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Antonín Hrbek

CO ŘÍKAJÍ HVĚZDY ŽENÁM
Váš každodenní průvodce

Úvod

Slovo autora
Jak již bývá v našich zemích zvykem, autor je povinen se nejprve omluvit. Hvězdy ve skutečnosti nikomu nic neříkají, protože
nemluví. A nejde o hvězdy, ale především o planety, které svými složitými pohyby vytvářejí na nebi překrásné konfigurace. Ty
spolu se souhvězdími můžeme každou noc obdivovat.
Každý, kdo se na hvězdnou oblohu dívá, podvědomě cítí, že
by měla existovat nějaká souvislost mezi děním na nebi a děním
na Zemi. Že nebeská obloha je obrovská rozevřená kniha, ve které jsou zapsány i lidské osudy. O její přečtení se snaží astrologie,
které se skutečně podařilo některé souvislosti nalézt. Moderní vědecké poznatky její názory často potvrzují.
O astrologii se v současné době více či méně zajímá asi 70 až
80 procent lidí a nejrůznější „horoskopy“ (nejčastěji podle znamení, ve kterém se kdo narodil) jsou nedílnou součástí většiny
médií, které „zvěstují“, co koho tento den, tento týden, tento měsíc
čeká. Bohužel, většina těchto „zvěstí“ je bezcenných a kazí dobré
jméno astrologie.
Autor se v této knize na základě osobních zkušeností z několika desetiletí systematické astrologické práce v ženských časopisech pokusil ukázat, jak je astrologie schopna ženám pomoci
a na co by si měly dávat pozor. Na čtenářky neklade příliš velké
požadavky. Měla by sloužit jednak jako zrcadlo umožňující lepší
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poznání vlastní osobnosti, jednak jako pomůcka při řešení specifických situací. A tak trochu i jako zábavné poučení. Samozřejmě,
že jinak ji bude číst žena ve věku 14 let, která má celý život před
sebou, a jinak žena ve věku 84 let, která již něco prožila. Ale takový je život.

„Děkuji své manželce za to, že mi je více než šedesát let oporou v životě a práci, i za to, že stále trpělivě snáší mé neustálé
vysedávání u knih a počítače.“
Antonín Hrbek

Zvěrokruh
Hvězdopravectví neboli astrologie je jednou z nejstarších
nauk lidstva. Zabývá se souvislostmi mezi ději na nebi a ději
na Zemi.
Již od pradávna si lidé všímali dějů na nebi a hledali souvislosti s ději na Zemi. Viděli, že každý den vychází Slunce a přináší světlo. Viděli, že každý měsíc probíhá cyklus Luny od úplňku
přes novoluní do dalšího úplňku. Viděli, že každý rok probíhá určitý cyklus různých ročních období, v našich podmínkách od léta
do léta, a že tento cyklus souvisí s pohybem Slunce mezi některými hvězdami.
Lidé také brzy zpozorovali, že určité děje na Zemi mají
souvislost s ději na obloze. Zjistili, že když je Slunce na obloze nejníže, je zima, a že když je nejvýš, je vedro. Zjistili, že když
jsou po zimě den a noc stejně dlouhé, příroda se probouzí, a že
když jsou po létu den a noc stejně dlouhé, že se příroda ukládá
ke spánku a že je třeba se připravovat na zimu.
Odtud byl již jen krok k rozdělení ročního cyklu do několika kratších období, krátce a dobře ke vzniku kalendáře. Základním prvkem kalendáře byly čtyři body, a to jarní a podzimní
rovnodennost, letní a zimní slunovrat. Sluneční rok se, počínaje jarním bodem, rozdělil na 12 úseků, které byly pojmenovány
podle význačných souhvězdí:
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Beran, Býk, Blíženci, Rak, Lev, Panna, Váhy, Štír, Střelec,
Kozoroh, Vodnář, Ryby.
Tak vznikl tzv. zvěrokruh, což je v podstatě přirozený astrologický (tehdy i astronomický) kalendář.
Civilní kalendáře vznikaly postupně na základě různých mocenských požadavků, ale v zásadě zachovávaly rozdělení astrologického kalendáře. Začínaly původně zimním slunovratem, přičemž vlivem tzv. precese došlo k určitému posuvu začátku oproti
kalendáři astrologickému.
Vazba astrologického kalendáře na civilní kalendář je stále naprosto jednoznačná. Když řekneme, že se někdo narodil
ve znamení Berana, neznamená to nic jiného, než že se narodil od 21. března do 20. dubna, ve znamení Býka od 21. dubna do 21. května, atd. A obráceně – kdo se narodil počátkem
a uprostřed dubna, narodil se ve znamení Berana, kdo se narodil koncem dubna, narodil se ve znamení Býka.

Astrologie určovala termíny zahájení základních činností
lidských civilizací. Tak například „zemědělská znamení“ (Beran,
Býk) znamenala začátek zemědělských prací, „lovecké“ znamení
Střelce znamenalo období lovu pro zajištění zásob tučného masa
na zimu.
Brzy si lidé uvědomili, že existují i určité vazby mezi ději
na nebi a lidskými životy. Že lidé narození na jaře (např. ve znamení Berana) mají jiné vlastnosti než lidé narození na pod8
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zim (např. ve znamení Vah) nebo že lidé narození v létě (např.
ve znamení Lva) mají jiné vlastnosti než lidé narození v zimě
(např. ve znamení Kozoroha).
To vedlo ke vzniku základní typologie lidí podle astrologických znamení, typologie, která se, i ve vědeckých kruzích,
udržela až do dnešní doby. Tím ale začalo oddělování „teoretické“ astronomie od „praktické“ astrologie.
Astronomie zkoumá děje na nebi a jejím cílem je získat
o nich co nejvíce poznatků.
Astrologie zkoumá děje na nebi a jejím cílem je pomoci lidem. Získávání poznatků je pro ni pouze prostředkem k dosažení tohoto cíle.
Astronomie zcela záměrně opomíjí to, že člověk má mimo
rozumu i duši. Astrologie respektuje kromě lidského rozumu
i lidskou duši.
Jinak řečeno – astronomie staví krásné studené paláce z průhledného křišťálu, ve kterých ale nikdo nebydlí. Astrologie staví
obytné domy pro lidi. Pro astronomii jsou děje na nebi pouhým
objektem zkoumání. Pro astrologii jsou děje na nebi nejen objektem zkoumání, ale i zvláštním poselstvím, které se musíme učit číst
(řecký výraz Astron znamená hvězda, řecký výraz logos znamená
slovo, řeč. Astrologie tedy znamená řeč hvězd). Děje na nebi vytvářejí kouzelnou hudbu sfér, které bychom měli naslouchat. Astrologie provází lidstvo po řadu tisíciletí a těší se střídavě větší či
menší úctě. Byla období, kdy byla na vrcholu slávy a bez astrologa
se nezačala žádná větší činnost; byly naopak i doby, kdy byla díky
různým „vzdělancům“ v hlubokém opovržení. Avšak vždy, když
se jednotlivci nebo celé společnosti dostali do hluboké krize, hledali pomoc u astrologie. V současné době se o astrologií více či
méně zajímá asi 70 až 80 procent obyvatelstva. A je zcela obvyk9
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lé, že lidé jsou posuzováni podle toho, do kterého „znamení“
patří, tj. v evropských zemích podle toho, v jakém znamení
našeho zvěrokruhu stálo Slunce, když se daný jedinec narodil.
Astrologie je zkušenostní disciplínou, která nedosahuje
exaktnosti přírodních věd, ale dosti se blíží například lékařství.
Neptá se, proč nějaký jev nastal, ale zkoumá, za jakých okolností
nastal. Astrologie má tudíž své hranice a můžeme od ní očekávat
jen to, čeho je skutečně schopna.
Astrologie nám předkládá naše dispozice a snaží se nám ukázat správnou cestu, po které bychom měli jít. A je zcela na nás,
zda chceme astrologii naslouchat či nikoliv. Každý z nás má více či
méně svobodnou vůli k rozhodování a větší či menší víru ve správnost svých rozhodnutí.
Člověku se silnou vůlí a s velkou vírou ve správnost svých
rozhodnutí může astrologie pouze nastavit zrcadlo a ukázat mu,
zda cesta, kterou si zvolil, je či není v souladu s poznatky astrologie. Ta sice není schopna ji měnit, ale může mu ukázat na potíže,
které ho na zvolené cestě čekají.
Člověku se silnou vůlí, ale s občasnými pochybami o správnosti svých rozhodnutí může astrologie ukázat, jakou cestou by
měl jít a čeho by se měl vystříhat. Zde funguje astrologie jako
úspěšný rádce.
Člověku se slabou vůlí a s velkou vírou ve správnost svých
rozhodnutí astrologie příliš nepomůže. Může mu jen ukázat,
v čem chybuje, ale v nápravě mu není schopna pomoci.
Pro člověka se slabou vůlí a s malou vírou ve správnost svých
rozhodnutí je astrologie základním pilířem, o který se může opřít
a kterému by měl důvěřovat více než sobě samému.

Astrologická znamení
Astrologie člení rok narození do dvanácti znamení, a to podle postavení Slunce, měřeného od tzv. jarního bodu (přibližně
21. března).

Jednotlivými znameními jsou:
Beran (latinsky Aries)
Býk (latinsky Taurus),
Blíženci (latinsky Gemini)
Rak (latinsky Cancer)
Lev (latinsky Leo)
Panna (latinsky Virgo)
Váhy (latinsky Libra)
Štír (latinsky Skorpius)
Střelec (latinsky Sagitarius)
Kozoroh (latinsky Capricornus)
Vodnář (latinsky Aquarius)
Ryby (latinsky Pisces)

cca od
cca od
cca od
cca od
cca od
cca od
cca od
cca od
cca od
cca od
cca od
cca od

19. 3. až 22. 4.
19. 4. až 23. 5.
20. 5. až 23. 6.
20. 6. až 25. 7.
22. 7. až 25. 8.
22. 8. až 25. 9.
22. 9. až 25. 10.
22. 10. až 24. 11.
21. 11. až 24. 12.
21. 12. až 22. 1.
19. 1. až 21. 2.
18. 2. až 22. 3.

Slunce vstupuje do znamení Berana v okamžiku jarní rovnodennosti, do znamení Raka v okamžiku letního slunovratu,
do znamení Vah v okamžiku podzimní rovnodennosti a do znamení Kozoroha v okamžiku zimního slunovratu.
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Vzhledem k tomu, že počátek horoskopu, jarní bod, není
vzhledem k přestupným rokům v jednotlivých letech vždy přesně
21.3 v 0:00 hodin, je udáváno určité rozmezí dat. Pro přesnější určení je nutno se zeptat astrologa nebo použít buď příslušné
tabulky, či počítačový program. Protože však zpravidla nejde
o prudké přechody vlastností, nejde o žádnou katastrofu.
V současné době začínají astrologové pracovat s užšími oblastmi horoskopu, než je znamení, a to z toho důvodu, že nelze
dost dobře předpokládat, že v krajních oblastech jednotlivých
znamení může posunutí o jeden den, jednu hodinu, jednu minutu, nebo dokonce o jednu vteřinu vždy naprosto radikálně
změnit vlastnosti zrozence. Mezi jednotlivými znameními
zpravidla nejsou a ani nemohou být zcela ostré hranice, takže například konec znamení Ryb bývá již ovlivněn nastupujícím
Beranem a počátek znamení Berana bývá ještě ovlivněn odešlým
znamením Ryb. Přitom čím blíže je datum narození jinému
znamení, tím je ovlivnění větší.
Obvykle se používá rozdělení znamení na tři třetiny, tzv. dekany. Přitom se vliv základního znamení „zabarvuje“ znamením
sousedním a základní planeta znamení se „zabarvuje“ sousedící
planetou.

Pro ilustraci slouží následující přehled:
Beran ovlivněný Rybou
Beran typický
Beran ovlivněný Býkem
Býk ovlivněný Beranem
Býk typický
Býk ovlivněný Blížencem
Blíženec ovlivněný Býkem
Blíženec typický

cca 19. 3. až 1. 4.
cca 29. 3. až 11. 4.
cca 8. 4. až 22. 4.
cca 19. 4. až 2. 5.
cca 29. 4. až 12. 5.
cca 9. 5. až 23. 5.
cca 20. 5. až 2. 6.
cca 30. 5. až 12. 6.
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Mars – Neptun
Mars – Pluto
Mars – Venuše
Venuše – Mars
Venuše – Venuše
Venuše – Merkur
Merkur – Venuše
Merkur – Merkur

Astrologická znamení
Blíženec ovlivněný Rakem
Rak ovlivněný Blížencem
Rak typický
Rak ovlivněný Lvem
Lev ovlivněný Rakem
Lev typický
Lev ovlivněný Pannou
Panna ovlivněná Lvem
Panna typická
Panna ovlivněná Váhou
Váha ovlivněná Pannou
Váha typická
Váha ovlivněná Štírem
Štír ovlivněný Váhou
Štír typický
Štír ovlivněný Střelcem
Střelec ovlivněný Štírem
Střelec typický
Střelec ovlivněný Kozorohem
Kozoroh ovlivněný Střelcem
Kozoroh typický
Kozoroh ovlivněný Vodnářem
Vodnář ovlivněný Kozorohem
Vodnář typický
Vodnář ovlivněný Rybou
Ryba ovlivněná Vodnářem
Ryba typická
Ryba ovlivněná Beranem

cca 9. 6. až 23. 6.
cca 20. 6. až 3. 7.
cca 30. 6. až 13. 7.
cca 10. 7. až 25. 7.
cca 22. 7. až 4. 8.
cca 1. 8. až 14. 8.
cca 11. 8. až 25. 8.
cca 22. 8. až 4. 9.
cca 1. 9. až 14. 9.
cca 11. 9. až 25. 9.
cca 22. 9. až 5. 10.
cca 2. 10. až 15. 10.
cca 12. 10. až 25. 10.
cca 22. 10. až 4. 11.
cca 1. 11. až 14. 11.
cca 11. 11. až 24. 11.
cca 21. 11. až 4. 12.
cca 1. 12. až 14. 12.
cca 11. 12. až 24. 12.
cca. 21. 12. až 3. 1.
cca 31. 12. až 13. 1.
cca 10. 1. až 22. 1.
cca 19. 1. až 1. 2.
cca 29. 1. až 11. 2.
cca 8. 2. až 21. 2.
cca 18. 2. až 2. 3.
cca 28. 2. až 12. 3.
cca 9. 3. až 22. 3.

Merkur – Luna
Luna – Merkur
Luna – Luna
Luna – Slunce
Slunce – Luna
Slunce – Slunce
Slunce – Merkur
Merkur – Slunce
Merkur – Merkur
Merkur – Venuše
Venuše – Merkur
Venuše – Venuše
Venuše – Mars
Mars – Venuše
Mars – Pluto
Mars – Jupiter
Jupiter – Mars
Jupiter – Jupiter
Jupiter – Saturn
Saturn – Jupiter
Saturn – Saturn
Saturn – Uran
Uran – Saturn
Uran – Uran
Uran – Neptun
Neptun – Uran
Neptun – Neptun
Neptun – Mars

Základní vlastnosti jednotlivých

znamení

Beran (cca 19. 3. až 22. 4.)
Ve znamení Berana začíná jaro. Dny začínají převažovat nad nocemi a po zimním odpočinku se celá příroda probouzí k novému životu. Stromy začínají nasazovat nové listy a proudí v nich nová míza,
tráva se začíná zelenat, všechno se dere ke Slunci. To, co jsme dříve
zaseli, prolamuje ochrannou slupku a probíjí se ven. Všude je plno
touhy, včetně žhavé a dravé touhy po sexu. Je to skutečný počátek
všeho, počátek hýřící energií. Nejde to však snadno, protože zima
ještě občas ukazuje své zuby a jarní větry nebývají vánky.
Znamení Berana reprezentuje mužský pohyblivý ohnivý instinktivní princip, sílu, snahu po vyniknutí. Je zaměřeno na boj proti starému. Lze je připodobnit k závodnímu autu, které odstartuje se spálenými gumami a řítí se
dopředu. Jeho symbolem jsou beraní rohy.
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Býk (cca 19. 4. až 23. 5.)
Po bouřlivém Beranovi nastává uklidnění a stabilizace. To, co vyklíčilo, musí pořádně zakořenit, aby bylo pevné, mohlo se dále rozvíjet a odolávat nepříznivým vlivům. Boj o přežití nabývá jiných forem – ne již dravý sólový individualismus, ale opora ve společenství,
třeba i v malém. O sluneční svit není již třeba bojovat, teplé paprsky
zahřívají všechny. Takže je možné užívat radosti života, případně si
i trochu zalenošit. I ten sex je trochu jiný – klidnější a poživačnější.
Znamení Býka reprezentuje ženský pevný zemitý emociální princip, klidnou vytrvalost, citovost, plodnost,
krásu, pohodu. Je zaměřen na zachování a rozmnožení
stávajícího. Lze je připodobnit k parnímu válci, který se pomalu
rozjíždí, ale který nelze tak snadno zastavit. Jeho symbolem je
hlava Býka s rohy.

Blíženci (cca 20. 5. až 23. 6.)
Slunce se pohybuje ke svému vrcholu a vše, co se může rozvíjet, se rozvíjí. Nasazené květy lákají hmyz a pod ochranou listů
15
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se po opylení proměňují v zárodky plodů. V přírodě vládne neustálý pohyb, nic není dlouho v klidu, horké Slunce občas střídají
bouřky a deště. O základní potřeby je bohatě postaráno. Všude se
otvírají možnosti něco lepšího poznat, něco lepšího získat. Důležité je ale vědět kde. A k tomu jsou nutné kontakty, které se často
z povrchního setkání mění v rozmnožovací akt.
Znamení Blíženci reprezentuje mužský proměnlivý
vzdušný instinktivní princip, pohyb, otevřenost, zvědavost, těkání, bezstarostnost, komunikaci s okolím. Je
zaměřeno na hledání nového. Lze je připodobnit k letadlu, které
brázdí vzdušný prostor a směřuje k dálavám. Jeho symbolem
jsou dvě spojené postavy.

Rak (cca 20. 6. až 25. 7.)
Léto budiž pochváleno. Den se sice začíná krátit, ale vše je tak
prohřáté a plné světla, že nikdo nic skoro nepozoruje. Začíná etapa zrání, všechny plody začínají nabývat na objemu. Ničemu se
nechce ve vedru příliš exponovat a roste zájem o vodu a o stín. Tu
zatím dodávají vodou nasycené hory a lesy. Vše směřuje k vyvrcholení a prakticky nepotřebuje nic jiného než stabilizaci a klidné
podmínky. Neustále však hrozí nebezpečí, že vše zničí krupobití
a přívalové deště.

Základní vlastnosti jednotlivých znamení
Znamení Raka reprezentuje ženský pohyblivý vodní intelektuální princip, klidnou hladinu, rozvoj plodů, touhu po odpočinku, soukromí. Je zaměřeno na zajištění
potřebného oddychu k dovršení díla. Lze je připodobnit k chodci,
který v klidném podvečeru obhlíží to, co dozrává. Jeho symbolem
jsou račí klepeta.

Lev (cca 22. 7. až 25. 8.)
Příroda připomíná rozpálenou pec, vše spěje ke svému vrcholu, nastal čas sklízet to, co dozrálo, a pyšnit se tím. Pokud bylo
o pole a zahrady řádně pečováno, nestačí na pojmutí sklizně často
ani sýpky, ani sklepy. Sice je možné užívat si, je ale nutno myslet
na zadní kolečka a nemělo by se ani zapomínat na okolí, které
vedrem vysychá a pustne. Teplé noci nedávají spát a lákají k radostným prožitkům. Nebezpečí prudkých změn však ještě nepominulo a je třeba být neustále připraven.
Znamení Lva reprezentuje mužský pevný ohnivý emociální princip, touhu nejen ulovit kořist, ale se s ní
i chlubit. Dává své pocity otevřeně najevo. Je zaměřeno
na užívání, touží po tom být neustále vedoucím. Lze je připodobnit Rolls-Roysu, a to nejen vzhledem, ale i tím, že je v něm
skrytá síla a vitalita. Jeho symbolem je silueta lva připraveného
ke skoku.
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Úvod

Panna (cca 22. 8. až 25. 9.)
Léto odchází, polní žně byly úspěšně zdolány, stodoly jsou
naplněny až po střechu. Zároveň dozrávají i plody pevných stromů. Protože již přešel žár, je možné a nutné se zase pilně připravovat na zimní období i na příští jaro. A to všechno vyžaduje
pečlivě dělat, dělat, dělat. I když bývá modrá obloha, ne vždy
jsou pro práci příznivé podmínky – náhlé deště mohou časový
postup prací značně ztížit. Je nutno dělat i závažná rozhodnutí, co si ze sklizně ponechat a co prodat, aby byly prostředky
na ostatní potřeby.
Znamení Panny samozřejmě reprezentuje ženský proměnlivý zemitý intelektuální princip, rozvážný, pořádkumilovný. Je zaměřeno na hospodaření, sklízení,
ukládání. Je schopno se přizpůsobit poměrům, sklonit hlavu
a přežít. Lze je připodobnit k traktoru sedícímu pevně koly
na zemi, pomalu jedoucímu, ale schopnému utáhnout vše. Je
v něm síla i vytrvalost. Jeho symbolem jsou stylizované klasy.

Váhy (cca 22. 9. až 25. 10.)
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