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Předmluva
Češi jsou pohani, ateisté, zkrátka nevěřící ďauři… ale
jednu slabůstku přece jen mají. Horoskopy. Ty se vyskytují v kdejakém časopisu, na internetu, na obrazovkách
informačních systémů v nákupních centrech, prostě všude. O jejich úrovni a pravdivosti se můžeme přít, faktem
ale je, že na nich okem často alespoň spočineme.
Historicky horoskopy znamení zvěrokruhu vycházejí
zejména z povahy vůdčích planet jednotlivých znamení
a při tradicionalistickém pojetí se často stává, že se horoskop s povahou zplozence mine opravdu fatálně, přesto však platí, že jisté společné znaky lidé zrození pod
vládou jednotlivých znamení nesou. Není to ovšem nějaká osudová determinace, spíš jen vlohy, které mohou
být tu silnější, tu jen naznačené, není tedy třeba zoufat, když vás charakteristika vašeho znamení tlačí tam,
kde být rozhodně nechcete, pokud však máte snahu se
svým horoskopem pracovat, můžete si sepsat základní znaky vašeho hvězdného patrona a pak se zamyslet



nad tím, jak moc s nimi souzníte. Opravdu vám chybí ty
vlohy, které vám hvězdy připisují, nebo je jen nevyužíváte? Nebo si naopak namlouváte něco, o čem v hloubi duše
víte, že to není pravda? Sebepoznání je důležitý nástroj,
nikdo se nedokáže posunout dál, pokud není upřímný
alespoň sám k sobě. I k tomu může pomoci horoskop.
Že jste se poctivě snažili a vaše sklony se s tradičními astrologickými atributy jednotlivých znamení míjejí?
V tom případě držíte v ruce správnou knihu. Po pravdě, ani já jsem se nikdy nemohla dostat do kozoroží
škatulky, a tak jsem pro sebe (a samozřejmě i pro vás)
sestavila horoskopy pro nedisciplinované zrozence, horoskopy, při jejichž sestavování hrála intuice větší úlohu,
než astrologické výpočty. Proto také začínáme, pro astrology netradičně, pro pohanský lid obecný zcela přirozeně, lednem (a samozřejmě, jsem sebestředný Kozoroh,
to je další důvod).
Takže, máme knihu, pohodlně se usaďte a… co? Že
vlastně na takové nesmysly ani nevěříte a bledé světlo
úplňku ve vás také žádné magické pocity nebudí? Ke knize jste se dostali omylem a teď ji schováváte vloženou ve
věstníku Klubu skeptiků? Co naplat, pohodlně opřete do
křesla a jen se v našem malém, magickém krámku záhad
dobře bavte.
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Za
všechno mohou
planety?

Planety naší sluneční soustavy symbolizují v systému
zvěrokruhu různé typy energií, každá se také vztahuje
k jiné části těla i jiné části osobnosti. Příslušnost k tomu
kterému znamení zvěrokruhu určuje postavení slunce
v okamžiku zrození, při podrobných osobních horoskopech se samozřejmě přihlíží i k postavení ostatních planet. Každopádně, pokud se o astrologii zajímáte alespoň
trochu, prostudujte si charakteristiku vůdčí planety vašeho znamení, pomůže vám mnohé pochopit.
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Slunce
Úloha a důležitost Slunce je nezpochybnitelná. Jeho
teplo je životodárné, bez jeho paprsků by se život na
zemi zastavil, stačí, když se Slunce schová za mraky a naše nálada klesá. Slunce je srdcem celé soustavy, je to král
a tuhle roli si podrželo i v horoskopech. Jeho pozice naznačuje oblast, ve které chce zrozenec zazářit, oblast, na
kterou se soustřeďují jeho ambice. Slunce symbolizuje
vlastnosti jako hrdost, sebevědomí, tvůrčí potenciál, touha po úspěchu, ovšem také sebelásku a egoismus. Pod
vládou Slunce dochází k zásadním zvratům v životě jednotlivce. V lidském těle slunce vládne srdci a krevnímu
oběhu vůbec a jeho kovem je zlato.
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Luna
I když z hlediska astronomie těžko můžeme považovat
slunce a měsíc za protiklady, v astrologii to tak je. Pokud
je slunce zástupcem a ztělesněním aktivního principu,
měsíc se svým tajemným nočním kouzlem je jeho opakem a ztělesňuje pasivní, snivý, defenzivní princip. Luna
v astrologii znamená cit, intuici, snění, instinkty a emoce, láskyplné zázemí, ale také noční můry a nepřiznané
strachy. Kovem Luny je stříbro, v rovině tělesné je pak
spojena zejména s ženskými orgány, vaječníky, dělohou,
ale i s mléčnými žlázami.

Merkur
Planeta Merkur, která nese jméno po poslovi bohů, je
planetou komunikace, rozumových schopností, jistého
neklidu. Je spojena s lidskými smysly, se zvědavostí a poznáním, jejím kovem je rtuť a rtuťovitě živá je i podstata
merkurovského principu. Informace, nápady, plány, to je
doména Merkura. V rovině těla je tato planeta spojena
s nervovou soustavou.
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Venuše
Tady není o úloze planety pochyb. Láska, potěšení
smyslů, příjemnosti, které nám život skýtá. Zplozenci
znamení, která jsou pod vládou Venuše, zpravidla disponují šarmem a také „uměním žít“. Odvrácenou stranou tohoto principu je přelétavost, poživačnost a povrchnost.
Kovem Venuše je měď. V tělesné sféře ovlivňuje pohlavní
orgány, zejména ženské, prsa a krk.

Mars
Ani bojovník Mars nás nenechá dlouho tápat. Agrese,
akce, boj a konflikt, odvaha, smělost, statečnost, soutěživost, ale také brutalita, bezohlednost a jistá naivita.
Tato adrenalinová planeta nám dává schopnost se prosadit, odolat útokům a vrátit ránu, žene nás ovšem také
do konfliktů. Dodává živočišnou sexuální energii, ale ne
líbezný flirt, spíš přímý „tah na bránu“. Kovem Marta je
železo a v tělesné rovině nepřekvapivě ovlivňuje svaly
a krev.
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