
Rozum a vládnoucí planeta
Chceme -li zkou mat povahu, založení a temperament některého člověka, musíme si napřed
uvědomit , že rozum je základem stavby, kterou představuje lidská osobnost . Avšak povaha,
založení a temperament nejsou závislé výhradněna kvali tách rozumu, je-li jasný, ostrý, pohotový nebo
pomalý a pracující s námahou, nýbržrovněžna zdrojích, z nichžčerpá podněty svých projevů. Někdy je
zne užíváno výtečnéh o roz umu zvráceným způsobem ke škoděspolečnosti i dotyčného individua, je
to mrhání svatým dědictvím. Naopak se může projevit pomalý a někdy i zcela podřadný rozum velmi
kladněsvou tichou, avšak láskyplnou pokorou a sklidí za to rozsáhlý růst Duše. Z tohoto důvodu nestačí
určit jen kvalitu myšlení. Je nutno zjist it rovněžzdroje a cesty projevů. Chceme-li posoudit tuto
stránku nebo cokoliv jiného opravdu důkladně, musí me brát vždy zřetel na horoskop jako celek,
avšak s přihlédnutím na vybranou jednotlivost, s vyloučením ostatních. Všeobecněplatí, že
charakter a jeho založení posuzujeme dle Slunce, Luny, Merkura, Ascendentu a vládnoucí planety.
Stalo se zvykem mnoha astrologů, považovat vládce vycházejícího znamení za vládnoucí planetu. Je to
správné , pokud jde o lékařskou astrologii, neboťAscendent symbolizuje tělo, avšak posuzujeme-li
povahu, která se skládá ze všech sil znázorněných horoskopickým kruhem života, potom ztrácí toto
pravidlo svou platnost. Místo toho musíme hledat planetu, která vykonává nejsilnější vliv, a ta je
vládcem horoskopu a života bez zřetele na to, je-li vládcem Ascendentu či nikoliv. Hledáme-li tuto
planetu, pohleďme napřed na vládce Ascendentu. Je-li v elevaci, má-li některou hodnost, je-li v
rohovém doměa má-li velký počet aspektůbez ohledu na to, jsou-li příznivéči záporné, neboť
rozhoduje jejich těsnost a počet, hlavněvšak těsnost či přesnost, potom je vládce Ascendentu
rov něžvládnoucí planetou, neboťbude vykonávat nejmocnější vliv v životě. Aspekty nemus í být
jen příznivé, pro tože byc hom se potom set kávali na světějen s dobrými lidmi. Skutečnos tí
však je, že lidé jso u nejrůznějších povahových ods tínů. Pro to vol íme vládnoucí planetu bez
zřetele na kladnou či zápornou hodnotu aspektů.
Naopak, je li jiná plane ta ve vy šší elevaci nežvládce Ascen dentu, je- li povýšena, má -li
výrazné hodnosti , je - li umístěna v rohovém doměa má-li početnější a přesnější aspekty
nežvládc e Ascen dentu, pak je tato planeta vládnoucí, tj . vládcem horoskopu a působí
mocněji v životěbez ohledu na to, že není vládcem Asc.
Jsou však případy, kdy je třeba brát v úvahu dvěplanety, je jichžhodnoty jsou na
úrovni nepříl išrozdí lné a bez výrazného ods tupu hodnot a v ta kové m příp aděje obtížné
pr ovést mezi nimi vo lbu vládce. Za těchto oko lností nen í vho dné trvat úzkos tl ivěna
volběvl ád no uc í plan et y, ný br žbr át v úv ah u oběja ko vážné čin it el e všech záležitostí
života. Dotyčné planety jsou spoluvládci.

Vliv vládnoucí planety, příznivěaspektované
Slunce jako vládnoucí planeta.
Je -li vládcem životodárné, odvážné, ct ižádost ivé a příznivěaspektované Slunce, pro půjčuje
celé povaz e důstojnost a vážnost , vzn ešen ou hr dost , kt er á se ne sn íží k žád né mu
ma li ch er né mu, ní zk ému a ne důst oj né mu čin u. Vyzn ačuj e se od va hou ve vh od ný čas a na
vhodném míst ě. Přehlíží přitom velkoryse útoky prot ivníků, kteří jsou pod jeho úro vní .
Neo hroženěvšak pro sazuje spr ávn é zá sady. Dychtí po uznání svých schopností a po vůdčím
místě, cožzpůsobuje, že je pro zro zence těžké zastáva t podřízené postave ní . Je rovněžvelmi
srdečný, okázalý se snahou vzbuzovat pozornost.

Venuše jako vládnoucí planeta.
Je -li vládcem ho ro skopu uhlazená , přep ych ová, hudebněnadaná a příznivěaspektovaná
Venuše, je pov aha něžná, milá, ale i zamilovaná a touží po lásce jako ostatn í lidé po vzduchu,



neboťláska je těmto lidem něco jako dech života. Mají velice vřelý vztah k dětem a kro mětoho se
maz lí s mno hým dom ácí m zví řátkem. Těmit o způsoby pr ojevuj í svou lá sku. Jsou ro vněž
milovník y rado vánek a veřejn ých zábav, jej ich nápady jso u zaj ímavé a umělecky hodnotné .
Tyto vlas tnos ti upla tňuj í při vybavení svého do mova. Mi lu jí zlato a drahoka my a vše, co
rozmnožuje půvab a obo hacuje život . Jej ich vkus vyjadřuje přepych. Pro svou přívětivost jsou
všude obl íbeni. Jejich nej větším nedostatkem je pohodlnost a odpor k špinavé práci.

Merkur jako vládnoucí planeta.
Je -li Merkur , planeta ro zumu, výmlu vnosti a ob ra tnos ti příz nivěaspekto vaným vládce m
života , dává jas né poh otové myšlení, které touží po vědomostech jako žíznivý po vodě.
Vstřebává pohotověa zdánlivěbez námahy i nejs ložitější jevy. Propůjčuje schop nost i pro
ne jrozmanitější duševní činnost, různé vědecké obory a li tera turu . Ti to lidé vynikají rovněž
jako velmi působiví a přes vědčiv í řečníc i a kazate lé. Jso u výj imečněobratn í a uplatňují se
všude . Rádi cestují a jsou úspěšnými obchodníky, zástupci a jednateli.

Luna jako vládnoucí planeta.
Je -li romant ická, neklidná a představ ivos tí nadaná Lun a vládcem života, jsou lidé naroz ení
pod jejím vlivem přís lov ečnými tu láky, jimžneztuhnou nohy a daleké kraj iny se jim zdaj í být
vždy věčněze lené . Mají neukoj it el no u touhu po ce stován í a zm ěnách , kt erá jim obvyk le
nedovol uje zůstat na jednom místědéle nežje třeba, aby si vydělal i na další úse k cesty. Maj í
plodn ou a roz mar nou fan tazi i a romant ic kou po vahu , jížje ci zí každá prak ti cká činno st .
Jsou nekli dní , nes tálí , neteční jako náh odný závan vzduchu, který rozhýbe li st í st ro můa
hn ed se zt ra tí , jako tros ky na mo ři život a zmí tané vinami sem a tam. Bývaj í mediál ně
založeni , ačkol iv si to obvykl e ne uv ědomují . Jsou neškodn í, nezodp ovědn í a nedůvěryhodní
všude tam, kde je nutno vynaložit úsilí a námahu.

Saturn jako vládnoucí planeta.
Kdyžvážný, pro zír avý , hlu boký, důkla dný a příznivěaspek tovaný Saturn je vládcemživota, jsou
lidé jím ovlivnění také hlubokomyslné pov ahy. Maj í nápad něvyvinutý smysl pro zod povědnost ,
jsou plni předvídavos ti , rovněžpravdomluvní a jsou dobrými rádci . Je jic h prá ce se vyznačuje
soust avn ost í, pořádkem a dobrou org ani za cí . Js ou stříd mí , šet rn í, ho sp od ár ní sp ra ve dl iv í.
Je ji ch sp ra ve dl no st se vy zn ačuj e tvr do st í ažkr ut os tí , po st rá da jí mi lo sr dn os t a souci t.
Da lšími vla stnostmi jsou cudnost , střídmos t v jídle a pi tí a vůbe c vz or né ná vyky . Ne zn aj í
však sl it ov án í s těmi , kd ožne dokážou přek on at sv é ch yby a zl oz vyky a do st an ou se v
důsl ed ku svého závadného počínán í do rozporu se zákonem. Neje ví žádného smyslu pro
rad ovánky, požitky a spo lečnos t jiných, jso u vce lku so běst ační , vl as tn ím i rá dc i a sp ol eční ky .
Js ou ro vněžuz ná va ní a ctění v okr uhu své společnos ti , avšak ned ove dou si vys loužit lás ku. a
přízeňsvého okolí.

Ju pi te r ja ko vl ád no uc í pl an et a.
Je -li veselý, družný a šleche tný Jupit er vládnou cí plane tou, jsou tako ví li dé po zn am enán i
to uh ou po ct i a uz ná ní sp ol ečnost í, v je jímžstředu žijí . Snaží se vyniknout jako opo ry
cír kve , prá vní ho řádu a sp raved lnost í a zau jmout če s t n ou v eře j n o u f u n kc i .
Ne vy daří -li se jí m ty to zá měry, věnu jí se před no st něpo vo lá ní prá vn íka neb o léka ře.
Jsou to vřel í družní l idé, nec hyb í j im úsměv, dobrá nál ada a. vyznačují se srdečným
sti skem ruky. Setká ní s nimi je vždy okamžikem radosti a jsou proto vždy a všude vítanými
host y. Dodržuj í zákony a jednají spravedl ivě. Jsou však nakloněni dop rováz et svo u
spraved lnost tolerancí a souc item . Sami jsou bezúhonn í, vůči ji ným milí , la skav í, shovívaví,



mírn í a mají pochopení pro jejich mravní poklesky. Lidumilné založení činí z nich ochotn é
pomocníky soc iál níc h a dobročinných institucí. Nejsou pouze ctění a vážení, ale i milován í v
okruhu, svých známých.

Mars jako Vládnoucí planeta.
Je-li nadšený , výkonný, konstr ukt ivn í a bojovný Mar s přízn ivěozářeným vládcem, dychtí lid é
nar ozeni pod vli vem jeho paprsku po ut kán í se složitými úk ol y živo ta. Jsou proniknut í nit ernou
touhou po vítězst ví nad světem. Nez áleží jim tol ik na to m, co děla jí , al e sp íšna ná ročno st i
úkolů, um ožňuj íc í přiměřen é up la tnění kons truktivn ích si l, které hrozí výbuch em, nejsou -li
up otřeben y. Vel ikost a složitos t úloh jim způsobuje stupňovanou radost . Mají tudíž
kva li fik aci průkop níkůcivil iza ce, jsou to inženýři a podni katel é, kteří stavějí města a spoju jí
je dopra vní mi tepna mi všeho druhu, objevují surovinové zdroje světa a zpracovávají je na užitečné
předměty. Jsou velice nedůtkliví vůči nějakému omezování a nestrpí žádné vměšování do pracovních
postupů. Tito zrozenci ovládají ostatní a podřizují si je holou silou, neboťneznají ani taktní chování, ani
diplomatické zacházení. Prosazují se pou hou mocí. Snadno vydělávají pen íze , ale vydáva jí je
marnotratněa leh kom ysl ně. Str učněřečeno, jsou vel mi výs tředn í a dos ta ví-li se zv ra ty a
ne úspěch y, zůstan ou bez pros tředků, al e nikoliv bezradní a poražen í. Je jich nezdolná vnitřní
sí la jim zabezpečuje brzké zot avení , jej ich průboj nos t je zno vu pos taví na noh y. Povaha je
ná chylná k šíl ené odvaze a z tohoto důvodu docház í k úrazům a násilné smrti.

Uran jako vládnoucí planeta.
Je-li ori gináln í, romant ický, výs tředn í a přízn ivěaspektovaný Uran vládce m živ ota , se tkávám e
se s idea li st ickou, nev šed ní a ut op ickou povahou. Tito lidé všeobecněnes nášejí běžné zvyky
a obyčeje živ ot a a sp ol ečno st i, s ro zh od no st i od vr hu jí ta to po ut a a ve do u zvláštn í život
po znamenaný od lišným chován ím , nevšední mi zá jm y a pr oj ev y. Vy zn ačuj í se čet ný mi
vý j im ečný mi li bůst ka mi a jsou všel ij ak pověrčiv í, pro běžné ho člo věka pokrokoví a nepo-
chopitelní . Zár oveň jsou průkopník y nového věku, v jehožprůběhu budou uskutečněny
mnohé ideje, které dnes pokládáme za uto pi e, ale čas em se st an ou obecněuz návaný mi
skut ečnost mi . Ti to lidé býva jí rovněžvyn ález ci tohoto světa , neboť jsou ve spojen í s
vyššími světy, v nichžse nachá zejí ideje Sva tého Vědomí, kte ré pronikají do vědomí těchto
dosta tečněcit livýc h lidí, takže je dovedou zac hyt it a zužitkovat ve pro spěch lidstva. Uranovci
jso u vel ice svéhlaví a mají v záloze vždy odůvodnění pro obha jobu svých názorůa zajišťují
se pro ti úto kům ost atn ích, kteří nesou hla sí s jej ich způsobemživota.

Neptun jako vládnoucí planeta„
Je-li vládnoucí planetou příznivěozářený, okultní a mystický Neptun, máme před sebou člověka
zvláštních sil, jehožpříznačným znamením je nevšední výraz očí, jejichžpohled je nutno zachytit,
chceme-li jej hodnoti t. Zdá se, jakoby pron ikal vše neprůhledné před sebou. Není však třeba tento
typ podrobněrozebíra t, neboťje celkem vzácný a průměrný astrolog se s ním setkává jen ojedi něle.
Jen okultista může poznat a posuzovat okultistu.

Vliv poškozené vládnoucí planety
Jsou-li vládnoucí planety poškozeny konjunkcí, paralelou, kvadraturou nebo opozic í jiných planet,
zvláštěškůdci , tj. Saturnem, Marsem, Uranem a Neptunem, působí na život nepřátelsky a tyto vlivy
lze popsat podrobněji následovně:



Poškozené Slunce jako vládnoucí planeta.
Je-li zbabělé a nafoukané poškozené Slunce vládcem života, jsou lidé zrození pod jeho zeslabujícím
vlivem velmi sobečtí, překypují chvástavostí, povýšeností a zdůrazňováním vlastní důležitosti. Dosáhnou-
li vedoucího postavení nebo převahy nad někým, potom dovedou nahánět strach a vymáhat úctu
železnou pěstí, šlapou po jeho nejútlejších citech bez sebemenších výčitek svědomí nebo lítosti.
Dostanou-li se však tito bezpáteřní slaboši sami do podřízeného postavení, budou se hrbit, krčit a
plazi t a podřizovat se každému rozmaru svého pána, ačkol iv jej z hloubi duše nenávidí. Jejich
nenávist je však držena na uzděvlastním strachem. Kňučí a ubrekují nebo se uchylují k lichocení
při sebemenším náznaku nevole svého chlebodárce, ačkoliv by na něj skočili a rozsápali ho, kdyb y měli
možnost . Tento vliv Slunce je jedn ím z nejhorších, který se vůbec vyskytuje.

Poškozená Venuše jako vládnoucí planeta.
Je-li nedbalá, líná a zahálčivá poškozená Venuše vládcem horoskopu, jsou takoví lidé smyslní a
prostopášní, nepořádní, ucouraní, se zkaženými a zvrhlými choutkami, jimžpředchází špatná pověst.
Jsou to příživnici , kteří žijí na účet společnosti. Vyjadřují se hlučněa neslušněa mají v oblibě
vřískavou a skřípavou hudbu, rádi hýří a předvádí svou zkaženost. Jejich city jsou na úrovni nízkých
vášní, prodejné lásky a mravní zkaženosti. Obklopují se cetkami a pozlátkem, křiklavými barvami a
lacinými náhražkami půvabu a pravých hodnot.

Poško ze ný Merkur jako vládnoucí planeta.
Je-li prolhaný, nečestný a neobratný poškozený Merkur vládcemživota, jsou lidé narození pod jeho vlivem
buďrozumověúplnězaostalí, v důsledkutoho nedovedou. jednat samostatněa jsou odkázáni na cizí vedení
a dohled, anebo jsou tak prohnaní a mazaní, že umějí skrývat své skutečné smýšlení a okrádají ostatní
lidí jako zloději, kapesní zloději, podvodníci a zlo činci podobného ražení . Sous tavnělžou a
kla mou, navádějí jiné, aby mluvili pravdu, je-li jim to na škodu a v neprospěch. Jsou buďtežkopádní a
nechápaví anebo dokonale vychytralí, že činí dojem., jakoby byli hnáni nezadržitelnou silou, která je nutí
vodit za nos důvěřivé lidi. Vyznamenávají se jako tajní důvěrníci, provokatéři a v podobných nechutných
zaměstnáních. Ve svém počínání jsou veskrze nedůvěryhodní a nespolehliví, nervovými chorobami
postižení zvrhlíci, kteří tvoří zhoubné nádory na těle spol ečnosti. Tito lidé býva jí téžrušivými,
žvanily a mluvky vždy připravenými vyslovit svou jedovatou kritiku a své pomluv y a poškodit
bezúhonnou pověst jiných. Jsou v každém ohledu nebezpeční společnosti.

Poškozená Luna jako vládnoucí planeta.
Je-li proměnlivá a zasněná Luna vládnoucí planetou, činí člověka velice neklidného a bez chuti k
jakékoliv práci, vrtkavého, stěhovavého a ve stálém pohybu. Nemůže-li se pohybovat z města do
města, potom přechází z domu do domu a z jednoho prostředí do jiného co nejčastěji, pokud mu to jen
trochu dovolují okolnost i. Svým neklidem přivádí z rovnováhy každého, s nímžpřichází do st yku.
Js ou -li poškoze ní ve lm i si ln á, tr pí ná la da a myšle ní ko lí sá v rytmu lunárního pohybu.

Poškozený Saturn jako vládnoucí planeta.
Je-li chorobný, melancholický a zlý Saturn poškozeným vládcem, života, zbavuje ho veškeré radosti a
štěstí a činí z těchto lidí samotáře a zachmuřené mrzouty. Stávají se bídnými lakomci, moří se hladem,
vzdávají se všeho pohodlí světa i tehdy, mají-li dostatek, prostředku k uspokojení i náročnějších potřeb.
Jsou krutí, bezcitní a počínání jiných sledují s podezřením a nedůvěrou. Stane-li se takový člověk
detekti vem, počíná si jako šelma , která uštve svou oběťk smrti a raduje se z jejího utrpení . Urážky
a křivdy si pamatuje navždy a usiluje o odplatu, dokud žije. Avšak konec takových lidí je vždycky zlý.
Dříve nebo později sami klopýtnou a padají do léčky, kterou nastražili jiným. Jejich konec je trpký a svět



ho zaznamenává s úlevou.

Poškozený Jupiter jako vládnoucí planeta.
Je-li lhostejný, nabubřelý a sobecký Jupiter poškozeným vládcem života, stává se takový člověk často
příživníkem, hráčem a spekulantem oddaným sportu, zábavám a okázalosti. Chodí křiklavěoblečen, nos í
falešné šperky a jiné laciné ozdůbky. Potkáváme ho v sázkových kancelářích, na závodních a
dostihových dráhách . Hra v karty bývá jeho oblíbeným, případněhlavním prostředkem výdělku a
obživy. Chová se hlučněa je velice zištný, musí upoutat pozornost okolí a nevybírá přitom ani prostředky,
ani způsoby. Je častým hostem u soudů, kde se zodpovídá ze svého podloudného podnikání a pochybných
stykůnebo pro nezaplacené dluhy, neboťnikdy neplatí cenu za své neskromné nároky. Je obtí žné
přinut it ho k vyrovnání dluhů. Na stranědělnické třídy vystupuje jako demagog a agitátor a podněcuje
stávky a demonstrace, avšak je vždy připraven prodat a zradit odborovou organizaci zaměstnavatelům,
Najdeme je rovněžjako hokynáře a majitele malých obchůdků s laciným zbožím a v podobných
zaměstnáních.

Poškozený Mars jako vládnoucí planeta.
Je-li nadutý, opovážlivý, sobecký a šíleněodvážný Mars poškozeným vládcem života, je takový
člověk bezmezným sobcem, který se domáhá svýchžádostí silou a ničením, selžou-li jiné prostředky.
Dává přednost nási lnému vnucování své vůle před jejím prosazením bez boje. Je poháněčem prvn í
třídy, bývá mist rem na železničních a podobných stavbách, je to lhář, chvastoun, hromotluk, rváča
odvážlivec, kdyko liv připravený vsadit všechno na jednu kartu, riskovat vlastní i cizí životy bez
ohledu na okolnosti.

Poškozený Uran jako vládnoucí planeta.
Je-li neústupný, zmatený a nezávislý Uran poškozeným vládcem života, je myšlení zaměřeno velice
úzce a jednostranněna některou oblast. Takoví lidé se stávají fanatickými zastánci svého nazírání.
Kromětoho jsou obvykle mimořádněsmyslní a mají zvrácené záliby. Pohotově, malichernými důvody
hájí své názory. Jsou zmámení svými libůstkami a nedovedou ani pochopit, ani uznat, že jejich vlastní
slova mluví proti jejich vlastním názorům. Stávají se vždy přívrženci radikálních a neobvyklých hnutí
a myšlenkových proudů.

Poškozený Neptun jako vládnoucí planeta.
Je-li mediální, nervověvratký, vůči soběshovívavý a pohodlný Neptun poškozeným vládcem života, je
takový člověk zasněný a nervověpostižený s náchylností stát se mediem nevyspělých duchov ních
bytostí bez hmotného těla. Hrozí mu rovněžposedlost těmito bytostmi. Dovede vyvinout psychické síly
a schopnosti nižšího řádu, jako je bezděčná jasnovidnos t nebo zírání do krysta lu. Nemůže-li dospět k
výsledkům, uchyluje se k předstírání mediumity nebo jinýc h duc hovních darůa takto kla me a
podvá dí jin é. Umí skvěle napodobovat a snadno přesvědčuje své posluchače i diváky.

Vliv znamení rohových domůna mentalitu
Jsou-li rohové domy v základních znameních, tj. v Beranu, Raku, Vahách a Kozorohu, je to
obecnou známkou duševní obratnosti, pohotového chápání a důrazného a nadšeného přístupu k
práci. Je to člověk s dobrou organizační schopností a pracovní výkonností, jenždovede ukončit úspěšně
každou započatou práci. Je to smělý, statečný a nezkrotný duch. Tyto vlastnosti jsou zvlášťzřejmé, je-li
mnoho planet v základních znameních. Tyto lidi lze zařadit do třídy obchodníkůa podnikatelůtohoto
světa.
Jsou-li rohové domy, (tj. první, čtvrtý, sedmý a desátý), v pevných znameních, tj. v Býku, ve Lvu,



ve Štíru a Vodnáři, naznačuje to hloubku myšlení, které je pomalé a těžkopádné a potřebuje
čas, neždospěje k rozhodnutí. Takoví lidé proměřují hloubku vody vždy dvakrát, neždo ní
skočí. Dospějí -li k úsudku, drží se určeného směru s obdivuhodnou vytrvalostí a trpělivostí, které jim
nakonec zajišťují úspěch. Jsou spolehliví, plní své povinnosti a závazky. Jeji ch zásadním nedostatkem
je, že se dostávají do vyježděných kole jí a v důsledku toho jsou úzkopr sí se zúženým rozhledem.
Způsob myšlení je velmi originální a lze je zařadit mezi vynálezce tohoto světa. Tyto výpovědi platí
zejména tehdy, je-li mnoho planet v pevných znameních.
Jsou-li rohové domy v pohyblivých znameních, tj. v Blížencích, Panně, Střelci, Rybách, je
způsob myšlení nestálý, povrchní, proměnlivý a váhavý. Tito lidé se rychle ujímají nějaké
záležitosti a snadno se rozhodují, ale vzápětí na to zapomínají a mění svůj názor. Dovedou dobře
napodobovat a často předstírají vlastnost i, které jsou jim úplněcizí. Snadno jsou unášeni citovými
pohnutkami. Nepatrné příčiny je nepřiměřeněpovzbuzují a uvádějí do povznesené nálady, avšak
hned na to je jiná bezvýznamná příčina sráží k zemi. Stručněřečeno, jsou nestálí a nespolehliví,
neboťneznají pořadí svých myšlenek ani minutu dopředu. Tito lidé patří do třídy vyjednávačůa
zprostředkovatelůtohoto světa a zaujímají podřízená a služební místa. Tyto popisy mají platnost hlavněv
těch případech, je-li mnoho planet v pohyblivých znameních.

Vliv znamení Ascendentu na mentalitu
Není -li na Ascendent u žádných planet, má vycházející znamení (tedy znamení Ascendentu) zesílený
vliv na způsob myšlení.

Vycházející Beran dává rázný, nadšený a ctižádostivý způsob myšlení, avšak je náchylný k
unáhlenosti, impulzívnímu jednání a prudkosti.

Vycházející Býk dává neústupnou, svéhlavou, sobeckou, závistivou, chamtivou a zlomyslnou povahu.

Vycházejíc í Blíženci dávají rychlé , obratné a pohotové myšlení, snadno přizpůsobivé podmínkám,
avšak povrchní do té míry, že naprosto postrádaj í schopnost soustavného úsilí a dosažení trvalého
úspěchu.

Vycházející Rak dává negativní a vnímavý rozum nadaný představivostí, někdy chorobného založení, též
zdrženlivý a nedůvěřivý. Dospěje-li však ke kladnému závěru, sleduje své úmysl y s houževnatostí. Je
jinak sympatický, pohostinný a milý.

Vycházející Lev dává přímý, otevřený a ctižádostivý způsob myšlení, pevnou vůli, povaha je hrdá,
čestná a vlídná, avšak se sklonem k unáhlenosti, prudkosti, smyslnosti a výstřednímu počínání.

Vycházející Panna dává kritické, zdrženlivé a důmyslné myšlení, které je schopno rozvinout mnoho idejí.
Avšak takový člověk nepřivede své nápady k použitelnému zakončení, není-li k tomu pobízen. Je
sobecký, nevtír avý a pohroužen do světa vlastn ích myšlenek. Jen zřídka navazuje důvěrné vztahy
a málokdy se s někým spřátelí.

Vycházejíc í Váhy dávají poněkud lehkomysln ého, avšak dobro tivéh o a sympa tického duc ha,
který ned ove de dos ti pevně uchopi t nas kýta jící se příl eži tost i a utkat se s holými
skutečnostmi. Takoví l idé j sou uná šen i prou de m ži vo t a , snaží se co ne jví c vych ut na t
je ho příj emné st rá nk y a vyhý ba jí se všem u tr pk ém u. Dych tí po uz nání a na op lá tk u
uc tí va jí své přát el e, s nimižjs ou těsněspjati.



Vycházející Ští r plodí dva typy myšlení . Je to jedno z nej mys tičtějších znamení zvěrokruhu .
V některý ch případe ch je sym boli zováno orlem, kte rý zná zorňuje vzn ešený a ušlecht ilý typ ,
jenždosáhl výšky orla kroužíc ího vys oko nad zemí. Jiným zobrazením je ha d, kter ý se pl az í
v pr ac hu a da lším přip od ob nění m je ští r. Ve skut ečnost i, že ha d uštkne a ští r po ra ní svým
oc asem, se skrý vá po divuhodný okul tn í význam, avšak pro naše nynější účel y ji nebudeme
rozebírat.
První typ rozumu uvedený or lem je vážný, sous tředěný a zaměřený na vys oké ideá ly.
Vyznačuje se důstojným chován ím, je hrdý a spo leh livěovládá své cit y. Tito lid é bývají
obv ykle velmi zdrženliví a jsou svými vlastními rádci.
Druhý typ znázorněný hadem je úplnějiný . Je klamný, ls tivý, úsko čný , mlčen li vý . Dl ou ho
si pa ma tu je do mn ělé ne bo sk ut ečné urážky a křivd y, ježneodp ouští. Je rovněžsmyslný,
žárl ivý a náruživý. Má ostrý jazyk a prudkou povahu.

Vy ch áz ej íc í Střel ec pr opůjčuj e způso b myšle ní , kt er ý se vy zn ačuje rázn os tí , idea li zmem
a velkor yso st í, po st rádá však poněkud ct ižádost . Ti to lidé býv aj í hor liví, příchyl ní a někdy
velmi důrazní, zastávají-li svůj názor.

Vycházej ící Kozoroh uděluje způsob myšlení , který se vyz načuje taktn os tí, diplomatickým
postupe m, hloubko u a promyšleností, rovněžvšak sobectvím , závist í a chamt ivostí . Těmto
lidem hrozí uvíz nutí ve vyje žděných kole jí ch a st ávaj í se v důsl edku toho omezení. Se tkaj í-
li se s odporem, se tr váva jí na svém stanovis ku. a vy čkávají na příl ežit os t k pomstě. Jsou
se bevědomí, spoleh li ví a vytrvalí v každé práci.

Vyc ház ejí cí Vodnářdává dobrý intel ekt a přáte lské, sympatické a li ds ké za ložen í, součas ně
však velk ou or ig inal it u a nezávi s lo st . Ta koví li dé ne snes ou zasa hová ní do okruhu sv ých
li bůst ek a vrt och u a neo blo mněsledují vla stní směr bez ohledu na to, co si jiní mysl í nebo
říkaj í. Občas jednaj í i v prot ik ladu s vlastn ím přesvědčením jen proto, aby předvedli svou
nezávislost.

Vy ch áz ej íc í Ry by dáva jí myšle ní po znam en an é se nt im en tá lnost í a ro mant iz mem s
ná ch ylnost í k úz kost i, tr áp en í a nekl id u, ro vněžse zá jm em o ok ul tn í a myst ic ké je vy a
te or ie . Po vaha je velmi ci tl ivá a vnímá nega ti vní cizí ná lady, kter é se odrá žej í ve vlastních
pocitech a způsobují stísněnost a neklid.
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