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Výklad osobního horoskopu
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ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ INFORMACE O HOROSKOPU
POLARITA ZNAMENÍ
MUŽSKÁ: 8
Silně zdůrazněná mužská znamení naznačují dominanci, vlastní aktivní
přístup v nejrůznějších životních situacích, potřebou řídit a ovládat.
ŽENSKÁ: 5
Méně zdůrazněná ženská znamení naznačují menší schopnost zpětné vazby,
zeslabují schopnost naslouchat, přijímat podněty z okolí.
REKAPITULACE:
Mírná převaha mužských znamení zesiluje osobní dominanci, osobnost je tím kdo
určuje a udává nejrůznější životní situace, jedná se však o převahu velmi mírnou,
horoskop tedy nelze hodnotit jako vysloveně mužský, navíc jsou obsazena znamení
vzdušná, tedy dominance se bude projevovat spíše v rovině intelektu, dlouhodobých
vizí a představ, které bude nositel horoskopu prosazovat.
ŽIVLY
OHEŇ: 2
Slabě obsazená ohnivá znamení napovídají, že v horoskopu spíše nejsou
zdůrazněny vůdcovské energie, aktivita, činorodost, utlumeny jsou manažerské a
vůdčí schopností.
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ZEMĚ: 4
Silně obsazená zemská znamení naznačují smysl pro efekt, realismus, zájem o
praktické výsledky. Země dává schopnost směřovat k něčemu konkrétnímu, dává
smysl pro praktičnost, dává vazbu k zaměstnání, hospodárnost a píli.
VZDUCH: 6
Silně obsazený vzduch dává živost, společenskost, schopnost se bavit, diplomatické
nadání, schopnost rychle se adaptovat na nové situace, zároveň ale neklid a
nestálost, zájem o ideje a myšlenky.
VODA: 1
Slabě obsazená vodní znamení napovídají, že se nejedná o typ člověka se zvýšenou
citlivostí.
REKAPITULACE:
Máme před sebou mírně dominantní, společenskou a pracovitou osobnost. Nositel
horoskopu v sobě bude nosit vize a představy, které bude schopen uvádět v život.
Jedná se horoskop dominantního člověka, kde převládá intelekt nad vysloveně
řídícími a manažerskými dovednostmi.
KVALITA
ZÁKLADNÍ: 5
Základní znamení propůjčují ambice, vůdčí sklony, soustředěnost na vytčené cíle.
PEVNÁ: 4
Pevná znamení propůjčují vnitřní pevnost, vytrvalost a odolnost. Tato kvalita
znamená menší přizpůsobivost.
NÁSLEDNÁ: 4
Průměrné obsazení pohyblivých znamení jen zesiluje vnitřní pevnost a
soustředěnost.
REKAPITULACE:
Jedná se o osobnost u které jsou v rovnováze ambice, myšlenky a vytrvalost. Jinými
slovy se jedná o člověka, který je schopen své vize a ambice prakticky realizovat.
DEKANY
Převaha prvků v pohyblivých dekanech zesiluje schopnost přemýšlet.
HEMISFÉRY
Rozložení prvků v domech naznačuje oblasti ve kterých se planetární energie
odehrávají.
Nad obzorem 8;
Převaha prvků nad obzorem zesiluje zájem o společnost, společenský život. dávají
vztah k veřejnosti, veřejnému životu, člověk v sobě může mít potřebu být viděn,
společenského uznání. Většina prvků nad obzorem přináší v životě více příležitostí,
člověk je aktivnější.
Pod obzorem 3
Menší obsazení prvků pod obzorem napovídá, že pro nositele horoskopu nebude
soukromí a rodinný život prioritou.
Východ 5;
Obsazení prvků na východní straně horoskopu vždy posiluje názorovou
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nezávislost, malou ovlivnitelnost od druhých lidí. Při výrazném obsazení východní
hemisféry, což není tento případ, je často kladen malý důraz na to, jak je člověk
přijímán a vnímán druhými, při rozhodování se nositel bude řídit spíše vlastními
názory a úsudkem, bude málo ovlivnitelný. Průměrné obsazení východní hemisféry je
pozitivní, protože dodává výše uvedené vlastnosti, ale v rozumné míře.
Západ 6
Obsazení prvků na západní straně horoskopu naznačuje člověka pro kterého jsou
důležité názory a postoje druhých lidí. Při předimenzování východí hemisféry, což
není tento případ, se dá hovořit až o závislosti na druhých lidech, je zde kladen malý
důraz na vlastní mínění a názory, více se hledí na to, jak je člověk přijímán a vnímán
druhými. Obsazení východní hemisféry je rovněž průměrné a tak jsou tyto vlastnosti
zastoupeny rovněž jen částečně.
REKAPITULACE:
Většina prvků nad obzorem napovídá na osobnost, pro kterou bude důležitější
společenský život. Není tím myšlen nezájem o rodinu, ale takovéto osobnosti nestačí
pro vlastní dobrý životní pocit nenápadný klidný rodinný život. Lidé s obsazením
horní hemisféry jsou i životními okolnosti na veřejnost vyzdvihováni.
Rovnováha v obsazení východní a západní hemisféry, která je přítomna v tomto
horoskopu je pozitivní. Schopnost mít vlastní názor a úsudek je v rovnováze se
schopností se přizpůsobit druhým, nasloucháním, zájmem o druhé. Horoskop tedy
není ani příliš sebestředný a ani příliš potlačující vlastní já.
PŘEVAHA HARMONICKÝCH ASPEKTŮ
Převaha harmonických aspektů napovídá na vyrovnanost a snadný život, aspektace
má především vliv na průběh života a harmonická propůjčuje člověku vlastnosti, díky
kterým ve většině životních situací uniká konfliktům a jeho činnost je v souladu s
okolnostmi.
PLANETÁRNÍ KONFIGURACE
RÁDLO – Merkur, Slunce – Mars – Uran
Tato konfigurace propůjčuje jasné technické a logické myšlení, zesiluje dynamiku a
akčnost nositele horoskopu. Tuto konfiguraci si lze spojit nejen s rychlým myšlením,
ale i s rychlými reakcemi a postřehem. Tato konfigurace také propůjčuje dynamiku a
rychlost do činností, jinými slovy kompenzuje chybějící oheň v horoskopu, přesto se
nejedná o vysloveně divoký, cholerický a energický horoskop a je zde zachována
spíše jeho intelektuální – rozumová podstata, ač tato konfigurace částečně poskytuje
řídící a organizační talent.
RÁDLO – Venuše, Jupiter – Neptun - Pluto
Tato planetární konfigurace je rovněž velmi pozitivní a souvisí zejména s estetickým
cítěním, smyslem pro krásu, ale zejména bude nositeli horoskopu ku prospěchu
v každodenním kontaktu s lidmi, protože ho bude činit roztomilým, sympatickým a
příjemným. Takovéto konfigurace se velmi často objevují v horoskopech
charismatických herců a populárních osobností.
PLANETY NA OSÁCH
Výše popisovaná konfigurace je o to silnější, že Venuše s Jupiterem stojí nejvýše
v horoskopu na Mediu coeli – bráně nebes a tato konstelace bude mít tedy stěžejní
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vliv na příznivý osud nositele horoskopu právě pro výše uvedené vlastnosti.
TVAR HOROSKOPU
Saturnské vědro
Jednou z dominant horoskopu se stává Saturn v prvním domě. Protože se jedná o
denní horoskop, propůjčuje člověku vytrvalost a zesiluje systematičnost při
činnostech. Odvrácenou stranou této konfigurace mohou být pochybnosti o sobě,
zejména v mezilidských vztazích a díky opozici Neptuna i tendencí ke zklamáním,
falešných iluzích ve vztahu k nejbližším. Tato konfigurace částečně blokuje
spontánnost a jen zesiluje racionalitu a rozumovost v přístupu k lidem. Takováto
konfigurace varuje před přílišnou důvěřivostí ke spolupracovníkům, obchodním
partnerům.
DENNÍ A NOČNÍ HOROSKOP
Jedná se o denní horoskop ve kterém bude převládat objektivita, takový člověk bude
více věcný, racionální.
Slunce v desátém domě je silné, byť je v exilu, ale je zde dobrá aspektace.
Silnou planetou se stává Jupiter, jedná se o klasický HAYZ, tedy planetu dle arabské
astrologie mimořádně silnou. Je denní planetou v denním horoskopu a mužském
znamení, navíc je v konjunkci s Venuší jako vládcem ASC na hrotu desátého domu.
Tato konjunkce (Venuše Jupiter) již byla výše zmíněna, tato informace jen potvrzuje
její sílu a mimořádnost.
Saturn se bude v prvním domě projevovat ze své lepší stránky, protože se jedná o
denní planetu v denním horoskopu. Nositel horoskopu tedy bude užívat přívětivější
Saturnovy tváře, jak bylo uvedeno v odstavci o tvaru horoskopu.
SOUŘADNOST VLÁDCŮ
Uran je v recepci s Venuší, přičemž na Uran je navázána většina planet horoskopu.
Tato informace zesiluje význam Uranu, tedy do povahy přináší originalitu a protože
Venuše je vládcem ASC, napovídá na originální estetické cítění, vztahu k moderním
záležitostem atd.
DRAČÍ HLAVA V DEVÁTÉM DOMĚ
Dračí hlava v devátém domě napovídá, že nositel horoskopu se bude v průběhu
života učit dívat na svět s větším odstupem a nadhledem. Dračí ohon v domě třetím
napovídá na zaměření.
SILNÝ DESÁTÝ DŮM
Silné obsazení desátého domu napovídá na důležitost sebeprosazení a úspěchu
v životě nositele horoskopu. Pro člověka se silně obsazeným desátým domem je
důležitá otázka prestiže, je pro něho důležité jak ho ostatní přijímají, respektují ho a
uznávají. Pozitivní obsazení desátého domu napovídá na lehkost s jakou si nositel
horoskopu získává respekt.
NEJLÉPE ASPEKTOVANÁ PLANETA:
Horoskop obsahuje několik pozitivně aspektovaných planet, bez negativního aspektu
je Pluto, které přijímá dva trigony od dobrodějů, skvělé jsou ale i Jupiter s Venuší.
VÝZNAMNÉ STÁLICE:
Venuše jako vládkyně ASC v desátém domě u MC konjunkce Altair. Tuto stálici
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charakterizuje Mars s Jupiterem a je spojována se smělostí a rozhodností, je o
dosažení úspěchu skrze risk, rozhodování na hraně rizika. Jedná se o mužskou
stálici přinášející akčnost a sílu.
Protože Venuše jako vládkyně ASC na MC napovídá na úspěch vlastními
schopnostmi, zejména při skvělé aspektaci, kterou v horoskopu disponuje, stálice
Altair činí tuto konstelaci výjimečnou a lze si s ní spojit výjimečné životní úspěchy prá
vě ve sportu.
VÝZNAMNÉ POLOVIČNÍ VZDÁLENOSTI:
Slunce je na poloviční vzdálenosti Saturn Uran, tyto dvě planety jsou s ním rovněž
v trigonu. Tato poloviční vzdálenost zesiluje ambiciosnost, organizační schopnosti a
vytrvalost nositele horoskopu.
MC stojí mezi Jupiterem a Venuší a jedná se o další faktor dokreslující estetické
cítění, osobní kouzlo a šarm.
VÝZNAMNÉ ŠÍŘKOVÉ ASPEKTY
Paralela MC Venuše Neptun – kontraparalela ASC – opět se jedná o jeden z vlivů
poukazujících na estetické cítění uložené v horoskopu.
CHARAKTER
Všechny osobní planety jsou ve své převaze pozitivní, což napovídá na dobré
charakterové vlastnosti.
DUŠEVNÍ SCHOPNOSTI
Horoskop obsahuje analytické schopnosti, dar logického uvažování, dobrý selský
úsudek. Je zde spíše technické nadání.
Horoskop rovněž napovídá na emocionální inteligenci a senzitivitu.
I řekněme estetická složka inteligence je pozitivní.

ČÁST DRUHÁ – POHLED NA ŽIVOTNÍ OBLASTI:
HLAVNÍ RYSY OSOBNOSTI:
Máme před sebou lehce dominantní, ambiciosní osobnost s velkou vnitřní potřebou
uznání. Nositel horoskopu bude spíše intelektuálního založení, bude mít představy a
vize, které bude schopen prakticky realizovat a uvádět v život. Jedná se o
sympatického člověka s výjimečným osobním kouzlem, který si bude snadno
získávat přízeň druhých lidí, přesto je zde určitý odstup a reservovanost od lidí a to
zejména v užších mezilidských vztazích. Slabinou může být nezdravý idealismus
v užších mezilidských vztazích. Nositel horoskopu se bude rozhodovat především na
základě rozumu, předností je velmi dobrý technický úsudek, racionalita. Horoskop
propůjčuje estetické cítění, ale také rychlé reakce a sportovní nadání. Horoskop je ve
své většině velmi pozitivní a tak činí člověka čestným, nekonfliktním a schopným
nacházet kompromisy. Velkou předností je vytrvalost, pracovitost a systematičnost
s jakou bude v životě postupovat. Je třeba upozornit, že horoskop obsahuje poměrně
výjimečné konstelace napovídající na úspěch prakticky v jakémkoliv prostředí.
ASTROLOGIE Jiří Kubík, Sokolovská 88, 323 00 Plzeň
Tel. 607 646418, www.ceskaastrologie.cz, ceskaastrologie@seznam.cz

ASTROLOGIE Jiří Kubík, Sokolovská 88, 323 00 Plzeň
Tel. 607 646418, www.ceskaastrologie.cz, ceskaastrologie@seznam.cz

VYSTUPOVÁNÍ, PŮSOBENÍ NA DRUHÉ
Horoskop napovídá na charismatickou a okouzlující osobnost, která bude mít
schopnost získávat si přirozeně přízeň druhých lidí. Přesto bude v jednání a
vystupování patrná jistá plachost či reservovanost, tu způsobuje Saturn v domě
prvém v opozici na Neptun. Konstelace napovídá na potlačování spontánnosti a
zdůrazňuje racionální přístup v mezilidských vztazích. Tato konfigurace dává
schopnost sebekontroly, jisté uzavřenosti, ale zejména dává do povahy vytrvalost a
systematičnost.
MAJETEK:
Jedná se o velmi šťastný horoskop a to i po stránce peněz a majetku. Schopnost
peníze vydělat. Celkové konfigurace horoskopu naznačují až snadnost s jakou
člověk získává finanční prostředky. Do této oblasti se projeví celkové konfigurace
horoskopu, které jsou souborem toho nejlepšího co si lze v horoskopu představit.
Vládce druhého domu Merkur je velmi dobře postaven a aspektován. Lze hovořit o
schopnosti navazovat kontakty a získávat přízeň lidí pro své plány. Díky této
vlastnosti je pravděpodobný finanční úspěch. Pozitivní je dispzice předvídavosti a
intuice ve finančních otázkách.
Majetek může přicházet i skrze druhé lidi – dary, odkazy, dědictví, peníze získané
skrze partnerky. Možné ztráty by neměly být zásadní, přesto zde jsou stresující
konstelace týkající se rodinných nemovitostí. Pokuď mají přijít nečekané výdaje a
ztráty, tak v souvislosti s rodinou, životní partnerkou, neměly by však být pro nositele
horoskopu zásadní.
STUDIUM, KRÁTKÉ CESTY:
Horoskop obsahuje vynikající Merkur, který je sám o sobě dobrou dispozicí pro
duševní činnost. Vztah k sourozenci v zásadě dobrý, podřizování se sourozenci. Při
řízení možná nervozita, dispozice k drobným nehodám.
Horoskop obsahuje dispozice pro technické myšlení. Vládce třetího domu pod
kvadraturou Marse napovídá na možnou nervozitu ve škole.
RODINA, RODIČE, DOMOV, NEMOVITOSTI:
Lze hovořit o dobrém rodinném zázemí, pozitivním vlivu k obou rodičům na život
nositele horoskopu. Pravděpodobná důsledná výchova, vysoké nároky až přísnost,
v důsledku těchto konstelací na sebe nositel horoskopu vždy bude mít oproti většině
lidí vysoké nároky. Zde je možno hledat jednu z příčin osobních úspěchů. Konstelace
propůjčují velmi pozitivní vliv jednoho z rodičů na profesní úspěchy. Lze hovořit o
pozitivním vlivu rodičů. Jeden z rodičů představuje pozitivní vzor, schopnost si vzít
z rodinného prostředí to nejlepší.
DĚTI, RADOST, SPORT:
Horoskop napovídá na nadané děti a dobrý vztah k nim. Potomek, který zdědí
vlastnosti po nositeli horoskopu bude mít velmi dobrou povahu. Horoskop napovídá
na sportovní nadání potomka, radost z dítěte a dobrý vztah k němu.
Horoskop propůjčuje dále rychlé reakce, pohybové nadání, ale také estetické cítění,
souhrn těchto konfigurací dává dispozice pro úspěch ve sportu. Jedná se o horoskop
kde je schopnost si vše promyslet, nic se neděje náhodně. V povaze je ale také
zejména díky stálici Altair dispozice k riskování, pohybování se na hraně rizika, ale
toto riskování přináší ve sportu úspěch. Pozitivní stránkou horoskopu je v této oblasti
i smysl pro efekt, získání si podpory veřejnosti.
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VZTAHY:
Horoskop propůjčuje spíše dominantní partnerky, naznačuje shodu v manželství,
manželku podporující v profesním životě, ale také napovídá na možnost oklamání či
nedorozumění v otázkách majetku. Vládce pátého domu dává přízeň druhého
pohlaví, snadnost s jakou si nositel horoskopu získává sympatie druhého pohlaví.
PRÁCE:
Pracovitost, systematičnost, vytrvalost, schopnost si získávat přátele, příjemně
vystupovat, racionalita – to vše jsou vlastnosti přinášející úspěch. Horoskop přináší
mnoho práce, ale také činnosti, které člověka v zásadě baví. Nositel horoskopu si
bude stanovovat dlouhodobé cíle a ty bude schopen trpělivě sledovat.
ZDRAVÍ:
Horoskop je silný a neobsahuje zásadní slabiny. Mars v osmém domě kvadratura
Luna varuje před možností zranění. Sice zde je dispozice pro drobná zranění, ale
jinak celoživotně dobré zdraví.
Z oblastí, které jsou v horoskopu zeslabeny, je to skelet těla – kosti a klouby a dále
nohy.
PARTNERSTVÍ, SPOLUPRÁCE:
Pozor na přílišnou důvěřivost v partnerských vztazích. Horoskop sice naznačuje
logiku, dobrý úsudek, ale v mezilidských vztazích je třeba být obezřetný , menší
rozpoznávací schopnost charakterů druhých lidí, lze hovořit až o jisté míře naivity.
Nositel horoskopu si této dispozice může být vědom a proto je zesílena racionalita
v mezilidských vztazích, racionální přístup k lidem. Hrozí zde nebezpečí oklamání.
Tyto konstelace platí i pro manželství.
STUDIUM VYSOKOŠKOLSKÉ, DALEKÉ CESTY:
Možné jsou pochybnosti, překážky v této oblasti. Horoskop naznačuje velký talent
pro technické záležitosti, vztah k moderním technologiím – mobily, PC, internet a
pod. Horoskop obsahuje pro tuto oblast intuitivní způsob uvažování, přirozené
chápání v této oblasti. Přesto Saturn může znamenat pochybnosti o sobě
v souvislosti se studiem.
KARIÉRA, SPOLEČENSKÝ STATUT:
Jak již bylo několikrát naznačeno, horoskop obsahuje soubor toho nejlepšího, tedy
konstelací které si lze spojit s úspěchy. Většina osobních planet v desátém a
jedenáctém domě napovídají na snadnost s jakou bude nositel u druhých vzbuzovat
důvěru a přirozenou autoritu. Díky těmto vlastnostem jsou pravděpodobné
mimořádné celoživotní úspěchy. To co bylo napsáno ale neznamená, že by úspěchy
přicházely zadarmo, horoskop obsahuje velkou pracovitost a vytrvalost s jakou
nositel horoskopu sleduje své cíle. Šťastné jsou konstelace z hlediska šťastných
náhod a příležitostí a zejména schopnost jich využít. Horoskop je výborný pro veřejné
působení, mimo jiné obsahuje skvělé konstelace pro politiku.
PŘÁTELĚ, SPOLEČENSKÝ ŽIVOT:
Pravděpodobná je v mnoha situacích protekce, schopnost si získávat přátele,
přátelskost, kamarádskost. Konstelace přejí veřejnému životu, nelze vyloučit účast
v politice či jiných skupinových organizacích.
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TAJEMSTVÍ, SKRYTÉ POCHYBNOSTI:
Pochybnosti v mezilidských a partnerských vztazích. Menší problémy v průběhu
života v souvislosti s majetkem, drobná oklamání od druhých, životních partnerek.

V Plzni dne 31.7.2009
Jiří Kubík
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