KARMICKÝ ROZBOR
osobnosti
... ...
Datum, čas a město narození

Je náš nynější život naším prvním životem? A je naším posledním?

Mnoho lidí, ať už věřících nebo nevěřících, soudí, že tomu tak není. V hinduistickém
náboženství je život člověka článkem nekonečného cyklu smrti a zrození. I v jiných asijských
náboženstvích nalezneme víru, že člověk umírá obtížený vinou a rodí se znovu, aby mu byla
dána příležitost se od viny očistit. V hinduistickém učení ústí princip „co zaseješ, to sklidíš“ až
do drastického závěru, že člověk, který se v tomto životě chová špatně, přejde v další etapě
koloběhu do nepříznivého vtělení.

Každý ve svém horoskopu máme oblasti, které se ukazují jako karmické. Karmický znamená
složitý, problematický, avšak duchovně posouvající. Každá bytost zde na Zemi narozená, má
za sebou několik životů. Někdo jich prošel více, někdo méně, nicméně díky horoskopu člověka
se dá zjistit, s čím měla tato osobnost v minulém životě problém a co nezvládla, nepochopila,
co jí nešlo. Někdo se ve svém životě posouvá díky partnerům, tedy jeho vztahy budou sice
náročné, ale díky nim se bude posouvat vpřed. Jiný se zase posouvá prací, někdo třeba pouze
jednou důležitou situací, která pro něj bude v životě stěžejní (smrt blízkého člověka, krach,
rozvod,...).

Ať je proto člověk v jakékoli životní situaci, měl by pořád myslet na to, že žije v koloběhu
situací, které se mu pouze opakují. Situaci nejde odstanit, ale jde změnit náš postoj, tím se
tak z koloběhu podobných situací můžeme odvázat a jsme opět volní. Pochopit, a tím tak
odstranit důvod toho, proč se mi situace neustále vracela. Je pošetilé vinit osud za něco, co
jsme si sami před svým zrozením vybrali. Taktéž je pošetilé nadávat, že se neděje podle toho,
jak chceme my. Když pochopíme důvod našeho aktuálního vtělení, když pochopíme úkoly,
které jsme si pro tento život vybrali, naše bytí může být mnohem jednodušší. Už nás
nerozhází událost, u které bychom dříve plakali a naříkali. Už totiž budeme vědět, že ji máme
ve svém životním osudu zapsanou a naším úkolem je pouze se k ní dobře postavit. Jedině tak
se můžeme očistit a posunout zase dál.

NUMEROLOGIE – karmické zatížení
...
Den narození nám prozrazuje nejen jací jsme, tedy odhaluje naše charakterové rysy, ale
zároveň i poukazuje na naše potřeby v životě. Den, kdy jsme spatřili světlo světa nám
prozrazuje, s jakými tématy se ve svém životě budeme potýkat, co je potřeba pilovat, tedy
na co si dát pozor, ale co naopak můžeme obrátit ve svůj prospěch.
Den narození ... je rozšířenou variantou čísla dvě. To přináší jeho zrozencům všechny
pozitivní vlastnosti dvojek a ještě několik nepostradatelných bonusů navíc. Do vínku jste
dostala citlivost, zranitelnost a potřebu být s druhým člověkem. Může to znamenat
partnera, rodiče, kamarádku/a, každopádně je Vám lépe ve dvojici, to je jedna z
charakteristik Vašeho dne narození. Dvojka, kterou máte ve svém datumu narození,
potřebuje cítit, že je milována a že má vedle sebe někoho, o koho se může opřít. Pokud
nemáte, strádáte, je pro Vás těžké jít po životní cestě sama. Ne že byste to nezvládla, ale
cítíte se s oporou vedle sebe více jistější. Zároveň je to i dar otevřené intuice, máte
velkou vnímavost a citlivost, hodně rychle se učíte, velice snadno Vám docvaknou různé
věci, nad kterými druzí bádají i několik dní a týdnů. Dvojky jsou taktéž rodinně založení
lidé – rodinná pouta jsou pro ně téměř posvátná, potřebují vědět, že někam patří a že
nejsou na život sami. Pokud se objeví nějaký konflikt v rodině, těžce to nesete, nemáte
ráda hádky a snažíte se jim co nejvíce vyhýbat. Mnoho dvojek ale má v životě těžké
vztahy – rodinné, partnerské či rodičovské. Je to z toho důvodu, že mají vyrovnat svou
vůdčí, ale i podřizovaí povahu (zde je rozpor v energii).
... Vám dává velice silné charisma, které společně s Vaší vnímavostí, citlivostí a
komunikačními dovednostmi tvoří téměř vražednou kombinaci. Trvá však nějakou dobu,
než si na tento dar jedinci přijdou. Ze začátku se vždy vyskytuje problém s vlastní
sebejistotou, která je nestabilní, často o sobě pochybují a nejsou si sami sebou jistí. U
člověka s ... vibrací je typická tendence se vnitřně shazovat a být k sobě velice kritický.
Nicméně je to jen z toho důvodu, aby z této osobnosti, nevyrostl člověk bez pokory,
neboť pokora je zde velice důležité téma z minulých životů, kdy byla postrádána.

Na co je potřeba si dávat pozor je někdy přílišná přecitlivělost a zranitelnost. Můžete mít
často tendenci „piplat“ se v detailech, být k druhým velmi kritická, rozebírat všechno do
nejmenšího zrníčka, což může ve vztazích snadno nadělat problémy. Je potřeba naučit se
respektu směrem k druhým, protože i Vy tento respekt od nich vyžadujete. Typická
karma tohoto dne narození je svalování viny na druhé. „Ten za to může“, „..a kvůli ní se
mám takhle“, „..a kvůli němu jsem to všechno dělala.“ Je třeba si celoživotně dávat pozor
na to, abyste neměla tendenci druhé vinit za něco, za co nemohou nebo za něco, k čemu
jste se Vy sama rozhodla. Důležité téma je zde naučit se přebírat zodpovědnost za svá
slova, činy a rozhodnutí.

...
I měsíc narození v datu člověka je velice důležitý. Určuje životní touhy a priority, ale také
téma, se kterým bychom se měli naučit v životě pracovat.
... je měsícem, které symbolizuje výkyvy, houpačku a na druhou stranu neustálou snahu
o rovnováhu. Symbolem ... v tarotu je totiž karta Kolo osudu, která předpovídá, že toto
období je časem „houpačky“, jednou nahoře, podruhé zase dole. Nálady se mění
z minuty na minutu, život nás z naprosté výšky dostane během sekundy až na samé dno.
Kolo osudu je nevyzpytatelné a výsledek některých věcí téměř nejasný. Karta ale pouze
připomíná, že toto je jednoduše život a je potřeba ho tak brát. S nadledem, pokorou, ale
také smíchem a uměním zvednout se a jít prostě dál. A to je úkol, který je potřeba naučit.
Umět se zvednout, umět jít dál a také vyvážit svou vnitřní houpačku, která někdy skáče
z extrému do extrému. Jednou tak, podruhé zase tak. ... je měsíc, do kterého se rodí
duše, které v sobě mají chaos. Neví, co chtějí, a když to zjistí, přijdou na jinou touhu a
potřebu a takhle skáčou od jednoho ke druhému. Rozhodnout se pro Vás představuje
v některých věcech problém a přítěž. Celý měsíc totiž vládnou ... (až na konec ...), které
ze všeho nejvíce touží po klidu a rovnováze. Důležité je najít v sobě

rovnováhu,

nezajíždět do žádných velkých extrémů a zpomalit. Ne zrychlit, ale zastavit se a zeptat
se sám sebe: „Kam tak spěchám? Kam se vlastně tak honím?“

ASTROLOGIE – karmické zatížení

SLUNCE (naše podstata)
....

Sluneční znamení, ve kterém se Vaše duše v tomto znamení nachází, ukazuje nejen na Vaše
charakterové vlastnosti, ale také na to, co se máte tento život zde naučit, na čem máte
pracovat, kolem jakých témat se Váš život bude neustále točit. Vaše sluneční znamení
ukazuje také rodinu ze které pocházíte, a předky se kterými jste spojeni již po několik životů,
neboť právě rodinní příslušníci jsou duše od kterých se často ve svých životech nejvíce učíme.

Slunce ve ... symbolizuje zejména hluboké city a emoce, velice silné prožívání a
podvědomí. Pocity a emoce ale často paradoxně nebudete mít pod kontrolou nebo
nebudete vědět z čeho Váš vztek pramení, neboť planetou znamení ... je ... – planeta
tajemství, podvědomí, ale také silné karmy. ... mají dar intuice, vnímavosti a citlivosti. Někdy
jim brání jejich vztek a pomstychtivost, která se může objevit v případě, že se věci nedějí
podle Vás. Jenže oni právě nebudou. Proto jste se narodili do ..., který se má naučit pokoře,
nechtít zasahovat do Božího vedení a plánu a přijímat své těžké životní situace vždy s
pocitem toho, že Vás to vede někam výše. Ne k potrestání, ale k nalezení své pravé podstaty.
Záleží pak na Vás, kolikrát si své lekce zopakujete, čím dříve však pochopíte a necháte věcem
volný průběh, nebudete mít v sobě vnitřní pocit msty a naštvanosti, věci se pomalu začnou
dařit mnohem více. Jde jen o to přestat spoutávat, nechtít, aby se vše odehráválo podle Vás.

Máte v sobě velmi silné a hluboké city, jejichž hnací silou je nevědomá, obrovská energie již
zmíněné planety nevědomí - .... ... mají značný pozorovací talent a dokáží odlišit podstatné
od nepodstatného. Dokážete vypozorovat, co je kdo zač, dokážete prohlédnout skrz na skrz
vše, co Vás bude zajímat. Nerada odpouštíte, máte se ale naučit přijímat a důvěřovat. Vaše
cílevědomost je neuvěřitelná, pokud víte, kam míříte, dokážete do toho dát spousty energie,
kterou dokážete velmi dobře využít.

Máte dar o věcech přemýšlet, a to do do hloubky. ... touha je zde hloubka, propojení, silné
pocity, silné touhy. .. nesnáší povrchnost a přitahuje ho vše, co má hloubku a smysl. Klidně se
zakouká do člověka, který bude velice krásný, ale pokud nebude mít vnitřní hloubku, dlouho
to tento jedinec nevydrží a ze vztahu odejde. To samé s prací. Pokud Vás práce bavit nebude,
budete mít potřebu z ní odejít, protože Štír je typický tím, že nemůže spokojeně fungovat
někde, kde necítí vyšší smysl.

Člověk, který se narodil s tímto postavením sem přichází, aby se naučil pracovat s širokou
škálou svých emocí. Je důležité naučit se se k ostatním chovat příjemně a nepřenášet na ně
své citové stresy. Musíte se také očistit od negativních emočních propletenců, jako je
žárlivost nebo touha po pomstě, a snažit se je vyjádřit kultivovanou formou.

Nicméně proč jste se celkově narodila do své rodiny? Předkové si Vás vybrali, abyste
opatrovala a předávala dál myšlenku rodinné soudržnosti. Vaši předkové volali o pomoc a
vybrali si Vaší duši, která má za úkol, ať už jakýmkoli způsobem, spojit rodinné příslušníky,
držet rodinu pohromadě. Vaše rodina je totiž ve velkém nebezpečí, hrozí ji přetržení řetězu,
smrt, vymření. Vy ji máte zachránit svým životem, svou láskou k rodině, zachránit rodinný
poklad pro budoucnost. Byla jste vyvolána, aby Váš rod nevymřel, aby se lidé v rodině opět
sjedotili, aby spolu začali komunikovat, aby se naučili, co jsou to opravdové hodnoty. Abyste
jim, buď chtěně nebo nechtěně, ukázala, co je to život – tak aby si ho svého vlastního vážili a
oslavovali jej.

Úkol položený v aspektu ... symbolizuje téma změn, znovuzrození, smrt, přirozený koloběh
života. Ve svém životě mohou být chvíle, kdy si budete připadat úplně sama, nepochopena
druhými, vyčleněna z nějakého kolektivu, ve kterém jste si myslela, že máte důležité slovo. Je
možné, že jste již od dětství zažívala několik úmrtí v rodině, nebo jedno úmrtí, které Vás
velmi vykolejilo – milované osoby, zvířete. Také je zde možnost, že někdo z Vaší rodiny
odešel (odstěhoval se, proběhl rozvod,..) a špatně jste to nesla. V dětství byl u Vás nějaký
šok, který si už nemusíte pamatovat, ale který způsobil nějaký vnitřní pocit strachu
z odchodů či smrti. Jako kdyby jste se tenkrát nevědomky lekla, že odchod, oddálení se je
špatné. Mohla jste pak přilnout k jednomu z rodičů, toho druhého jste mohla vnímat hůř.
V tomto životě je důležité naučit se nahlížet na smrt a konec něčeho jako na něco, co je
zcela v životě přirozené. Téma smrti ve Vás může být v životě velmi řešeno (nemusí to být

hned, ale v průběhu života). Dalším úkolem je nepotlačovat svou intuici, ale dávat na ní, řídit
se podle ní. Právě intuice Vás může v životě zavést přesně tam kam potřebujete a bude Vás
varovat ve chvílích, kdy se rozum rozhodně stagnovat.

....

Slunce v ... domě upozorňuje se potřebujete nějakým způsobem se seberealizovat, vybít,
nejlépe přes fyzické tělo, sport, podnikání. Potřebujete, abyste byla obdivovaná, chválená,
potřebujete dobře vypadat. Negativní aspekt někdy působí jako sobectví a panovačnost.
Slunce v prvním domě dává vždy hodně energie a také větší odolnost vůči nemocem. Úkolem
člověka s tímto postavením je celoživotní práce, jejíž cílem je POZNAT SAMA SEBE.

....

... dům je oblast, která souvisí s financemi, zdroji a také vědomím vlastní hodnoty. Okolo
těchto témat se bude pravděpodobně točit Váš život. Abyste mohla být v životě spokojená,
potřebujete jistotu financí, je pro Vás důležité vědomí, že finančně nestrádáte. Taktéž Vám
může přinášet radost vydělávání peněz, touha po finanční nezávislosti je velmi silná.
Nesnesla byste pocit, že někomu dlužíte či že nemáte dostatek peněz. Dejte si pozor, abyste
na penězích příliš nelpěla, abyste se nestresovala, pokud peněz nebudete mít dostatek nebo
ucítíte, že ubývají. Může se to odrazit na Vašem psychickém stavu a pak také fyzické
schránce, tedy zdraví.

ÚKOL DUŠE
... ... Dům

Proč jste se narodila do své rodiny? Proč si Vás předci vybrali? Co po Vás chtějí ženy ve Vašem
rodě? A jak si díky nim můžete splnit jeden z úkolů pro tento život? Co dělat, abyste necítíla
propad?

... v tomto postavení symbolizují, že Vaše duše se má naučit co je to láska. Prostřednictvím
svých vztahů v rodině, s partnery, dětmi, kamarádkami, ale třeba i zvířaty budete zkoušena
z těžkých vztahových zkoušek, abyste obstála v lekci - co je to milovat. Že láska znamená
toleranci a kompromis, schopnost milovat i přesto, že nám druhý ublížil, že se naučíte
odpouštět a skrze své vztahy s druhými si uvědomíte, že každá bytost na světe miluje pouze
takovým způsobem, jakým miluje sama sebe. Pokud se milujeme málo, očekáváme, že nás
druzí zaplaví láskou, pochvalami a připomínky své lásky. Pokud se milujeme příliš, není to
láska, protože pak se vyvyšujeme nad druhé, máme tendenci druhým přikazovat a
očekáváme, že se budou chovat podle nás. Vaší učební lekcí je respektovat každého kolem
Vás, ale zároveň i sama sebe a své potřeby.

Vaší učební lekcí je nevyvyšovat lásku k partnerům, ale dát ji i lidem kolem sebe. Dát ji
zvířatům, dětem, rodičům, dát ji do věcí, které děláte a které milujete a v neposlední řadě
dát ji i sobě. Obecně je lekcí poznat co je to láska, i přes to, že nemáme partnera, naučit se
stát za sebe, bez partnera a milovat.

Vaši předci řešili velmi často problémy ve svých vztazích, které ztroskotávaly nebo v nich
jedinci byli nešťastní a trápili se tím často celý život. Láska k partnerům pro ně byla všechno,
ale pak zapomínali milovat i jiné lidi a dát lásku i nějakým činnostem. Láska partnerská pro ně
byla všechno, a když nefungovala, jako by jejich život pak neměl smysl. To se může opakovat
i u Vás. I Vy jste mohla tuto lekci převzít od svých předků, tedy Vaše vztahy se mohou bořit a
ztroskotávat, ale to neznamená, že Vy tomu máte přihlížet a být z toho zklamaná. Vaše
vztahy se budou bořit pouze do doby, pokud se naučíte nestavět partnerkou lásku nad lásku
jiného druhu – láska sama k sobě, láska ke zvířatům, láska k umění, láska k přírodě. Vaším
úkolem je vytvářet lásku, harmonii ve vztazích, v okolí, prostě v každé životní oblasti, nejen
s partnery.

Člověk s tímto postavením, když nemá partnerský vztah, hledá si ve velmi často případech
náhražku. To znamená že si najde znova někoho, kdo mu jeho ztroskotaný, bývalý vztah
zalepí. To pak ale není láska. To je koloběh vztahů, které nemohou být trvalé a šťastné,
protože nemají čisté základy. To je pouze neumění stát sám, bez partnerství. Láska má
mnoho podob, a právě Vy si můžete lásku nahrazovat – někým nebo něčím. Úkolem je
nelpět na partnerských vztazích a i bez partnerství milovat život. Nehledat neustále

partnera, kdo by Vás miloval, ale milovat sama sebe, i přes to, že například nebudete mít
partnerství. Jedině tak Vám může přijít do života muž, který bude vědět, co je to
opravdová láska. Až v momentě, kdy to budete vědět i Vy.

.... dům
... dům v tomto postavení symbolizuje samotu a odříznutí od světa. Je možné, že Vy sama
cítíte potřebu vzdálit se, zavřít se doma, být pouze sama se sebou. Toto postavení ale také
ukazuje, že právě téma samota bude u Vás v životě hrát zásadní roli. Je možné, že budete na
věci sama, že budete žít sama, že nějakým způsobem Vás osud donutí žít o samotě. Je tomu
proto, že Vaše duše potřebuje přemýšlet a hledat odpovědi, a to může jedině v případě, že
nebude rozptylována druhými lidmi. To neznamená, že lidé ve Vašem životě nejsou. Mohou
být, ale ve Vás se může velmi silně držet pocit vnitřního osamocení. Chce se po Vás, abyste
ve své samotě našla sama sebe. Abyste hodně četla literaturu, zajímala se o věci kolem sebe,
ale nespoléhala, že budou ostatní sdílet s Vámi. Máte se naučit tyto věci dělat o samotě.
S tímto postavením vždy doporučuji svým klientům pořídit zvířátko, které bude sdílet s Vámi
– pejska, kočičku, rybičky, králíčka, papouška. Kohokoli, kdo Vás napadne.

KDE BUDOU ZKOUŠKY?
....
Saturn bývá symbolizován jako planeta zkoušek. Podle toho, v jakém znamení a domě leží, se
dá určit, jaká oblast bude bytosti dělat problém. Planeta Saturn je ve Vašem horoskopu
postavená ve znamení ....

Saturn ve znamení ... symbolizuje témata, která je potřeba hlídat, protože právě v nich může
být problém. Jsou to: zdraví, peníze a chvála.

1) Zdraví
Jedním z úkolů je naučit se více pečovat o své zdraví, o svou fyzickou stránku. Jak pečujete o
své zdraví? Jakým způsobem se staráte o svoje tělo? Chodíte pravidelně na všechny

zdravotní prohlídky? Někde hluboko ve své duši si nesete programy, které ukazují, že jste se
dostatečně nestarala o své tělo v minulých životech. Zkuste si dát sama pro sebe slib, že o
své tělo budete pravidelně, s láskou pečovat, že si budete hlídat, pokud tělo bude unavené a
vyčerpané, že budete vnímat veškeré signály, které Vám Vaše tělo posílá jako varovné a na
něco Vás upozorňuje. Spíte dostatečně? Jíte pravidelně a dobrou stravu? Sportujete? Má
Vaše tělo nějaký pohyb? Na těchto tématech pracujte.

2) Peníze
Dalším tématem je téma financí. Situace, které se Vám budou v životě dít budou velmi úzce
souviset s Vaší finanční situací. Budete se muset zamyslet nad svou finanční situací. Peníze u
Vás musí být v rovnováze. Dávejte, ale i berte, pokud Vám někdo dává. Nenechte se obírat,
ale ani neobírejte Vy ty druhé. Z minulých životů jste si zažila situace, kdy jste brala ostatním,
ale také kdy jste byla obírána Vy. V tomto životě přijdou zkoušky v podobě toho nenechat si
brát, ale ani nebrat neprávem nikomu jinému to co Vám nenáleží.
Hlídejte si také, zda dáváte moudře své finance, které opravdu potřebujete a neutrácíte za
věci, které nejsou důležité. Je důležité naučit se dobře hosopodařit s penězi.
3) Chvála
Dejte si pozor, abyste uměla i chválit. V minulých životech jste byla přísný kritik směrem
k ostatním, a druzí kvůli tomu id Vás prchali. Dejte pozor, abyste uměla i ocenit a pochválit.
Z toho důvodu i můžete mít kolem sebe lidi, kteří Vás budou pořád kritizovat, protože díky
nim se má Vaše duše poučit a toto neopakovat. Nedělat to, co dělala v minulých životech
druhým. Aby se to naučila, vybrala jste si kolem sebe lidi kritické, kteří Vám mají dát lekci, že
kritika není nic hezkého.

...

... dům je domem tajemství, nevědomí a karmy. Pokud stojí v oblasti Saturna, ukazuje to na
to, že Vaše duše se pro tento život rozhodla vykoupat se ze všech minulých reinkarnací a
začít nanovo. Zní to sice na první poslech či přečtení dobře, ale o to těžší to majiteli
horoskopu dává. Vaše duše si vybrala, že v tomto životě mnoho ztratí, aby nelpěla, že mnoho

obětuje, aby zjistila, co jsou skutečné hodnoty, že se znovunarodí. Tím Vás nechci strašit, ale
s tímto domem se u svých klientů setkávám s tím, že je překvapí v průvěhu života různé
psychické stavy, které neumí pojmenovat – deprese se prolíná se štěstím, pocit ztráty se
propojuje s neuvěřitelným pocitem naplněnosti. Je to dům možných depresí, psychických
záchvatů, hysterie a silné intuice. Věřte mi, že Vám nikdy nepomohou léky a chemické
prepáráty, ale vždy alternativní léčení. Myslete na to. Vše od Vás pramení z psychiky, která je
velmi silná, avšak s takovou hloubkou, že se sama v sobě můžete naplno ztrácet. Může Vás
děsit samota, pocit, že jste na nějaké věci sama.

...

... dům je domem přátelství. Pokud stojí v planetě Saturn, je třeba si celoživotně dávat pozor
na to, komu důvěřujete. Koho pokládáte za přítele. Je možné, že Vás někdo v průběhu života
ošklivě zradí, podkopne Vám nohy člověk, do kterého byste to v životě neřekla. Celoživotně
zvažujete, komu budete věřit, komu řeknete intimní informace, koho pokládáte za člověka,
jemuž můžete říct svá tajemství. Je třeba se naučit rozlišovat kdo je jen známý a kdo přítel.

CO BUDE DŮLEŽITÝMI TÉMATY V TOMTO ŽIVOTĚ?
JAK SE POUČIT A NEOPAKOVAT SVÉ MINULÉ CHYBY?
....

Severní uzel nám dává možnost využít náš potenciál a rozšířit obzory. Jižní uzel ukazuje na
naše omezení a místa, kde se musíme podrobit nebo přizpůsobit. Severní uzel ukazuje na
současný život, Jižní uzel zase na život minulý, na ten, přímo před naším narozením do
tohoto života.

Co jste řešila v minulých životech? Co jste se v tom posledním naučila? Co jste dělala?
Severní uzly jsou velmi důležité postavení v našem astrologickém rozboru, neboť ukazují
odkud a kam ve svém životě směřujeme. Co jsme se již naučili a co potřebujeme mít za lekce

nyní, abychom popošli zase o kousek dál. Mnoho lidí neví, v čem mají astrologicky položené
tyto dvě konstelace, nicméně jejich život je přesně plný situací, které v těchto postaveních
máme a životem jsme do úkolů sami vedeni.

V minulém životě jste jednala především svým srdcem, a na to byl nebylo nic špatného, ale
Vaše jednání bylo především pod emocemi, pod návalem vnitřních, nezpracovaných poctů.
Odprostila jste se od veškerých pravidel a norem a v mnoha situacích jste jednala velmi
chaoticky a tak jak jste to cítila, což mohlo být někdy v extrému. Pod extrémními postoji,
názory, vlivem silných emocí – vztek, pláč, radost, smutek, všechny emoce byly projevovány
v extrému. Byla jste jak sopka, která bouchá každou chvilku. Nechala jste se snadno naštvat,
rozbrečet, vykolejit, protože jste se měla naučit se svými emocemi pracovat. V mnoha
ohledech jste dělala co Vám řekli ostatní, v hodně věcech chyběl Váš vlastní názor. V
minulém životě jste se učila laskavosti a soucitu. Učila jste se používat svoji intuici, zamýšlela
jste se nad duchovním stylem života, táhlo Vás k to bylinkám, alternativním způsobům
života, k přírodě.

V tomto životě se máte více naučit používat svůj rozum. Některé postoje, které jste dělala
v minulém životě, Vám mohly zůstat. I v tomto životě se někdy uchylujete k extrémním
emocím, které Vám někdy dělá problém dobře vyjádřit ve správné míře. Také zde někdy
zůstala extrémní potřeba pomáhat druhým, zachraňovat je. Ale co se změnilo je, že jste na
ně tento život naštvaná, pokud to neopětují. Důležité je, abyste se v těchto tématech dostala
na zlatou střední cestu, dávala si pozor na extrémní názory, extrémní postoje pod vlivem
silných emocí, které tento život budete mít.

V tomto životě se máte naučit kriticky myslet, analyzovat, odhadnout, kdo lže a vykrucuje
se, a kdo mluví pravdu. Máte se naučit přemýšlet, bystře jednat, naučit se rozhodovat
v nepřehledných situacích, ideálně bez velkých emocí. V tomto životě Vás to bude táhnout
do toho, abyste se naučila klást důraz na pořádek a disciplínu, dodržovat pravidla a normy.
Řád a organizace jsou témata, která Vám mohou dělat někdy problém. Život Vás bude vést
do situací, kdy bude potřeba dodržovat přesný řád, přesná pravidla jen proto, abyste se
naučila s těmito pojmy pracovat. V tomto životě je třeba se rozhodovat spíše podle rozumu,
neboť srdce je zahaleno emocemi, tudíž by rozhodnutí podle něj nemusela mít dobrý
výsledek.

... DŮM ŽIVOT MINULÝ X ... DŮM ŽIVOT SOUČASNÝ

minulý život
V minulém životě jste žila pro ostatní. Žila jste pohodový, poklidný život bez sebevětších
změn. Dávala jste lásku a bylo Vám jedno, jestli něco dostanete nazpět. Bylo pro Vás důležité
být užitečná, dělat lidem radost, ale někdy jste z toho mohla být velmi vysílená. Dodržovala
jste veškerá pravidla, řídila jste se naplno tím, co Vám řekli rodiče, vyšší autority jste bral jako
svaté. V tomto životě můžete autoritami pohrdat a sama chtít ukázat všem, co ve Vás je.
Akorát někdy na to můžete jít přílišnou silou a budete si pozoronost vynucovat. V minulém
životě jste byl „průměrná“, zapadala jste, nijak jste nevynikala. Tento život budete chtít opak.
Být vidět a něco zažít.

současný život
... dům odpovídá v astrologii za oblast nevědomí, intuice, ale také zdravotních problémů či
velkých životních propadů. ... dům mají často v horoskopu lidé bez domova, vážně nemocní
či lidé, kteří si prožijí bolestivý rozvod, exekuci, insolvenci, velké dluhy nebo i velké zklamání
v někoho, komu věřili. To je dosti obsáhlé, nicméně 100% se dá tvrdit, že tento život budete
vystavena nějakému velkému zklamání nebo propadu, který Vás má „oživit“ a Vaše duše si
tím má dojít k velké transformaci. Je třeba se ZNOVUNARODIT. Překopat vše, co bylo špatně
nastaveno v minulých životech. V životě si proto projdete nějakou velkou událostí, která sice
může být nepříjemná a z zúženého pohledu zničující, když se však podíváte z výšky, zjistíte,
že byla nutná, abyste pochopila různé věci, pro které jste sem přišla. Tato konstelace také
ukazuje na nutnost naučit se mít pozitivní přístup ke své intuici a ke změnám.

Život Vás možná také nechá nějakou dobu o samotě. Budete mít pocit, že nikdo není kolem
Vás, na koho byste se mohla pořádně spolehnout nebo třeba opřít. Je to povinný úsek Vaší
životní cesty. V této samotě najít kdo jsem, najít sebe samou, své talenty, své názory, vědět,
co chci a co nechci. Je třeba v této životní etapě nehledat partnerství, ale sama sebe. Časté je
zde téma samota, nepochopení, pocit odřízlosti.

KARMICKÉ TÉMA – TEMNÝ BOD HOROSKOPU
... dům

Za temná zákoutí horoskopu, do nichž bychom měli ve vlastním zájmu nahlédnout, bývá
považována Černá Luna. Jedná se o oblast, která ukazuje, jaké bloky si neseme z minulého
života a s čím se zřejmě budeme muset potýkat. To, s jakými vrozenými dispozicemi
přicházíme na svět, je ovlivněno naším předchozím životem. Černou Lunu a její projevy v
našem životě můžeme považovat často spíše za prokletí než dar, ale pokud pronikneme do
této oblasti hlouběji, podaří se nám nejenom odhalit, co nám říká podvědomí i jak za
minulostí konečně můžeme zavřít dveře. Karmické dluhy totiž nemají vést primárně k tomu,
že skončíme na kolenou, ale spíše nám ukázat, co bylo v minulosti špatně a dát nám
příležitost udělat to nyní lépe. Černá Luna ukazuje, proč se některé situace v našem životě
stále opakují a proč je stále a stále neumíme vyřešit.

Každá Černá luna v sobě ukrývá několik témat a také několik směrů, proto je možné, že se
neuvídte ve všech, ale pouze v některých. Důležité je mít otevřenou mysl a objektivně se
snažit posoudit, v jakých oblastech se opravdu níže napsané odehrává. Černá luna
symbolizuje karmu, nezvládlou životní oblast, problematický aspekt, který nám může velmi
nevědomě komplikovat naše bytí dokud si ho neuvědomíme a nezačneme s ním pracovat.
Mnoho problémů v našem životě se může týkat právě této, často plně neuvědomované
oblasti.

Černá Luna ve ... symbolizuje téma mužské energie, slávy, radosti a otce.

Zatmavená oblast se zde prolíná velmi silně do tématu otce. Pokud má někdo toto postavení
ve svém horoskopu, funkce otce v rodinném systému nebyla úplná nebo zcela v pořádku.
Otec mohl fyzicky chybět, nestarat se, v rodině nebýt nebo mohl jeho vztah k dceři byl
zvláštně postavený. Vaše duše si totiž vybrala otce, který měl symbolizovat její mužskou
energii. S tímto postavením jsou zde možné pouze dvě cesty.

S otcem byl buď negativní vztah – tedy jak jsem psala – chyběl, nestaral se, dostatečně si
nevšímal, odešel, zemřel, jednoduše nebyl otcem takovým, jakým měl být. Nebo zde je

druhá varianta, a to, že na první pohled mohl být vztah s otcem v pořádku, harmonický a
dcera k otci velmi silně vzhlížela a respektovala jej.

Otec, tak jako tak, byl buď silnou autoritou, muž, který pohrdal ženami anebo to byl otec
„srab“, který se neuměl vyjádřit, mohl sice být hodný, laskavý a velmi ochotný, ale
nepraktický pro život. Vaše duše si tohoto otce vybrala sama, tudíž není potřeba vinit otce,
neboť díky němu si máte vyřešit svou karmu. Ta se týká pohrdání a přitom zbošťováním
mužské energie. Jako dcera jste mohla velmi toužit po pozornosti svého otce, ukázat mu, že
na to máte, že to zvládnete a tím jste si nevědomky na sebe natáhla mnoho mužské energie.
V hodně věcech můžete vystupovat jako muž – můžete být rázná, velmi upřímná,
dominantní, typická autorita. Pokud tomu tak je a cítíte, že Vás okolí považuje za ráznou a
dominantní, dominantnější než Vašeho manžela, přebrala jste na sebe mužskou roli a tím i
otcovskou karmu. Neintegrovaná Lilith u žen způsobuje ochromující strach ze zesměšnění,
protože je zcela nepřítomen pocit vnitřní velikosti. Z toho důvodu se uchýlí do mocenské,
dominantní pozice, aby ji muž už znovu „neublížil.“ „Radši to budu mít pod kontrolou já, než
aby si muž diktoval, co a jak.“

Zvládnutí této karmy je velmi důležité. Pokud se nevyřeší vztah s otcem, ať už je jakýkoli,
může se to negativně projevit na partnerském vztahu. Můžete podvědomě mužským
světem pohrdat, můžete v sobě sama mít muže, mužskou energii, která bude postupně do
Vašeho partnerství přicházet a může ho i časem zničit. Samozřejmě záleží i na ostatních
aspektech horoskopu, nicméně tato karma většinou nic nedaruje, je potřeba odpustit, vztah
s otcem mít absolutně čistý a vědět, že směrem k otci nemáte ani jedinou negativní emoci. Je
potřeba začít u vztahu s otcem, tento vztah si projít a různé věci tam prominout a odpustit,
zjistit, jaký jste k otci vlastně měla/máte vztah. Co Vám vadilo a co teď sama děláte? Nebo co
pozorujete u svého manžela? Zde je potřeba naučit se a myslet neustála na absolutní
rovnoprávnost ve vztahu, jinak vztah nemůže fungovat. Naučte se spravedlivě dělit vnitřní
trůn mezi ženský i mužský princip, je potřeba se snažit, aby byl vztah v rovnováze. Později se
tato karma dědí, pokud ji žena nezvládne vyřešit, a to nejen na manžela, ale i na syna, což
žena často porodí.

Černá luna ve ... také ukazuje na touhu po moci, kariéře a luxusu a jednak na prudké pády z
výšek na zem, v minulých životech mohla být honba za uznáním tím, co vás vedlo na scestí.

.... dům
... dům symbolizuje oblast kariéry. S tímto postavením duše neustále může narážet na
házení klacků pod nohy právě v oblasti práce, může se Vám zdát, že nemůžete kvůli
něčemu/někomu kariérně růst. Proč? Protože v miulých životech jste byla člověkem velmi
bohatým, dost možná i kariérně na výši, pohybovala jste se ve vysokých společenských
kruzích, nicméně jste selhala. Z nějakého důvodu jste o všechno přišla, byla jste svržena ze
své role, ze svého postavení, stalo se něco, co Vás hodilo na úplné kariérní dno. V tomto
životě je důležité najít proto ideálně nezávislou práci nebo práci, kde je více prostoru, časově
si člověk volí sám, protože je z minulých životech zvyklý na podnikání a na vysoké vedoucí
posty a v tomto životě pocítíte potřebu zase pracovat podle sebe nebo nějakým způsobem
pro Vás bude důležité být opět kariérně na výši.

...dům také souvisí s otcem, tedy Vaše duše má karmu na otce. Nějakým způsobem je s tímto
mužem spojeno a uchováno zklamání, ztráta, bolest, smutek, vztek, strach. Cokoli, co je
negativní. Z minulých životech Vaše duše spolu mají nevyřízené účty, proto mohl být v tomto
životě tento vztah zvláštně postaven.

OBLAST NEVĚDOMÍ
...

Jeden z důležitých aspektů ukazující na karmu je postavení ... domu, který symbolizuje oblast
nevědomí a těžkostí.

...dům ve znamení ... ukazuje, že je třeba hlídat zdravotní oblast. Nejenom fyzické tělo, ale i
psychiku. S tímto postavením hrozí zbytečné úzkosti, stresování se, panika, strach, pocit, že
na to nestačím, že to nedokážu a tím si můžete zadělat na zdravotní problémy. Dalším
tématem s tímto postavením je zde oblast pracovní. Hrozí zde konflikty na pracovišti, boje
mezi Vámi a někým dalším v pracovním prostředí. Také je zde možná samota a pocit, že o
všechno se musíte postarat sama.

TRANSFORMACE
... .... dům

Pluto symbolizuje oblast transformace, ukazuje, kde bude probíhat duchovní změna
osobnosti. Plutonické energie se velmi obtížně zvládají, v principu fungují tak, že jakmile
dojde k jejich aktivaci, ať už úmyslně, nebo díky vnějším vlivům, nelze už rozeběhnutý proces
zastavit a k transformaci dojde, ať už jsou její výsledky jakékoli.

Pluto v tomto postavení ukazuje, že osobní transformace nastane prostřednictvím
manželství a osobních vztahů majitele horoskopu. Toto postavení ukazuje, že již od dětství
mohlo dojít k nějakým emočním výkyvům a těžkým situacím, jako dítě jste v sobě mohla
zadržovat mnoho bolesti a úzkosti a už si na ni třeba ani nevzpomenete. Nicméně právě
osobní vztahy (rodiče, partneři) je právě ta skupina lidí, která Vám nějakou situací zaktivuji
vnitřní transformaci. Ačkoli chcete dát ostatním spoustu volnosti, máte potřebu být naléhavě
milována, a to může vztahům hodně ublížit. Svou lásku si můžete nevědomky vynucovat. S
touto pozicí Pluta může být manželství dlouhodobé pouze tehdy, jestliže osoba přijme
nutnost osobních změn.

.... dům
Kdo jsem? Co jsou mé životní úkoly? Celý život budete poznávat sama sebe, celý život budete
hledat rovnováhu a učit se nechodit do extrémů. Celý život se bude ve Vašem životě
objevovat téma samoty a nepochopení, ale čím dříve tuto samotu nebo pocity odříznutí od
druhých budete vnímat pozitivně a naučíte se v tom chodit, tím rychleji přijde ona zmíněná
transformace (pro kterou jste si sem přišla). Dejte si velký pozor na to, abyste druhé nevinila
ze svých vlastních rozhodnutí a z toho, že je k Vám život a osud nespravedlivý. Každý máme
život, který jsme si sami před svým zrozením sem na Zem určili a vybrali proto, abychom se
naučili věci, které neumíme. Začne se Vám ve všem dařit v momentě, kdy přijmete
zodpovědnost za svůj život, kdy nebudete utíkat do světa pomsty, shazování viny na druhé a
obviňování je, ze svých životních bolestí a zklamání. Je třea nečekat na druhé, ale pracovat
na sobě, na tom, abyste se cítila dobře a chápala, proč se Vám vše děje. Máte velmi silnou
intuici, využijte ji a nezapomeňte, že každý jsme strůjcem svého štěstí. Nikdo za nás práci

neudělá, vždy je to všechno na nás. O to větší svoboda to ale je. Nezáleží na druhých, ale jen
na naší osobě.

Přeji Vám všechno nejlepší na Vaší životní cestě!

Tereza
TB Astroporadna
Tel.: +420 776 345 235
E-mail: tb.astroporadna@email.cz
https://www.facebook.com/tbastroporadna
www.tbastroporadna.cz

