životě
organizovanost a strukturu, což bude důležité především pro Vás, rodiče. Vést ....
k dodržování řádu a systému.
Co se týká komunikace, i zde má .... postaveného Střelce, to znamená, že hrozí v budoucnu
z její strany netaktnost a nediplomacie. Od rodičů je potřeba okoukat laskavou komunikaci,
milé vyjádření potřeb, aby se i ona naučila taktně vyjádřit své názory a myšlenky. ....
postavený Střelec v planetě Merkur vyhledává především dobrodružství, ctí a vyznává
pravdu a spravedlnost. Zejména smysl pro spravedlnost je značně vyvinutý. Jako rodiče
musíte být spravedliví a čestní, chcete-li si zachovat rodičovskou autoritu. Jinak Vaše malá
Střelkyně bude vzdorovat a nepochopitelným příkazům se bránit. Když se zmýlíte, musíte
umět přiznat chybu. V klidu a rozumně svému potomkovi požadavky vysvětlit.
A jaká je karma Střelců?
Střelci nad sebou mají šťastnou planetu Jupiter, která jim mnohdy do života přináší štěstí
v neštěstí. Z něčeho co vypadalo velmi negativně se stane nejlepší věc, která se jim mohla
v životě stát. Jejich karma je udržet si tento pocit štěstí a vděčnost, kterou od osudu mají a
tímto optimismem a štěstím nakazit ostatní. Předat jim svou šťastnou víru a optimismus.
V tomto životě se má .... více zajímat o duchovní zákony, více se ponořit do hledání
opravdového smyslu života, ne jen povrchově z materiálních věcí, ale jít více do hloubky. To

bude hodně okoukávat od Vás, proto myslete na to, že jaký vztah máte k materiálním věcem,
takový ho bude mít i ..... Tento život má rozvíjet svou víru, věřit, že vše se děje z nějakého
důvodu a být za vše hezké, ale i z prvního pohledu nehezké vděčná. .... znamení ukazuje, že
tuto víru je v ní důležité pro budoucnost rozvíjet.

S dětmi narozenými v tomto postavení se nevyplatí jednat z pozice autority, ale spíše jako
kamarád, kterého si mohou vážit a tím tak budou schopny přijímat jeho názory a prosby. ....
je velmi inteligentní, bystrá, abyste ji tedy mohli o něčem přesvědčit, bude dobré mít
dopředu připravené pádné argumenty pro diskuzi. Nikdy s ní nemluvit stylem: „protože jsem
to řekla.“ či „protože my jsme tady rodiče.“ To by se u tak silné osobnosti jako je ....
nemuselo vyplatit.

2. ASCENDENT (vnější já)
VODNÁŘ
Ascendent ukazuje na naši vnější povahu, tedy jak se chováme ve společnosti, zda vůbec
máme rádi společnost, jak umíme navazovat vztahy s druhými, je to naše maska, kterou
nasíme, když vyjdeme ven.
.... je velmi silnou osobností, velmi společenská, zábavná a přátelská. V životě bude chtít
být všude tam, kde se něco děje, ideálně i tam, kde může být středem pozornosti. Díky
svému velkému optimismu a smyslu pro humor bude opravdu všude vítána a později i
zvána. I přes to, že má .... všechny tyto klady, bude se pravděpobně potýkat i se strachem,
že nezapadne a bude dětmi odstrčena a nepřijata. Z toho důvodu může i v budoucnu
navazovat vztahy spíše povrchní, vnitřně se bude bát zklamání. O potřebě .... brzy zapojit do
kolektivu dětí jsem se již několikrát zmiňovala, ať už z důvodu naučení kolektivnosti, ale i
z důvodu dvou extrémů, které by se u ní měly vyvážit - podceňování vlastní osoby, nebo
naopak přeceňování, což by mohlo mít důsledek neoblíbenosti, které se .... bude tolik
obávat.

Její ascendent ve Vodnáři je typický potřebou svobody. Duše .... je velice svobodná a touží
po tom, aby vše probíhalo v harmonii a souladu s ostatními. Nebude mít ráda hádky, milovat
zvířata a přírodu a bude pro ni důležité mít ve svém životě dobré vztahy. Pro tento stav udělá
všechno. Vnitřně bude však velice svobodomyslná a někdy těžko zapojitelná do „běžných“

aktivit. Bude jí dělat problém mít řád a stereotyp. Ve svém životě potřebuje akčnost a
dobrodružství. Jakmile to není a dny jsou stejné, může se začít nudit a vymýšlet něco, jen
proto, aby se „něco dělo“. Je potřeba, aby se .... s pomocí Vás, rodičů, naučila zklidnit a
nechtít vše hned, nechat plynout a snažit se o zábavu i ve všední dny. Pokud tomu tak
nebude a bude se nudit, může vymýšlet všemožné aktivity, jen aby se zabavila a své dny si
oživila. Udělejte ji program dříve než si ho najde sama.

3. LUNA (niterní já)
LEV
Luna ukazuje na naše nejhloubší nitro, tedy i na naše niterní potřeby a touhy, které ve svém
životě potřebujeme naplňovat, abychom mohli být spokojení.
.... Luna, která prezentuje nejenom vztah s matkou, ale především niterní já, tedy její životní
touhy a potřeby je položená v dalším ohnivém znamení, ohnivém Lvu. Toto znamení je
symbolické hrdostí a touhou po pozornosti druhých. .... bude v nitru velmi srdečná a
oslňující, její radost ze všeho bude dechberoucí a pro nás dospělé - naprosto okouzlující. ....
bude toužit po obdivu, potlesku, ocenění, pocit výjimečnosti a důležiosti je pro ni velmi
důležitý k tomu, aby si připadala milována. Ideální činnost, vzhledem k jejímu hojně
obsazenému elementu ohně v horoskopu by byl dramatický kroužek či tanec, kde by mohla
vyniknout její urozenost a zároveň by tím i dobrým směrem plynula její energie.
.... bude dost možná již odmalička projevovat svou vrozenou královskou povahu tím, že může
čas od času ostatní komandovat a když nebude po jejím, pěkně si dupne. Je důležité vést ....
k pokoře a nesobeckosti tím, že ji povedete tam, kde je důležitá spolupráce (týmové sporty,
tanec v nějaké skupině, dramatický kroužek). To, že je .... rozená „herečka“, poznáte celkem
brzy.  Veďte ji proto k herectví, tam, kde se bude moci předvést. Pokud by takovou
možnost neměla, tato touha by se pak projevovala v běžném životě velkou upovídaností a
nezájmem poslouchat druhé, dramatickými gesty a neustálým strháváním pozornosti na
svou osobu. Ne všichni to vždy ocení. .... má obrovské klady jako je šlechetnost a štědrost,
ale pokud nebude dobře vybita její ohnivá energie, může to velmi rychle sklouznost
k domýšlivosti, lehkomyslnosti a absolutnímu nezájmu o ostatní.
Protože je Luna i symbolem matky, .... svou maminku bude vždy vnímat jako velkou
bojovnici, odvážnou a oslnivou královnu. Zároveň ale bude mít tendence s maminkou

soupeřit, být lepší než ona. Maminka by si proto měla dát pozor, aby si skrze .... nerealizovala
své nesplněné sny.

TĚLESNÁ SCHRÁNKA
ZATÍŽENÉ OBLASTI
.... zatížená oblast je solar plexus, tedy oblast žaludku a žlučníku. Pokud se obkeví problémy
se zažíváním, je u .... potlačen vztek, správně neproudí energie. .... centrum emocí je oblast
bříška, bude tedy i důležité dobře volit stravu a dodržovat v jídle řád. Solar plexus je
především oblast kreativity a tvůrčí energie, tedy je opravdu důležité .... budoucí zapojení do
kolektivních kroužků (tanec, dramatický kroužek,..). Další citlivou oblastí jsou játra, která
symbolizují spolu s ledvinami tělesnou čističku. Je tedy potřeba, aby byla .... více na pozoru
při společenských aktivitách.
Dávejte pozor, abyste .... neléčili klasickými léky. Její tělo funguje mnohem citlivěji než u
ostatních dětí. Doporučuji léčit již od malička především homeopatiky a čínskou medicínou.

ENERGIE
.... postavený Mars ve znamení Ryb naráží na planetu Saturn, což přináší možnost potlačení
energie a nevyužití jí na maximum. S .... horoskopem se jako rodiče nebojte zapojit ji tak,
aby její energie jela na plný plyn. Zde Vás nechci strašit, pouze varovat, že .... energie je
mnohonásobně větší než u ostatních, a proto musí být řádně využita. Její element ohně je
opravdu silně zastoupen celým horoskopem a pokud by tento oheň neměl řádné uplatnění,
mohl by vše okolo spálit. Tudíž je důležité, aby se .... energie nepotlačovala, aby měla řádné
vybití, ideálně již zmiňovanými, vhodnými aktivitami.

ČERPÁNÍ ENERGIE
U .... ideálně sportem a kreativní činností. Ideální místa pro nabíjení energie budou vždy pro
ní ranče, farmy se zvířaty, venkovské statky. Balzámem na duši pro .... bude vždy vše, co je
spojeno se zvířaty a přírodou. Ke spokojenosti a vnitřní pohodě ji budou pomáhat pravidelné
procházky přírodou, nejlépe lesem, spojené s příjemným posezením s přáteli a hudbou. ....
bude pořebovat kromě přírody ke svému štěstí i společnost lidí.

Ve svém životě potřebuje .... pravidelnost a rituály. To jí poskytujne citové bezpečí.
Každodenní péče o tělo a dodržování pokynů správné výživy pro ní budou nezbytné.

ZÁJMY A VHODNÉ AKTIVITY
Venuše postavená ve Váhách a Luna ve Lvu ukazuje, že nejvhodnějším uměleckým projevem
bude pro .... herectví. Bude také vlivem hojně obsazeného ohně talentovaná na malování,
anaržování, dokáže vynikajícím způsobem psát. Hudebně ji budou lákat spíše strunnové
nástroje, především kytara a v neposlední řadě již zmiňovaný tanec. .... je velmi talentované
dítě, bude vynikat ve všem, na co sáhne. Někdy můžete být rozčarovaní z toho, že u ničeho
dlouho nevydrží, má to v povaze - mnoho všestranných zájmů, věnování se mnoha aktivitám
najednou a problém s jejich dokončením či důsledností. .... bude vynikat v cizích jazycích,
výborné komunikaci snad na všechna možná témata, bude ji bavit cestování, s postupem
života se bude ale čím dál tím více dostávat k vážnějším oborům jako je filozofie,
náboženství, duchovní vědy a léčitelství. Tam konečně najde pocit vnitřního uspokojení po
celoživotním hledání pravdy a spravedlnosti.

KDE BUDOU ZKOUŠKY A KDE ŠTĚSTÍ?
ZKOUŠKY: Saturn v Kozorohu ukazuje, že .... může mít problémy s dodržováním termínů a
lhůt. Její zemský element, který symbolizuje spolehlivost, plánování, organizování je v jejím
horoskopu nejméně obsazen, tudíž se mohou vyskytnout problémy především v této oblasti.
S nepžíznivým vlivem této planety je spojena hyperaktivita, neposednost a špatné
soustředění. 11. dům, je pak oblast související s kolektivem. Osud ji v této oblasti připravil
nemalé překážky, které můžete jako rodiče zmírnit, pokud .... povedete již v brzkých letech
do společnosti dětí.

ŠTĚSTÍ: .... Jupiter ukazuje, že jejím slunným místem bude oblast víry a optimismu. Je
energická a dokáže rozpoznat nové příležitosti. Svému okolí se vždy bude jevit jako člověk,
kterému se bude stále dařit. Ne že by .... štěstí přálo více než jiným, ale svým nezávislým

duchem a touhou po vědění a neustálém rozvoji tomu štěstí půjde narozdíl od ostatních
naproti. V diskuzích a debatách bude skvělým řečníkem a jejím silným místem bude
přesvědčovt druhé a získávat je na svou stranu. 9. dům pak souvisí s věděním, poznáváním a
neustálou potřebou vědět více. Tato oblast také souvisí s cizinou, s cestováním, které ji bude
dávat pocit naplnění a štěstí.
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