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ÚVOD  

Děti jsou náš poklad ... 

Toto pradávné rčení našich (prapra...) babiček má stále svou platnost a o dětech narozených 
v prvních desetiletích 21.století to platí dvojnásob. Na samém počátku 21.století se narodily děti, 
o kterých se hovoří jako o dětech indigových, diamantových, křišťálových... atd.   

 
Jedná se zkrátka o jedince, kteří jsou nesmírně vnímaví a jejichž citlivost je třeba správně 

podchytit, protože hrozí, že pokud nebude podchycena, zvrhne se v negativní projev, který bude o to 
negativnější, o co výraznější by mohl být projev pozitivní. 

Jaké jsou děti narozené v prvních desetiletích 21.století? 

Děti narozené v prvních desetiletích 21.století mají značné schopnosti, které je nutné 
rozpoznat, odhalit a využívat.  

 
Velkým nebezpečí zde je, že si tyto děti budou svou citlivost velice dobře uvědomovat, 

ale budou se obávat ji projevit, protože tato energie nebude druhými rozpoznána ani přijata 
jednoduše proto, protože společnost něco takového nepřipouští (např. mimosmyslové 
nebo nadsmyslové vnímání). Tyto děti se pak mohou stát zmatenými jedinci neschopnými žít svůj 
vlastní život, kteří budou závislí na pomoci druhých lidí a budou pro společnost velkou zátěží. 

 
Druhým nebezpečím zde je, že tito jedinci budou mít nereálnou představu o světě a o úplné 

rovnosti všech lidí, kdy nebudou respektovat podobu světa s jejím skutečným univerzálním základem, 
proto se tito jedinci pokud možno již v dětství musí naučit praktickému pohledu  na svět a přístupu k 
životu. 

Co se stane, když tyto děti nebudou moci dát najevo svou citlivost? 

Pokud si tyto děti budou svou citlivost uvědomovat a přitom ji nebudou moci projevit a také 
se nebudou chtít projevovat negativně, protože se budou obávat konfliktů, pak v sobě svou 
přirozenou energii zablokují a stanou se psychicky labilními, zdravotně handicapovanými či jinak 
narušenými jedinci. 
 

Záleží tedy na těch, kteří jsou s těmito dětmi denně ve styku, jak podchytí skutečný potenciál 
těchto dětí a jak dalece těmto dětem umožní, aby byly samy sebou a také aby přijaly praktickou 
stránku života s její reálnou podobou. 

Každý z nás byl jednou dítětem… 

Každý z nás byl jednou dítětem, a tak každý z nás může dnes již sám sobě odpovědět na otázku, 
jak dalece byl v době dětství podchycen konkrétně náš osobní potenciál, jak dalece jsme mohli být v 
dětství a následně i v životě sami sebou - dělali jsme to, co pro nás bylo přirozené ze své vlastní vůle a 
přesvědčení nebo jsme dělali to, co po nás chtěli druzí lidé? Pokud jsme v sobě něco potlačili, pak 
jsme tuto potlačenou část sebe sama přenesli na naše děti, čímž jsme přenesli povinnost za projev 
této energie na ně. Na druhou stranu se můžeme díky svým dětem také mnohému naučit… 

Co dělat? 

Skutečný potenciál jakéhokoli dítěte lze určit už v okamžiku narození podle zdůrazněných 
dominant v horoskopu narození. 
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Co se dozvíte v tomto e-booku? 

V tomto e-booku se dozvíte,  jak odhalit skutečný potenciál dítěte podle data narození a jak s 
dítětem v souvislosti s dominantou pracovat.  

 
Pokud máte dítě narozené v prvních 12ti letech 21.století, pak máte možnost vyhledat si 

dominantu platnou právě pro vaše dítě. 
 
V závěru e-booku se dozvíte, jak podle data narození odhadnout dominantní vlastnosti 

jakéhokoli zrozence a další zajímavé informace. 
 

Podle čeho lze z horoskopu narození rozpoznat dominantní vlastnosti? 

Dominantní vlastnosti konkrétního zrozence lze určit velice snadno podle horoskopu 
narození. Stačí k tomu povědomí o tom, co je součástí univerzálních principů a zde hlavně to, které 
planety vypovídají o osobních vlastnostech jedince - jedná se o tzv. "osobní planety" Merkur, Venuše, 
Mars a také postavení Slunce a Měsíce v horoskopu narození, osobní potenciál určuje tedy postavení 
těchto planet a vesmírných těles (viz e-book "Univerzální principy pro život").  

 

Dominantní znamení a osobní potenciál 

Dominantní energie je tedy energie toho znamení, ve kterém se nachází planety Merkur, 
Venuše, Mars a také Slunce a Měsíc. Kromě toho záleží ještě na osobní energii, která je 
představována znamením na počátku horoskopu, tedy na Ascendentu (Asc). 

 

Uplatnění ve společnosti 

Pro uplatnění ve společnosti je důležitá také energie, kterou by měl člověk projevovat ve 
společnosti, proto je dobré mít povědomí také o tom, jak by měl jedinec projevit právě tuto energii. 
O tom vypovídá to znamení zvěrokruhu, které se v horoskopu narození nachází na Medium Coeli 
(MC). Pokud však není v tomto znamení nějaká osobní planeta, pak nejde o energii dominantní. 
Přesto se jedná o energii, která je důležitá, a proto je dobré se s ní seznámit a věnovat jí pozornost. 

 

Vztahy, rodina a další životní oblasti 

Podobné jako s uplatněním ve společnosti je to i se vztahy a rodinou. Zde si všímáme 
znamení, která jsou na Imum Coeli (IC) a na Descendentu (DSC), ovšem i zde platí, že pokud ve 
znameních, která se nacházejí na hrotech (počátcích) těchto životních oblastí (domů) nejsou žádné 
osobní planety, pak se nejedná o dominantní energii a tato energie je projevována pouze v těch 
životních oblastech, kterých se týká.  

 
Podobné je to i s ostatními životními oblastmi (domy horoskopu narození - viz e-book 

"Univerzální principy pro život") 
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Jak s tímto e-bookem pracovat? 

 
1. Máte-li dítě narozené v prvních 12ti letech 21.století, pak si na dalších stránkách vyhledejte 

rok narození dítěte 
2. V přehledu dominant si vyhledejte datum odpovídající datu narození vašeho dítěte. Hledejte 

pečlivě, tomuto datu může odpovídat více než jedna dominanta. 
3. Vyhledejte a přečtěte si výklad k příslušné dominantě.  
4. U každé dominanty je uvedeno datum, během něhož prochází Slunce znamením dominanty. 

V případě, že se vaše dítě narodilo v období, které je u Slunce uvedeno, přečtěte si 
u příslušné dominanty také text nadepsaný "Dítě se Sluncem ve znamení..."  

5. Takovýmto způsobem můžete zjistit dominantní vlastnosti svých dětí včetně informací o tom, 
jak s nimi pracovat. 

 

Příklady 

Příklad 1 

Datum narození 20.3.2010 - Rok 2010 - str.14 
 
DOMINANTA ZNAMENÍ LEV 
16.10.2009-7.6.2010 
DOMINANTA ZNAMENÍ RYBY 
11.2.-20.3.2010 
DOMINANTA ZNAMENÍ BERAN  
7.3.-20.4.2010 
 
U dat, kde se jednotlivé dominanty překrývají, platí většinou následující dominanta, přesto je dobré si 
přečíst oba výklady, protože se mohou u dítěte projevovat obě dominanty.  
Pro toto datum narození platí výklad  Dítě se Sluncem ve znamení Beran 
 

Příklad 2 

Datum narození 7.9.2011 - Rok 2011 - str. 15 
 
DOMINANTA ZNAMENÍ LEV 
2.7.-9.9.2011 
DOMINANTA ZNAMENÍ RAK 
3.8.-19.9.2011 
DOMINANTA ZNAMENÍ PANNA 
21.8.-25.9.2011 
Pro toto datum narození platí výklad Dítě se Sluncem ve znamení Panna 
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DOMINANTY ZNAMENÍ V ROCE 2000 
 
DOMINANTA ZNAMENÍ VODNÁŘ 
do 4.1.2000 
DOMINANTA ZNAMENÍ KOZOROH 
do 20.1.2000 
DOMINANTA ZNAMENÍ  STŘELEC 
do 24.1.2000 
DOMINANTA ZNAMENÍ RYBY 
4.1.-13.4.2000 
DOMINANTA ZNAMENÍ VODNÁŘ 
18.1.-13.3.2000 
DOMINANTA ZNAMENÍ KOZOROH 
24.1.-18.2.2000 
DOMINANTA ZNAMENÍ BERAN  
12.2.2000 - 1.5.2000 
DOMINANTA ZNAMENÍ BÝK 
23.3.-25.5.2000 
DOMINANTA ZNAMENÍ BLÍŽENCI 
3.5.-21.6.2000 
DOMINANTA ZNAMENÍ RAK 
30.5.-7.8.2000 
DOMINANTA ZNAMENÍ LEV 
13.7.-17.9.2000 
DOMINANTA ZNAMENÍ PANNA 
6.8.-4.11.2000 
DOMINANTA ZNAMENÍ VÁHY 
31.8.-23.10.2000 
DOMINANTA ZNAMENÍ ŠTÍR 
24.9.-3.12.2000 
DOMINANTA ZNAMENÍ  STŘELEC 
19.10.-13.11.2000 
DOMINANTA ZNAMENÍ VÁHY 
4.11.-23.12.2000 
DOMINANTA ZNAMENÍ KOZOROH 
13.11.-8.12.2000 
DOMINANTA ZNAMENÍ  STŘELEC 
22.11.-23.12.2000 
DOMINANTA ZNAMENÍ VODNÁŘ 
8.12.2000-3.1.2001 
DOMINANTA ZNAMENÍ KOZOROH 
21.12.2000-20.1.2001 
DOMINANTA ZNAMENÍ ŠTÍR 
23.12.2000-14.2.2001 
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DOMINANTY ZNAMENÍ V ROCE 2001 
DOMINANTA ZNAMENÍ VODNÁŘ 
8.12.2000-3.1.2001 
DOMINANTA ZNAMENÍ KOZOROH 
21.12.2000-20.1.2001 
DOMINANTA ZNAMENÍ ŠTÍR 
23.12.2000-14.2.2001 
DOMINANTA ZNAMENÍ RYBY 
3.1.-6.2.2001 
DOMINANTA ZNAMENÍ VODNÁŘ 
10.1.-17.3.2001 
DOMINANTA ZNAMENÍ BERAN  
2.2.-6.6.2001 
DOMINANTA ZNAMENÍ  STŘELEC 
14.2.-8.9.2001 
DOMINANTA ZNAMENÍ RYBY 
18.2.-6.4.2001 
DOMINANTA ZNAMENÍ BÝK 
20.4.-21.5.2001 
DOMINANTA ZNAMENÍ BLÍŽENCI 
6.5.-1.8.2001 
DOMINANTA ZNAMENÍ BÝK 
6.6.-5.7.2001 
DOMINANTA ZNAMENÍ RAK 
21.6.-30.7.2001 
DOMINANTA ZNAMENÍ LEV 
22.7.-23.8.2001 
DOMINANTA ZNAMENÍ RAK 
1.8.-27.8.2001 
DOMINANTA ZNAMENÍ PANNA 
14.8.-15.10.2001 
DOMINANTA ZNAMENÍ RAK 
27.8.2001-21.9.2001 
DOMINANTA ZNAMENÍ VÁHY 
1.9.-8.11.2001 
DOMINANTA ZNAMENÍ KOZOROH 
8.9.-27.10.2001 
DOMINANTA ZNAMENÍ ŠTÍR 
23.10.-2.12.2001 
DOMINANTA ZNAMENÍ VODNÁŘ 
27.10.-8.12.2001 
DOMINANTA ZNAMENÍ  STŘELEC 
22.11.-26.12.2001 
DOMINANTA ZNAMENÍ RYBY 
8.12.2001-18.1.2002 
DOMINANTA ZNAMENÍ KOZOROH 
15.12.2001-20.1.2002 
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DOMINANTY ZNAMENÍ V ROCE 2002 
 
DOMINANTA ZNAMENÍ RYBY 
8.12.2001-18.1.2002 
DOMINANTA ZNAMENÍ KOZOROH 
15.12.2001-20.1.2002 
DOMINANTA ZNAMENÍ VODNÁŘ 
3.1.-12.3.2002 
DOMINANTA ZNAMENÍ BERAN  
18.1.-1.3.2002 
DOMINANTA ZNAMENÍ KOZOROH 
4.2.-13.2.2002 
DOMINANTA ZNAMENÍ RYBY 
12.2.2002-29.3.2002 
DOMINANTA ZNAMENÍ BÝK 
1.3.-21.5.2002 
DOMINANTA ZNAMENÍ KOZOROH 
4.3.-22.4.2003 
DOMINANTA ZNAMENÍ BERAN  
8.3.-20.4.2002 
DOMINANTA ZNAMENÍ BLÍŽENCI 
13.4.-7.7.2002 
DOMINANTA ZNAMENÍ RAK 
20.5.-23.7.2002 
DOMINANTA ZNAMENÍ LEV 
14.6.-10.7.2002 
DOMINANTA ZNAMENÍ PANNA 
10.7.-15.10.2002 
DOMINANTA ZNAMENÍ LEV 
13.7.-29.8.2002 
DOMINANTA ZNAMENÍ VÁHY 
7.8.-1.12.2002 
DOMINANTA ZNAMENÍ  STŘELEC 
19.11.-22.12.2002 
DOMINANTA ZNAMENÍ ŠTÍR 
1.12.2002-17.1.2003 
DOMINANTA ZNAMENÍ KOZOROH 
8.12.2002-13.2.2003 
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DOMINANTY ZNAMENÍ V ROCE 2003 
DOMINANTA ZNAMENÍ ŠTÍR 
1.12.2002-17.1.2003 
DOMINANTA ZNAMENÍ  STŘELEC 
7.1.-4.3.2003 
DOMINANTA ZNAMENÍ VODNÁŘ 
20.1.-27.3.2003 
DOMINANTA ZNAMENÍ KOZOROH 
4.2.-2.3.2003 
DOMINANTA ZNAMENÍ RYBY 
19.2.-21.3.2003 
DOMINANTA ZNAMENÍ KOZOROH 
4.3.-22.4.2003 
DOMINANTA ZNAMENÍ BERAN  
21.3.-16.5.2003 
DOMINANTA ZNAMENÍ RYBY 
27.3.-21.4.2003 
DOMINANTA ZNAMENÍ BÝK 
6.4.-13.6.2003 
DOMINANTA ZNAMENÍ  VODNÁŘ 
22.4.-17.6.2003 
DOMINANTA ZNAMENÍ BLÍŽENCI 
21.5.-4.7.2003 
DOMINANTA ZNAMENÍ RYBY 
17.6.-16.12.2003 
DOMINANTA ZNAMENÍ RAK 
21.6.-29.7.2003 
DOMINANTA ZNAMENÍ LEV 
13.7.-23.8.2003 
DOMINANTA ZNAMENÍ PANNA 
30.7.-7.10.2003 
DOMINANTA ZNAMENÍ ŠTÍR 
8.9.2002-17.1.2003 
DOMINANTA ZNAMENÍ VÁHY 
15.9.-24.10.2003 
DOMINANTA ZNAMENÍ ŠTÍR 
9.10.-22.11.2003 
DOMINANTA ZNAMENÍ  STŘELEC 
2.11.-22.12.2003 
DOMINANTA ZNAMENÍ KOZOROH 
27.11.2003-20.1.2004 
DOMINANTA ZNAMENÍ BERAN  
16.12.2003-3.2.2004 
DOMINANTA ZNAMENÍ VODNÁŘ 
21.12.2003-14.1.2004 
DOMINANTA ZNAMENÍ  STŘELEC 
30.12.2003-14.1.2004 
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DOMINANTY ZNAMENÍ V ROCE 2004 
 
DOMINANTA ZNAMENÍ BERAN  
16.12.2003-3.2.2004 
DOMINANTA ZNAMENÍ VODNÁŘ 
21.12.2003-14.1.2004 
DOMINANTA ZNAMENÍ KOZOROH 
14.1.-7.2.2004 
DOMINANTA ZNAMENÍ RYBY 
14.1.-8.2.2004 
DOMINANTA ZNAMENÍ VODNÁŘ 
20.1.-25.2.2004  
DOMINANTA ZNAMENÍ BÝK 
3.2.-5.6.2004 
DOMINANTA ZNAMENÍ BERAN  
8.2.-5.3.2004 
DOMINANTA ZNAMENÍ RYBY 
19.2.-20.3.2004 
DOMINANTA ZNAMENÍ BERAN  
12.3.-16.5.2004 
DOMINANTA ZNAMENÍ BLÍŽENCI 
21.3.-7.8.2004 
DOMINANTA ZNAMENÍ RAK 
7.5.-22.7.2004 
DOMINANTA ZNAMENÍ LEV 
23.6.-22.8.2004 
DOMINANTA ZNAMENÍ PANNA 
25.7.-28.9.2004 
DOMINANTA ZNAMENÍ RAK 
7.8.-6.9.2004 
DOMINANTA ZNAMENÍ LEV 
25.8.-3.10.2004 
DOMINANTA ZNAMENÍ VÁHY 
22.9.-22.11.2004 
DOMINANTA ZNAMENÍ PANNA 
3.10.-29.10.2004 
DOMINANTA ZNAMENÍ  STŘELEC 
8.10.2004-9.1.2005 
DOMINANTA ZNAMENÍ ŠTÍR 
15.10.-25.12.2004 
DOMINANTA ZNAMENÍ  STŘELEC 
4.11.2004-6.2.2005 
DOMINANTA ZNAMENÍ KOZOROH 
21.12.2004-20.1.2005 
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DOMINANTY ZNAMENÍ V ROCE 2005 
DOMINANTA ZNAMENÍ KOZOROH 
9.1.-2.2.2005 
DOMINANTA ZNAMENÍ VODNÁŘ 
20.1.-26.2.2005 
DOMINANTA ZNAMENÍ KOZOROH 
6.2.-20.3.2005 
DOMINANTA ZNAMENÍ RYBY 
16.2.-22.3.2005 
DOMINANTA ZNAMENÍ BERAN  
5.3.-12.5.2005 
DOMINANTA ZNAMENÍ VODNÁŘ 
20.3.-1.5.2005 
DOMINANTA ZNAMENÍ BÝK 
15.4.-28.5.2005 
DOMINANTA ZNAMENÍ RYBY 
1.5. -12.6.2005 
DOMINANTA ZNAMENÍ BLÍŽENCI 
10.5.-21.6.2005 
DOMINANTA ZNAMENÍ RAK 
3.6.-22.7.2005 
DOMINANTA ZNAMENÍ BERAN  
12.6.-28.7.2005 
DOMINANTA ZNAMENÍ LEV 
28.6.-4.9.2005 
DOMINANTA ZNAMENÍ PANNA 
23.7.-17.8.2005 
DOMINANTA ZNAMENÍ BÝK 
28.7.2005-17.2.2006 
DOMINANTA ZNAMENÍ VÁHY 
17.8.-11.9.2005 
DOMINANTA ZNAMENÍ PANNA 
23.8.-22.9.2005 
DOMINANTA ZNAMENÍ ŠTÍR 
11.9.-22.11.2005 
DOMINANTA ZNAMENÍ VÁHY 
20.9.-23.10.2005 
DOMINANTA ZNAMENÍ KOZOROH 
5.11.-15.12.2005 
DOMINANTA ZNAMENÍ ŠTÍR 
26.11.-12.12.2005 
DOMINANTA ZNAMENÍ  STŘELEC 
12.12.2005-3.1.2006 
DOMINANTA ZNAMENÍ VODNÁŘ 
15.12.2005-1.1.2006 
DOMINANTA ZNAMENÍ KOZOROH 
21.12.2005-20.1.2006 
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DOMINANTY ZNAMENÍ V ROCE 2006 
 
DOMINANTA ZNAMENÍ BÝK 
28.7.2005-17.2.2006 
DOMINANTA ZNAMENÍ  STŘELEC 
12.12.2005-3.1.2006 
DOMINANTA ZNAMENÍ VODNÁŘ 
15.12.2005-1.1.2006 
DOMINANTA ZNAMENÍ KOZOROH 
21.12.2005-20.1.2006 
DOMINANTA ZNAMENÍ KOZOROH 
1.1.-5.3.2006 
DOMINANTA ZNAMENÍ VODNÁŘ 
20.1.-18.2.2006 
DOMINANTA ZNAMENÍ RYBY 
9.2.-3.5.2006 
DOMINANTA ZNAMENÍ BLÍŽENCI 
17.2.-14.4.2006 
DOMINANTA ZNAMENÍ VODNÁŘ 
5.3.2006-6.4.2006 
DOMINANTA ZNAMENÍ BERAN  
20.3.-29.5.2006 
DOMINANTA ZNAMENÍ RAK 
14.4.-12.8.2006 
DOMINANTA ZNAMENÍ BÝK 
20.4.-21.5.2006 
DOMINANTA ZNAMENÍ BLÍŽENCI 
19.5.-19.7.2006 
DOMINANTA ZNAMENÍ BÝK 
29.5.-24.6.2006 
DOMINANTA ZNAMENÍ LEV 
3.6.-6.9.2006 
DOMINANTA ZNAMENÍ PANNA 
22.7.-30.9.2006 
DOMINANTA ZNAMENÍ VÁHY 
8.9.-24.10.2006 
DOMINANTA ZNAMENÍ ŠTÍR 
2.10.-8.12.2006 
DOMINANTA ZNAMENÍ  STŘELEC 
17.11.2006-16.1.2007 
DOMINANTA ZNAMENÍ KOZOROH 
11.12.2006-26.2.2007 
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DOMINANTY ZNAMENÍ V ROCE 2007 
 
DOMINANTA ZNAMENÍ  STŘELEC 
17.11.2006-16.1.2007 
DOMINANTA ZNAMENÍ VODNÁŘ 
4.1.-19.2.2007 
DOMINANTA ZNAMENÍ KOZOROH 
16.1.-26.2.2007 
DOMINANTA ZNAMENÍ RYBY 
2.2.2007-15.5.2007 
DOMINANTA ZNAMENÍ BERAN  
21.2.-17.3.2007 
DOMINANTA ZNAMENÍ VODNÁŘ 
26.2.2007- 6.4.2007 
DOMINANTA ZNAMENÍ BÝK 
17.3.-12.4.2007 
DOMINANTA ZNAMENÍ BERAN  
21.3.2007-27.4.2007 
DOMINANTA ZNAMENÍ BLÍŽENCI 
12.4.-8.5.2007 
DOMINANTA ZNAMENÍ BÝK 
20.4.-21.5.2007 
DOMINANTA ZNAMENÍ RAK 
8.5.-4.8.2007 
DOMINANTA ZNAMENÍ BLÍŽENCI 
11.5.-21.6.2007 
DOMINANTA ZNAMENÍ BERAN  
15.5.-24.6.2007 
DOMINANTA ZNAMENÍ LEV 
5.6.-14.7.2007 
DOMINANTA ZNAMENÍ BÝK 
24.6.-7.8.2007 
DOMINANTA ZNAMENÍ PANNA 
14.7.-9.8.2007 
DOMINANTA ZNAMENÍ LEV 
23.7.-8.10.2007 
DOMINANTA ZNAMENÍ BLÍŽENCI 
7.8.-29.9.2007 
DOMINANTA ZNAMENÍ PANNA 
19.8.-23.9.2007 
DOMINANTA ZNAMENÍ VÁHY 
5.9.-5.12.2007 
DOMINANTA ZNAMENÍ ŠTÍR 
27.9.-1.12.2007 
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DOMINANTA ZNAMENÍ RAK 
29.9.-31.12.2007 
DOMINANTA ZNAMENÍ PANNA 
8.10.-8.11.2007 
DOMINANTA ZNAMENÍ  STŘELEC 
22.11.-22.12.2007 
DOMINANTA ZNAMENÍ ŠTÍR 
5.12.2007-30.12.2007 
DOMINANTA ZNAMENÍ KOZOROH 
20.12.2007-20.1.2008 
DOMINANTA ZNAMENÍ  STŘELEC 
30.12.2007-24.1.2008 
DOMINANTA ZNAMENÍ BLÍŽENCI 
31.12.2007-4.3.2008 
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DOMINANTY ZNAMENÍ V ROCE  2008 
 
DOMINANTA ZNAMENÍ BLÍŽENCI 
31.12.2007-4.3.2008 
DOMINANTA ZNAMENÍ VODNÁŘ 
8.1.-14.3.2008 
DOMINANTA ZNAMENÍ KOZOROH 
24.1.-17.2.2008 
DOMINANTA ZNAMENÍ RYBY 
19.2.-6.4.2008 
DOMINANTA ZNAMENÍ RAK 
4.3.-9.5.2008 
DOMINANTA ZNAMENÍ BERAN  
20.3.-30.4.2008 
DOMINANTA ZNAMENÍ BÝK 
17.4.-24.5.2008 
DOMINANTA ZNAMENÍ BLÍŽENCI 
2.5.-10.7.2008 
DOMINANTA ZNAMENÍ LEV 
9.5.-1.7.2008 
DOMINANTA ZNAMENÍ RAK 
18.6.-26.7.2008 
DOMINANTA ZNAMENÍ PANNA 
1.7.-22.9.2008 
DOMINANTA ZNAMENÍ LEV 
12.7.-22.8.2008 
DOMINANTA ZNAMENÍ VÁHY 
19.8.-4.11.2008 
DOMINANTA ZNAMENÍ ŠTÍR 
24.9.-23.11.2008 
DOMINANTA ZNAMENÍ  STŘELEC 
18.10.-12.11.2008 
DOMINANTA ZNAMENÍ KOZOROH 
12.11.-8.12.2008 
DOMINANTA ZNAMENÍ  STŘELEC 
16.11.-27.12.2008 
DOMINANTA ZNAMENÍ VODNÁŘ 
8.12.2008-15.3.2009 
DOMINANTA ZNAMENÍ KOZOROH 
27.12.2008-4.2.2009 
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DOMINANTY ZNAMENÍ V ROCE 2009 
DOMINANTA ZNAMENÍ VODNÁŘ 
8.12.2008-15.3.2009 
DOMINANTA ZNAMENÍ KOZOROH 
27.12.2008-4.2.2009 
DOMINANTA ZNAMENÍ RYBY 
3.1.-3.2.2009 
DOMINANTA ZNAMENÍ KOZOROH 
21.1.-14.2.2009 
DOMINANTA ZNAMENÍ BERAN  
3.2.-19.4.2009 
DOMINANTA ZNAMENÍ VODNÁŘ 
4.2.2009-15.3.2009 
DOMINANTA ZNAMENÍ RYBY 
18.2.-24.4.2009 
DOMINANTA ZNAMENÍ BÝK 
9.4.-12.7.2009 
DOMINANTA ZNAMENÍ BERAN  
22.4.-6.6.2009 
DOMINANTA ZNAMENÍ BLÍŽENCI 
30.4.-14.5.2009 
DOMINANTA ZNAMENÍ BLÍŽENCI 
20.5.-3.7.2009 
DOMINANTA ZNAMENÍ RAK 
21.6.-22.7.2009 
DOMINANTA ZNAMENÍ BLÍŽENCI 
5.7.-25.8.2009 
DOMINANTA ZNAMENÍ LEV 
18.7.-23.8.2009 
DOMINANTA ZNAMENÍ PANNA 
3.8.-14.10.2009 
DOMINANTA ZNAMENÍ RAK 
7.8.-16.10.2009 
DOMINANTA ZNAMENÍ VÁHY 
25.8.-18.9.2009 
DOMINANTA ZNAMENÍ LEV 
26.8.-20.9.2009 
DOMINANTA ZNAMENÍ VÁHY 
22.9.-8.11.2009 
DOMINANTA ZNAMENÍ LEV 
16.10.2009-7.6.2010 
DOMINANTA ZNAMENÍ ŠTÍR 
23.10.-1.12.2009 
DOMINANTA ZNAMENÍ STŘELEC 
16.11.-25.12.2009 
DOMINANTA ZNAMENÍ KOZOROH 
21.12.2009-10.2.2010 
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DOMINANTY ZNAMENÍ V ROCE 2010 
 
DOMINANTA ZNAMENÍ LEV 
16.10.2009-7.6.2010 
DOMINANTA ZNAMENÍ VODNÁŘ 
18.1.-1.3.2010 
DOMINANTA ZNAMENÍ RYBY 
11.2.-20.3.2010 
DOMINANTA ZNAMENÍ BERAN  
7.3.-20.4.2010 
DOMINANTA ZNAMENÍ BÝK 
31.3.-10.6.2010 
DOMINANTA ZNAMENÍ BLÍŽENCI 
25.4.-25.6.2010 
DOMINANTA ZNAMENÍ RAK 
20.5.-14.6.2010 
DOMINANTA ZNAMENÍ PANNA 
7.6.-3.10.2010 
DOMINANTA ZNAMENÍ RAK 
21.6.-22.7.2010 
DOMINANTA ZNAMENÍ LEV 
9.7.-23.8.2010 
DOMINANTA ZNAMENÍ VÁHY 
30.7.-14.9.2010 
DOMINANTA ZNAMENÍ ŠTÍR 
8.9.-22.11.2010 
DOMINANTA ZNAMENÍ LEV 
14.9.-11.11.2010 
DOMINANTA ZNAMENÍ VÁHY 
23.9.-23.10.2010 
DOMINANTA ZNAMENÍ LEV 
16.10.2009-7.6.2010 
DOMINANTA ZNAMENÍ  STŘELEC 
28.10.2010-4.2.2011 
DOMINANTA ZNAMENÍ VÁHY 
8.11.-30.11.12010 
DOMINANTA ZNAMENÍ ŠTÍR 
30.11.2010-7.1.2011 
DOMINANTA ZNAMENÍ KOZOROH 
8.12.2010-15.1.2011 
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DOMINANTY ZNAMENÍ V ROCE 2011 
DOMINANTA ZNAMENÍ KOZOROH 
8.12.2010-15.1.2011 
DOMINANTA ZNAMENÍ VODNÁŘ 
15.1. -23.2.2011 
DOMINANTA ZNAMENÍ RYBY 
23.2.2011-2.4.2011 
DOMINANTA ZNAMENÍ VODNÁŘ 
2.3. -27.3.2011 
DOMINANTA ZNAMENÍ BERAN  
9.3.-16.5.2011 
DOMINANTA ZNAMENÍ BÝK 
20.4.-21.6.2011 
DOMINANTA ZNAMENÍ BLÍŽENCI 
21.5.-3.8.2011 
DOMINANTA ZNAMENÍ RAK 
16.6.-28.7.2011 
DOMINANTA ZNAMENÍ LEV 
2.7.-9.9.2011 
DOMINANTA ZNAMENÍ PANNA 
28.7.-8.8.2011 
DOMINANTA ZNAMENÍ RAK 
3.8.-19.9.2011 
DOMINANTA ZNAMENÍ PANNA 
21.8.-25.9.2011 
DOMINANTA ZNAMENÍ VÁHY 
15.9.-23.10.2011 
DOMINANTA ZNAMENÍ LEV 
19.9.-11.11.2011 
DOMINANTA ZNAMENÍ ŠTÍR 
9.10.-22.11.2011 
DOMINANTA ZNAMENÍ  STŘELEC 
2.11.2011-8.1.2012 
DOMINANTA ZNAMENÍ PANNA 
11.11.2011-3.7.2012 
DOMINANTA ZNAMENÍ KOZOROH 
26.11.-20.12.2011 
DOMINANTA ZNAMENÍ ŠTÍR 
30.11.2010-7.1.2011 
DOMINANTA ZNAMENÍ KOZOROH 
8.12.2010-2.3.2011 
DOMINANTA ZNAMENÍ RYBY 
19.2.-21.4.2011 
DOMINANTA ZNAMENÍ VODNÁŘ 
20.12.2011-14.1.2012 
DOMINANTA ZNAMENÍ KOZOROH - 22.12.2011-27.1.2012 
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DOMINANTY ZNAMENÍ V ROCE 2012 
DOMINANTA ZNAMENÍ PANNA 
11.11.2011-3.7.2012 
DOMINANTA ZNAMENÍ RYBY 
14.1.-8.2.2012 
DOMINANTA ZNAMENÍ VODNÁŘ 
20.1.-19.2.2012 
DOMINANTA ZNAMENÍ BERAN  
8.2.-9.5.2012 
DOMINANTA ZNAMENÍ RYBY 
14.2.-20.3.2012 
DOMINANTA ZNAMENÍ BÝK 
5.3.-3.4.2012 
DOMINANTA ZNAMENÍ RYBY 
23.3. -16.4.2012 
DOMINANTA ZNAMENÍ BLÍŽENCI 
3.4.-7.8.2012 
DOMINANTA ZNAMENÍ BÝK 
19.4.-24.5.2012 
DOMINANTA ZNAMENÍ RAK 
7.6.-22.7.2012 
DOMINANTA ZNAMENÍ VÁHY 
3.7.-23.8.2012 
DOMINANTA ZNAMENÍ LEV 
22.7.-1.9.2012 
DOMINANTA ZNAMENÍ RAK 
7.8.-6.9.2012 
DOMINANTA ZNAMENÍ PANNA 
22.8.-22.9.2012 
DOMINANTA ZNAMENÍ ŠTÍR 
23.8. -16.12.2012 
DOMINANTA ZNAMENÍ LEV 
6.9.-3.10.2012 
DOMINANTA ZNAMENÍ VÁHY 
17.9.-23.10.2012 
DOMINANTA ZNAMENÍ PANNA 
3.10.-28.10.2012 
DOMINANTA ZNAMENÍ  STŘELEC 
7.10. -17.11.2012 
DOMINANTA ZNAMENÍ VÁHY 
28.10.-22.11.2012 
DOMINANTA ZNAMENÍ KOZOROH 
17.11.2012-26.12.2012 
DOMINANTA ZNAMENÍ  STŘELEC 
21.11.-31.12.2012 
DOMINANTA ZNAMENÍ VODNÁŘ 
26.12.2012-2.2.2013 
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DOMINANTA ZNAMENÍ BERAN 
 
Dominanta znamení Beran je každý rok patrná v téže době přinejmenším v době působení Slunce v 
tomto znamení. 

Slunce v Beranu - 20.3. - 20.4. 

Co je při výchově  dítěte s dominantou ve znamení Beran důležité: 

+++)str.36-43 Je důležité přijmout nezkrotnou energii dítěte a snažit se ji korigovat a usměrňovat do 
funkčních hranic a bezpečných druhů činnosti. Jeho vůdčí vlastnosti je dobré podpořit např. tím, že 
dítě bude mít možnost doma i ve škole rozhodovat o některých záležitostech. Dítě touží po pohybu a 
pokud ho nemá dostatek, změní se život s ním v peklo. Je důležité toto dítě  neustále zaměstnávat, 
pro jeho spokojenost je dobré vymýšlet stále něco nového.  

Oblíbená činnost dítěte s dominantou ve znamení Beran: 

Všechny činnosti spojené s pohybem (sport,prolézačky,běhání,cvičení atd.)  

Jak podporovat dítě narozené s dominantou ve znamení Beran: 

Dítě má obrovskou potřebu pohybu, ideálním je pro ně tedy sportovní vyžití, ve kterém může měřit 
své síly, soutěžit a vyhrávat. Potřebuje  fyzicky vydávat svou energii, čímž si nejlépe odpočine. Ve 
škole se může stát vůdcem nebo mluvčím celé třídy, který bude hájit zájmy spolužáků. Dítě – Beran se 
dobře zabaví a zaujme nějakou tvořivou a zajímavou prací, ale vydrží u ní  jen do okamžiku, než  se 
objeví něco lákavějšího. S největší pravděpodobností již velice záhy bude chtít všechno dělat samo. 

Mějte na paměti: 

Budete-li  dítěti  s dominantou Beran někdo bránit v jeho záměrech, může  reagovat výbuchy vzteku. 
Na jednu stranu umí něco začít a vytvořit, stejně tak ale umí i ničit a agresí destruovat...  
Někdy se může stát, že dítě začne být extrémně živé a neposedné, až hyperaktivní. Nejspíš to bude 
v době, kdy dochází v rodině k nějaké disharmonii a nesouladu, protože takové situace může dítě 
zcela nevědomě řešit zvýšenou aktivitou. Aby nebylo v takových chvílích duševně zraňováno, přebíjí 
vnitřní přetlak či dusnou atmosféru nervózním rychlým přeskakováním z jednoho do druhého a 
extrémní nezvladatelnou aktivitou. Běhá, křičí, vříská a tím vším ventiluje psychické napětí, které na 
něj doma tlačí... 
Dítě si nejspíš bude tvrdě prosazovat realizaci svých záměrů. Chce mít všechno hned, přičemž 
nerespektuje přirozený, pomalý vývoj věcí, vztahů k lidem a duševních procesů. Domnívá se, že svou 
vůlí dokáže vše, co si zamane. Tímto nepokojným přístupem může být konfrontováno s tím, že není 
pánem svého osudu, nýbrž že jsou zde i síly větší než ono. Musí samo, skrze zkušenosti, objevit limity 
svého ega a sklonit hlavu před vyššími vesmírnými silami. 

Problémy, které mohou nastat při výchově dítěte s dominantou ve znamení Beran: 

Energie dítěte se dá jen velmi těžko usměrnit, což vede k jeho nedisciplinovanému chování a velké 
nepoddajnosti. Dítě má mimořádně silnou vůli a v diskusi či sporu se staví až do agresivní, bojovné a 
tvrdohlavé pozice. 
Tam, kde má dítě znamení Beran, bude zřejmě přicházet stále s něčím novým, ale nebude se starat o 
to, aby to dokončilo, což může být problém. Mělo by se naučit dokončit to, co začalo. 
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Důsledky a psychický dopad nesprávné výchovy dítěte s dominantou ve znamení 
Beran: 

Pokud  nebude dítě podporováno v rozvoji citovosti a vnímavosti, ale bude vystavováno spíše 
stresujícím a zneklidňujícím podmínkám, naučí se utíkat od citových záležitostí do aktivity, protože si 
s emocemi nebude umět poradit. Pak ovšem bude stále na útěku, bude prchat před problémy do 
aktivity, racionálních úvah, falešné suverenity nebo postoje „silného člověka“. Bude se bát odhalit 
hlubší, bolestnější vrstvy problému. Bude skákat od tématu k tématu, v ničem nepůjde pod povrch 
z podvědomého strachu z tíživějších duševních témat. Až vyroste, bude působit povrchně, přelétavě, 
bude závislé na neustálých vzrušujících zážitcích, nebude umět nic upevnit a dotáhnout do konce. To 
pak může mít vliv i na jeho vztahy s kamarády, protože nedokáže dlouhodobě pracovat na upevnění a 
prohloubení těchto vztahů. Bude přebíjet svůj problém a vnitřní přetlak svým optimismem, smyslem 
pro humor a zlehčující nadsázkou. 
Velkým tématem dítěte – Beran je vztek a agrese, kterých užívá k hájení svých zájmů a 
k sebeprosazení. Instinktivně totiž vycítí, kdy je příliš omezován jeho prostor a kdy je třeba se bránit. I 
zde je ovšem třeba dát dítěti adekvátní hranice a nenechat si jeho rázné vystupování přerůst přes 
hlavu.  
Na druhou stranu,bude-li dítě přespříliš omezováno, pak se z něj může stát bojácné, tiché dítě, které 
má obavu zvýšit hlas a zviditelnit se. Pokud bude přespříliš blokována ona přirozená potřeba 
obhajoby sebe sama, nabude dojmu, že je špatné a že je nepřípustné, aby za sebe bojovalo. Získá pak 
pocit, že je ostuda drát se o svá práva a bude pochybovat o správnosti svých přirozených potřeb a 
instinktů. Na konci začarovaného kruhu, který takto vznikne, bude dospělý člověk, který po sobě 
nechá šlapat kolegy v práci, trpí ponižování od partnera a neumí se bránit, pokud mu někdo bere jeho 
hrdost a ubližuje mu. 
Další možností je, že vůči dítěti - Beranovi bude použit příliš silný nátlak, kterému dítě nebude mít sílu 
vzdorovat. Pak se může stát, že svou rozhodnost, čestnost, přímost a zdravou agresivitu skrývá. Bojí 
se pak jednat přímo, má strach, podlézá, uniká. Mnohdy se takové dítě naučí svou agresi ventilovat 
různými zákeřnými způsoby. Je-li jakákoli jeho přímá aktivita nemilosrdně potlačena, najde si jiný, 
třeba i nečestný způsob, jak nebezpečí zmenšit a vyhrát. Svou potlačenou energii si kompenzuje 
např.na slabších spolužácích, jež agresivně napadá, ubližuje jim a šikanuje je. Opakuje pouze model, 
který zná z rodiny, ovšem doma je objektem agrese ono samo. Objektem takovýchto šikanujících 
útoků bývají mnohdy právě děti, jejichž beraní průbojnost byla v rodinném klimatu naprosto 
zablokována. 
Při používání trestů a potlačujících metod vůči tomuto živému dítěti je třeba si uvědomit, že zde jde o 
použití síly proti síle, která u Beran neuspěje. Může sklouznout k věčnému vysilujícímu boji mezi 
dítětem a jeho okolím a také ke vzrůstající nezvladatelné agresivitě na obou stranách. Důsledkem 
takovéto výchovy bývají děti, které pochybují o svém sebeprosazení a svou nejistotu skrývají za 
přehnanou agresi, neustálé útočení a boj. Vyvolávají všude konflikty, jsou arogantní, s každým 
člověkem inscenují rivalitní boj, v němž ony musí být lepší. To je důsledkem necitelného citového 
zápasu s rodičem. Pokud je dítě dostatečně disponováno rodiči stále oponovat, vytvoří si takto 
útočný model chování. Aby „přežilo“ rodičovský nátlak, musí se pořád bránit útokům, ustrne v této 
roli a zpětně ohrožuje okolí. 
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Nemoci  dítěte s dominantou ve znamení Beran: 

Pokud bude dítě prožívat disharmonii v souvislosti s principem Beran, může se to začít projevovat 
jako potíže s hlavou. Objevují se bolesti hlavy, migrény nebo úrazy na hlavě. Také sem patří různá 
krvácející zranění jako říznutí, tržné rány, spáleniny nebo zánětlivá vyrážka. Náchylným orgánem jsou 
také zuby. Dále  jde o záněty různého druhu, vysoké horečky nebo potíže se žlučníkem. Patří sem i 
nervové vyčerpání, vzteklost a agresivita, nemoci psychického původu, poruchy zraku, časté infekce a 
záněty a také kožní problémy 

Jaký by měl být dospělý člověk s dominantou ve znamení Beran: 

Láskyplná podpora dítěte s dominantou v Beranu v rozvoji jeho potenciálu povede k tomu, že z něj 
vyroste velmi samostatná,přirozeně rázná a vůdčí bytost. Člověk s výbornými organizačními 
schopnostmi, který se dokáže adekvátně prosadit a bude vždy otevřeně pracovat za čestnou věc. Na 
správném místě použije svou tvrdost, bude rázně jednat ve chvíli,kdy bude nutná změna a nenechá si 
nikoho „skákat po hlavě“.V blízkosti tohoto člověka se každý bude cítit chráněn člověkem, který 
dokáže ochránit své území i blízké lidi. 

 

Dítě se Sluncem ve znamení Beran 

Zdraví: 

++++)str.14-18 Časté úrazy – zejména hlavy, nervové vyčerpání, vzteklost a agresivita, nemoci 
psychického původu, poruchy zraku, časté infekce a záněty, kožní problémy 

Rodina: 

Dítě-Beran bývá v rodině zdrojem konfliktů a bojů o mocenskou pozici. K výchově takového jedince je 
nutné přistupovat velmi citlivě – jeho aktivity a agresi je třeba usměrňovat, nikdy však ne zcela tlumit 

Vhodné povolání: 

Všechna povolání spojená s vedoucím postavením, s vysokými nároky na fyzickou odolnost a výkony 
– sportovci, vedoucí pracovníci. Zrozenec tohoto znamení může vykonávat jakékoliv povolání, v němž 
může vyniknout, být slavný a úspěšný. Berani bývají dobrými vojáky z povolání, dobrými policisty a 
jsou velmi úspěšní a výkonní v těžké fyzické práci. 
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DOMINANTA ZNAMENÍ BÝK 
Dominanta znamení Býk je každý rok patrná v téže době přinejmenším v době působení Slunce v 
tomto znamení. 

Slunce v Býku - 20.4. - 20.5. 

Charakteristika dítěte s dominantou ve znamení Býk: 

+++)str.44-51 Dítě s dominantou Býk potřebuje klid a stabilitu. Má flegmatický, zemitý temperament, 
tudíž působí na okolí velmi pohodově a vyrovnaně. Je spíše uzavřené do sebe, pomalejší, chce mít 
hlavně pevnou půdu pod nohama, jistotu a zázemí. Pak je schopno si vybudovat zdravou vnitřní 
sebejistotu a sebehodnotu,a též se tak může dostat do kontaktu se svými kořeny a zemitou silou. 
Pokud postrádá svou jistotu a bezpečí v druhých, žárlivě a majetnicky bojuje o jejich náklonnost nebo 
se upíná na hmotné věci. Je to dobrácké a laskavé dítě, ovšem čas od času se nejspíš „zabýčí“svou 
neuvěřitelnou zuřivou silou.  
Toto dítě si potřebuje vše pomalu fyzicky vychutnat, na všechno si sáhnout, je dost těžké  ho 
rozhýbat, protože je pro ně přirozený stav setrvalosti,ale pokud se rozhýbá, pak jej už nic nezastaví. 
Je velmi praktické a konzervativní, nemá rádo změnu. 

Oblíbená činnost dítěte s dominantou ve znamení Býk: 

Toto dítě miluje mazlení a vše, co je příjemné jeho tělu – vůně, chutě, barvy, doteky… Přitažlivá je pro 
něj země, hlína, příroda či rostliny,  les a kontakt se zemí. Přirozené přírodní procesy jej naplňují 
klidem a pocitem, že se věci vyvíjejí dle své přirozenosti. Má rádo dobré jídlo (možná je trochu 
buclatější - stabilitu a hojnost Matky Země vyjadřuje svým silným a dobře rostlým tělem) 

Jak podporovat dítě narozené s dominantou ve znamení Býk: 

Dítě – Býk může svou nastřádanou energii (získanou při dobrém jídle) vydat při 
vytrvalém,dlouhodobém a zarputilém úsilí v nějaké věci nebo činnosti. Pokud okolí pochválí a 
podpoří dítě - Býk v jeho sebedůvěře, je schopné podat až neuvěřitelný fyzický výkon... S tímto 
dítětem je nutné se hodně mazlit – nebude-li mít dostatečný fyzický kontakt, může mít pocit 
nedostatku lásky....Dítě – Býk potřebuje také fyzický kontakt s půdou a hlínou, proto by bylo moudré 
umožnit mu např. zahrádkaření, příp. práci s nějakou hmotou (výroba hliněné keramiky, ruční práce 
atd.). Toto dítě je spokojeno, pokud vidí hmatatelný výsledek své práce. Je dobré jej zásobit různými 
hmotnými materiály, nářadím a potřebami ke kutění. Skrze kontakt s hmotou totiž navazuje i duševní 
a citové pouto ke světu, a tak – zabere-li se do takové činnosti – dokáže být nesmírně tvořivé a 
pracovité. Malý Býk možná bude mít i zálibu ve sběratelství, hromadění předmětů a obklopování se 
jimi. 

Co je při výchově  dítěte s dominantou ve znamení Býk důležité: 

Dítě–Býk potřebuje dostatek času a prostoru, aby vše vstřebalo. Nemá příliš v oblibě náhlé změny, 
spíše je třeba mu dopřát postupnou nenásilnou proměnu prostředí, aby se mohlo dobře adaptovat. 
Není dobré na něj tlačit a je třeba respektovat jeho pomalejší životní rytmy. V setrvalosti stavu a 
pokojném, stabilním dění kolem sebe čerpá dítě–Býk jistotu. Je zaměřeno na příjem energie, je to 
dítě Země, v hloubi duše ví, že všechno má svůj čas a vše vyroste ve správný okamžik. Jen pokud dítě-
Býk zakusí tento přijímající a klidový pól existence, může z něj vyrůst vyrovnaný člověk. Má-li 
z malého Býk vyrůst stabilní a poctivý člověk, potřebuje si v dětství být jist přítomností svých rodičů, 
 jejich  láskou a  jejich respektem k jeho pomalejším rytmům. Ve svém raném vývoji potřebuje být 
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obklopen velkou mírou bezpečí a fyzické jistoty. Rádo se mazlí a chce dobré jídlo. Potřebuje mít svůj 
bezpečný prostor, své zázemí, kam mu nikdo nebude zasahovat. Potřebuje se fyzicky dotýkat 
předmětů, které jsou opravdu jen jeho. Tím vším nabývá stále větší důvěry ve své tělo a život, který 
pak bude vnímat spíše jako bezpečný. 
Dítě–Býk nemá rádo jakoukoli změnu. Odpor jeho silné zemité vůle může být velmi urputný a 
vytrvalý, pak se brání celým tělem, zatíná pěstičky, řve a kvílí. I v zuřivosti je u dítěte–Býk dobré dát 
mu čas a prostor a trpělivě čekat,až odezní a projde tělem. Každé potlačování silou může danou 
energii na dlouho zablokovat. Podobným výjevům lze z malého Býk předcházet pouze tím, že dítě 
bude pomalinku, laskavě a trpělivě připravováno na to, že se blíží nějaká změna, a pozitivně na ni 
bude motivováno. 

Problémy, které mohou nastat při výchově dítěte s dominantou ve znamení Býk: 

Pokud začne být dítě extrémně žravé, je třeba pátrat, zda nestrádá nějakým nedostatkem v citové 
oblasti. Především je-li dostatečně uspokojena jeho potřeba bezpečí a jistoty v rodinném zázemí. 
Necítí-li se dítě doma bezpečně, pak si tento strach nevědomě kompenzuje nadměrným jídlem či 
dalšími závislostmi. Vytváří si tak alespoň vnější náhradní bezpečí – namísto psychické ochrany od 
rodičů doma ochranu fyzickou ve formě takové ochrany. Opačným extrémem může však být problém 
vůbec nějakou potravu přijmout. 

Důsledky a psychický dopad nesprávné výchovy dítěte s dominantou ve znamení Býk: 

Pokud dojde v dětství k nějakému deficitu v býčích potřebách dítěte, nebude si dítě v dospělosti jisto 
svou vlastní cenou a sebehodnotou, nemůže pořádně zakořenit a je plné strachu ze světa. Frustraci 
získanou nedostatkem fyzického zázemí, jistoty v rodičích, nerespektování jeho kvalit, životních 
prostor či jiného fyzického či duševního strádání, si může kompenzovat hromaděním majetku, 
fanatickým sbíráním předmětů a nezdravým lpěním na vlastnictví. Hmotné věci, jídlo, peníze a 
majetek si pak bude falešně spojovat s jistotou a láskou a jejich hromaděním se nevědomě bude 
snažit zaplnit ten obrovský deficit, který v jeho nitru vznikl. Anebo se to může projevit tak, že dítko-
Býk, u kterého nebyly uspokojeny některé ze základních potřeb, v dospělosti nebude schopno hájit 
své teritorium, bude nejisté, s pochybovačným přístupem k sobě samému, nebude si věřit a nechá 
druhé lidi, aby se do něj strefovali. Bude mu chybět zakořenění. Díky pocitům méněcennosti bude mít 
potíže s materiálním zabezpečením či bydlením. Nebude patřičně oceňovat své duševní kvality, 
nebude si věřit a proto bude přijímat i velmi podřadné  nabídky práce. Pak ovšem nebude oceněno 
ani finančně. Bude propadat komplexům méněcennosti a sebedestrukci. 

Nemoci  dítěte s dominantou ve znamení Býk: 

Pokud dítě–Býk prožívá nějakou disharmonii v souvislosti s energií Býk, může se to fyzicky projevit ve 
zdravotních příznacích v oblasti krku a šíje. Velmi často se u dětí objevují záněty v krku, angíny, ale 
také například potíže s mluvením, chrapot, zvětšené mandle. Dále jde o ztuhlou šíji či problémy 
s krční páteří, hrozí i sklon k nadváze, oslabená játra a citlivý žlučník. Ke znamení Býk se přiřazují také 
dásně a jejich velká krvácivost či zánětlivost. 

Jaký by měl být dospělý člověk s dominantou ve znamení Býk: 

Pokud bude dostatečně respektována býčí potřeba klidu, bezpečí a fyzického zázemí dítěte a bude-li 
okolí dítěte dostatečně citlivé k jeho potřebám, vyroste z  dítěte velmi trpělivý a vyvážený člověk, 
který dokáže kolem sebe šířit klid, pohodu, věří si a je si jist sám sebou. S prožitkem vlastní hodnoty 
koresponduje i jeho schopnost vytvářet si svůj adekvátní životní prostor, především bytové a 
materiální zázemí,  a to všechno chránit. Je-li dítě s dominantou ve znamení Býk fyzicky přijato, 
vyroste z něj velmi laskavý a dobrosrdečný člověk, který bude všude kolem sebe šířit obrovskou 
pohodu a klid a dokáže projevit starost o hmotné blaho druhých, jakož i o jejich tělesné pocity a 
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fyzické pohodlí. Vybuduje si svůj domov, své zázemí a najde si adekvátně oceněné, příjemné 
zaměstnání. 

Dítě se Sluncem  ve znamení Býk 

Zdraví: 

++++)str.19-23 Nemoci krku a hrdla, zvětšené mandle, sklon k nadváze, oslabená játra a citlivý žlučník 

Rodina: 

Dítě – Býk touží více než jiné děti po rodinném štěstí, pohodě a pohodlí. Od nejútlejšího dětství lpí na 
majetku, proto je nutné dítě naučit, aby se umělo rozdělit s ostatními a hledalo v životě také jiné 
kvality než jen majetek a zisk.  

Vhodné povolání: 

Pro toto znamení jsou vhodná povolání, která jsou spojena s materiálními požitky, s luxusem, 
s financemi, s obchodem, s módou. Dívky mohou být úspěšné v oborech, kde mohou uplatnit své 
ženské kouzlo a silný vliv Venuše ve svém horoskopu. Bývají z nich dobré modelky, fotomodelky, 
hostesky, sekretářky... Muži  se mohou prosadit jako manažeři,obchodníci, dealeři, úspěšní akcionáři 
a bankovní úředníci... Na druhou stranu by možná ani nepřekvapilo, pokud by dítě projevilo zájem o 
povolání, které má co do činění s půdou ... 
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DOMINANTA ZNAMENÍ BLÍŽENCI 
Dominanta znamení Blíženci je každý rok patrná v téže době přinejmenším v době působení Slunce v 
tomto znamení. 

Slunce v Blížencích - 20.5. - 21.6. 

Charakteristika dítěte s dominantou ve znamení Blíženci: 

+++) str.52-59 Dítě s dominantou ve znamení Blíženci je nesmírně zvídavé, neustále toužící dovědět se 
něco zajímavého a nového, neposedné, rádo se směje, vtipkuje, vymýšlí si, zkrátka miluje komunikaci 
a slovo jakýmkoli způsobem. Blíženci jsou vzdušné znamení a vzduch souvisí s intelektem a myšlením, 
proto dítě Blíženec miluje vše,co souvisí s rozumovým poznáním světa a logickým popsáním různých 
jevů. Velmi rychle chápe a vnímá svým bystrým rozumem, je však spíše povrchní. Ve svých zájmech je 
nejspíš nestálé, přelétavé až roztěkané. Je velmi těžké dostat jej do klidu. 

Oblíbená činnost dítěte s dominantou ve znamení Blíženci: 

Toto dítě miluje všechny činnosti, při kterých se může něco dozvědět nebo využít svou velkou 
šikovnost a fyzickou obratnost. Zvláště má  v oblibě různé básničky, rébusy, jazykolamy, skládačky či 
testíky prověřující rozhled. Bude mít nejspíš mnoho různorodých zájmů – bude kreslit, malovat, 
zpívat, bude velmi rádo komunikovat, mluvit, bude bravurně zacházet se slovy, vymýšlet básničky, 
slovní hříčky, jazykolamy. Jeho řeč bude vtipná, živá, bude mít rádo pohyb  a sportovní vyžití a bude 
spíše inklinovat ke kolektivním sportům, které v sobě zahrnují více disciplín. To vše mu přináší 
možnost různorodého fyzického pohybu tak, aby využilo své pružné a obratné tělo a výbornou 
schopnost přizpůsobení se, rychlých reakcí a kombinování. Dítě také potřebuje kontakt s vrstevníky a 
dalšími lidmi z okolí.   

Jak podporovat dítě narozené s dominantou ve znamení Blíženci: 

Je velmi důležité akceptovat neposednou a zvídavou povahu svého blíženeckého dítěte 
a láskyplně ji usměrňovat do patřičných mezí.  Pokud bude dítě zahrnuto své dítě dostatkem podnětů 
a různých montovacích hraček, bude se realizovat v této oblasti. Je dobře chodit s dítětem často 
na „objevné výpravy“ po bytě, otevírat před ním různé šuplíčky a vyndávat jejich velezajímavý obsah, 
protože jinak to dříve nebo později udělá samo dítě. 

Co je při výchově  dítěte s dominantou ve znamení Blíženci důležité: 

Při výchově dítěte–Blížence je třeba počítat s jistou dávkou nesoustředěnosti, roztěkanosti 
a nervozity. Dítě již od útlého věku touží po informacích všeho druhu, a proto je možné se mu nejvíce 
zavděčit, pokud mu budou předčítána říkadla, pohádky, příběhy, ukazovány obrázky a popisováno, 
co na nich je. Vhodné jsou pro toto dítě encyklopedie, v nichž se může dozvědět zajímavosti o světě, 
lidech či moderní technice. V pozdějším věku se může začít zajímat o technické přístroje, počítače 
a další komunikační prostředky. 

Někdy může mít dítě  sklon k příliš povrchnímu zkoumání reality a s tím související problém 
zaměřit se na nějakou činnost hlouběji, zodpovědněji a seriózněji. Může mu dělat problém dávat si 
informace do širších souvislostí a vyvodit z nich uvědomění o běhu světa. Je tedy žádoucí dítě 
upozornit, že věc má hlubší smysl a je možné informaci dále využít, někomu ji předat nebo díky ní 
prakticky pomoci druhým. 

Je důležité, aby dítě pocítilo přijetí především v rodině, zakusilo, že je rodiče budou přijímat, 
i když bude třeba smutné a neveselé, i když nebude příliš mluvit nebo si i popláče. Dítě potřebuje 
zažít akceptování i ve své vážnější a serióznější psychické poloze a ujištění, že je i tohle v pořádku. 
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Jinak je zde vždy nebezpečí, že se dítě-Blíženec bude stabilně skrývat za nějakou ze svých mnoha 
psychických masek. 

Problémy, které mohou nastat při výchově dítěte s dominantou ve znamení Blíženci: 

Pokud je nervozita a nesoustředěnost dítěte příliš velká, pak je třeba pátrat, zda nejsou tyto 
projevy výrazem nějakého duševního napětí, které dítě prožívá. Znamení Blíženci koresponduje 
s nervovou soustavou, a proto je toto dítě citlivé na jakékoliv napětí, a to mezi rodiči, v rodině nebo 
v okolí. Pokud si dítě nebude jisto přijetím a láskou svých rodičů, vnímá nesoulad mezi rodiči nebo je 
na něho jeden rodič moc přísný, nelaskavý či nevšímavý, jeho vnitřní tenze se začne stupňovat. 
A protože jsou Blíženci extrovertní, otevřené znamení, zvýšený neklid pak ventilují navenek extrémní 
roztržitostí, nervozitou či neklidem a přehnanou aktivitou. Dítě pak může utíkat od napětí v rodině do 
roztěkaného zkoumání světa, protože nevyřešené problémy jej velmi zraňují. V tom horším případě 
může při stresu docházet až ke koktání či zadrhávání v řeči. Je tedy třeba vždy pátrat, jaké okolnosti 
dítě rozrušují a negativně působí na jeho citlivé nervové dráhy. 

Pokud nejsou v rodinném prostředí řešeny vážnější citové problémy, ale naopak jsou 
zlehčovány nebo jim je věnována malá pozornost, pak se bude dítě vykrucovat z prožitku 
nepříjemných emocí a někdy použije i lest, klam či drobný podvod, jen aby se nemuselo konfrontovat 
se svými povinnostmi, zodpovědností a mohlo zůstat ve své dětské, bezstarostné poloze. Bude prchat 
před dozráním, které je pak nutně bolestné. 

V kolektivu chce dítě zaujmout ostatní, k čemuž leckdy použije i drobné lsti, výmyslů, triků 
a fíglů, kterými si získává pozornost a zájem druhých. Svou velkou fantazii může dítě používat 
i k fabulaci různých příhod či příběhů, takže pak může být těžké rozpoznat, kde je pravda a kde si 
dítě-Blíženec již vymýšlí. Pokud se však tendence ke lhaní, klamání a různému podvádění vyskytuje 
ve větší míře, a to i doma, upozorňuje to opět na nějaký hlubší problém v nitru dítěte a v rodinném 
poli. Někdy je za tímto problémem strach dítěte z nějakého člena rodiny – bojí se třeba ukázat své 
pravé pocity a potřeby před otcem nebo matkou a začne se skrývat za masku výmyslů. Tento 
mechanismus vzniká často ve velmi raném dětském vývoji, pokud rodiče neberou příliš ohledy 
na potřeby a city dítěte. A dítě, které se cítí neakceptované, aby alespoň částečně uspokojilo své 
touhy, se uchýlí do různých podvůdků a lží, protože má zkušenost, že přímou cestou svého 
nedosáhne. Ve své vynalézavosti a pružnosti si najde skulinu, jak se domoci svého, ovšem nečestnou 
a často až vychytralou podvodnou formou. Za celou touto hrou se však skrývá neuvěřitelný strach 
dítěte, které se cítí nepřijaté ve své proměnlivé a citlivé přirozenosti. 

Pokud dítě s blíženeckou dominantou vůbec nejeví dané dispozice, ale projevuje se spíše 
jako zakřiknuté, uzavřené a tiché, je vždy třeba pátrat, jaké okolnosti deformují jeho přirozenost, 
kde je „zablokovaná“ jeho energie. 

Důsledky a psychický dopad nesprávné výchovy dítěte s dominantou ve znamení Blíženci: 

Ve vypjatých situacích je velkým nebezpečím dítěte-Blížence, že na útěku před city 
a zraňujícími emocionálními problémy v rodině začne hledat východisko v chladné racionalizaci 
a rozumových úvahách. Takové dítě a posléze dospělý má tendenci velmi zlehčovat svá zranění, 
devalvovat city, vytěsňovat a zpochybňovat hlubší duševní aspekty života. Pokud se takto odtrhne 
od své duše, stává se z něj nedůvěřivý člověk, který chce podat vnější důkaz o tom, že má 
emocionální problém nebo že v dětství strádal. Pokud byly v rodině či jinde zašlapávány jeho city, 
vůbec jim pak nevěří. Vše si odůvodní chladnou logikou, v níž není místa pro duševní prožívání. 

Aby dítě nezůstalo u pouhého povrchního a roztříštěného zkoumání reality, je potřeba 
zprostředkovat mu i pohled na hlubší a vážnější témata života. V opačném případě je zde nebezpečí, 
že dítě-Blíženec ustrne v dětské roli „věčného mladíka“, který není ochoten přijmout odpovědnost 
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za svůj život a postavit se čelem k různým životním těžkostem. Je schopno přijmout jen veselou 
a zábavnou stránku života, ale před jeho dospělou a vážnější tváří prchá a kličkuje.  

Pokud bude mít  toto dítě pocit nepřijetí od svých vrstevníků, bude se cítit nejisté v kontaktu 
s nimi a bude mít dojem, že pouze v okamžiku, kdy bude „zajímavé“ si jej někdo všimne. Pokud se 
ovšem naučí svou velkou nejistotu skrývat do záplavy vtipů a gagů, může se z něj sice stát úspěšný 
bavič celé třídy, ovšem doplatí na to vnitřní prázdnotou a rozervaností.  Nebude pak umět navazovat 
hlubší přátelské vztahy a bude mít obavu vytvořit si k někomu pevné citové pouto. Získá dojem, 
že pouze v okamžiku, kdy bude ostatní rozveselovat, je hodno jejich zájmu a pozornosti, a tak se bude 
neustále snažit být velmi aktivní, vtipné a proto přijímané. 

Nemoci  dítěte s dominantou ve znamení Blíženci: 

Se znamením Blíženci korespondují především dýchací orgány – plíce, průdušky, horní cesty 
dýchací – a jejich onemocnění. Jde o astma, zápal plic, tuberkulózu, záněty horních cest dýchacích. 
Také se zde objevují poruchy řeči, koktání, zadrhávání. Dále sem patří potíže s rameny a rukama. 
S Blížencem souvisí také nervová soustava a její onemocnění. 

Jaký by měl být dospělý člověk s dominantou ve znamení Blíženci: 

Pokud se podaří  blíženecké dítě láskyplně podporovat, může z něj vyrůst velmi nadaný, 
šikovný, komunikativní člověk, který své intelektuální nadání dobře využije a ve světě se zaručeně 
neztratí. Díky své potřebě neustále něco poznávat a sdělovat může mnohé lidi velmi obohatit 
a přispět k lepšímu informačnímu propojení světa. Bude to přirozeně vtipný člověk, který všechny 
naučí, jak život přijímat s lehkostí, vtipem a nadsázkou. 

Dítě se Sluncem ve znamení Blíženci 

Zdraví: 

++++)str.24-28 Kašel, průdušky a plíce, nervozita, nedostatečná koncentrace a neklid, nemoci rukou 

Rodina: 

Dítě – Blíženci poznamenává rodinu svou nervozitou, hyperaktivitou,hektičností,neposedností a 
zvědavostí. Svůj neklid přenáší na ostatní členy rodiny, proto je třeba dítě vést ke klidu a 
soustředěnosti na jeden konkrétní cíl. 

Vhodné povolání: 

Pro zrozence tohoto znamení jsou vhodná všechna povolání, kde může uplatnit přednosti Blíženci - 
všeobecný přehled, vysoká inteligence, schopnost improvizace, velká zvědavost a zvídavost, touha 
po nových informacích, činorodost a schopnost reprezentovat. Blíženci bývají vynikající novináři, 
spisovatelé, archeologové, cestovatelé, špióni, dobrodruzi, detektivové, komentátoři, řečníci... 
Toto znamení je obdařeno širokými všeobecnými znalostmi, a proto mohou být Blíženci úspěšní 
v jakémkoliv povolání. Jediným předpokladem je,aby je práce, kterou vykonávají, bavila a nenudila, 
pak jsou pro ni ochotni udělat hodně a bývají i velmi úspěšní. Blíženci jsou dokonce jediným 
znamením, které může  s vynaložením nejmenšího úsilí dosáhnout největší slávy. Jenom setrvat 
a neběžet při první příležitosti za novým cílem! 

Co by mělo vaše dítě pochopit: 

Pro Blížence je důležité, aby pochopili pravidla vlastnictví a to, že „půjčit si“ znamená také vrátit. 
Nicméně je zde varování, že ukáznit Blížence je trochu jako snažit se uzavřít vzduch do lahve. 
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DOMINANTA ZNAMENÍ RAK 
Dominanta znamení Rak je každý rok patrná v téže době přinejmenším v době působení Slunce v 
tomto znamení. 

Slunce v Raku - 21.6. - 22.7. 

Charakteristika dítěte s dominantou ve znamení Rak: 

+++)str.60-67 Toto dítě miluje rodinu a domov i přírodu. Je to pro ně významný záchytný bod, kde čerpá 
sílu pro vnější život. Jde o velmi citlivé a zranitelné dítě, které je přítulné a rádo se mazlí.  

Oblíbená činnost dítěte s dominantou ve znamení Rak: 

Dítě-Rak miluje jídlo a vaření, mnoho času tráví doma, pomáhá v kuchyni, žije ve svých  
fantaziích nebo pečuje o zvířátka či rostliny. Je možné, že si vydobude nějaké zvířátko, o které se 
bude chtít starat. Péčí o zvířata se více rozvíjí jeho soucit a vnímání potřeb druhých. Se zvířátkem se 
také může mazlit, hladit ho, objímat, tulit se k němu a naplňovat tak svou potřebu citové investice 
a něžnosti. Pokud dítě-Rak nebude moci mít své zvířátko, pak přijdou na jeho místo plyšová zvířátka.  

Doma dítě rádo sní, přemítá, čte své oblíbené pohádky nebo historické romány, vzpomíná 
a vytahuje ze starých krabic předměty a fotografie po předcích či rodičích. Je pro něj velice důležité 
cítit sepětí se svými kořeny, předky, starými rodinnými příběhy, protože tak získává jistotu, že patří 
do své rodiny a má tam místo.  Dítě–Rak má výbornou paměť a baví jej vzpomínat na staré zážitky, 
rádo se zabývá minulostí a vybavuje si různé situace.  

Jak podporovat dítě narozené s dominantou ve znamení Rak: 

Vládkyní znamení Rak je citlivá Luna, která je představitelkou mateřského principu, proto dítě 
s dominantou znamení Rak prožívá svět v raném dětství prioritně skrze svou matku. Potřebuje se 
zpočátku pasivně oddat péči své matky, aby se mohlo pak vyživeno vydat na svou pouť životem. 
Je u něj extrémně zdůrazněné právě to první, přijímající a závislé období, v němž může načerpat 
skrze matčinu péči důvěru v život. 

Je dobré tomuto dítěti pomoci ventilovat různé emocionální stavy a nálady prostřednictvím 
nějakého druhu tvořivé činnosti, např. pomocí malování, psaní básniček či příběhů nebo skrze zpěv. 
Dítě pak všechno to, co vnímá všude kolem, pozitivně převede do svých výtvorů a nemusí to ukrývat 
před dospělými. Do svých tvořivých děl investuje dítě velikou fantazii a představivost a odreaguje tak 
eventuelní vnitřní tlaky a napětí. 

Co je při výchově  dítěte s dominantou ve znamení Rak důležité: 

Pro toto dítě je domov a rodina nesmírně důležitá. Nejdůležitější je pro něj citová výživa  
a pozornost matky – hlazení, mazlení,šimrání. To je nejlepší lék na jeho bolístky a slzičky. Pokud 
v raném dětství pocítí citovou blízkost rodičů v jakékoli tíživé situaci, nebude pak mít potřebu 
vynucovat si zájem okolí hypochondrickými a bolestínskými záchvaty či extrémními 
nepochopitelnými výkyvy nálad. 

Toto dítě potřebuje pocit, že je milováno a přijímáno pro sebe samé. Je-li si jisté, že jeho 
pravá povaha a identita je akceptována, může pak spontánně rozvíjet svou přirozenost. Pak z něj 
vyroste velmi klidné, milé a citové dítě, které si dokáže pokojně hrát, zkoumat v poklidu věci 
a spřádat si o nich různé fantazie. 

Pokud se někdo dítěte-Rak negativně dotkne, bude si křivdu pamatovat  hodně dlouho a ještě 
po mnoha letech ji může připomenout.  
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Problémy, které mohou nastat při výchově dítěte s dominantou ve znamení Rak: 

Při nedostatku mateřského citu je dítě enormně frustrováno a přestává této pečující 
a dávající stránce života věřit. Pokud nedostane pocit bezpečí a bezpodmínečné mateřské lásky, 
projeví se odvrácená strana tohoto znamení – dítě  bude uzavírat svou zranitelnost do silné skořápky 
a bude utíkat do samoty. Bude propadat bolestínským záchvatům, citovému vydírání, manipulaci 
či hysterii. Pak se mu mohou nevysvětlitelně střídat nálady, bude propadat plačtivosti a blokovat se. 
Anebo se může pasovat do role dospělého. Takové dítě v roli dospělého pak má problém přijmout 
od druhých cokoliv – péči, dárek, pozornost, lásku... Jestliže nezakusilo bezpodmínečné přijetí, má 
často dojem, že si nic nezaslouží. Pokud se k němu pak někdo zachová laskavě nebo mu něco daruje, 
má potřebu se revanšovat. Nevěří tomu, že by někdo něco dával „jen tak“. Jeho přijímající stránka 
života se tak naprosto zablokuje a ono bude neustále pečovat o druhé, zatímco samo sebe bude 
odmítat přijmout. 

Citově frustrované dítě Rak si může pozornost matky (a posléze manželky nebo obecně 
partnera) vynucovat nevybíravými prostředky – citovým vydíráním, emocionálním přehráváním 
či zveličenou plačtivostí. Velice šikovně a nenápadně může pak manipulovat, ovíjet rodiče svými 
chapadélky, aby získalo to,co postrádá. Pokud Rak není citově uspokojen, dokáže také vytvořit 
neskutečné dusno nebo dramatické hysterické scény, při nichž nesmírně krutě používá city lidí jako 
zbraň proti nim. Jestliže se tedy u dítěte objeví takového nepříjemné způsoby chování, je to obvykle 
odkaz na nějaký dřívější mateřský deficit nebo problém spojený s matkou. Jde vlastně o zoufalou 
snahu dušičky dítěte zaplnit prázdné místo manipulací druhými lidmi. V této fázi již bohužel příliš 
nepomůže, když  se dítěti najednou bude věnována přemíra pozornosti, protože dítě není možné 
láskou a péčí zasytit zpětně. Pokud na tuto zpětně sytící hru okolí přistoupí, pak se z tohoto dítěte 
stane rozmazlený „otesánek“, který chce více a více zájmu a lásky, více a více citového uspokojení, 
přičemž může okolí pohltit svými citovými nároky. Anebo dítě může ve svém okolí nenápadně 
manipulativním způsobem vyvolávat pocity viny za neposkytnutou péči a držet  tím okolí víceméně 
v šachu. V tomto případě je na místě dát dítěti i v citové oblasti adekvátní hranice a laskavým 
způsobem mu vysvětlit, že více pozornosti a lásky dostat nemůže protože to není v silách jeho okolí. 

Pokud se dítě bude rádo obklopovat plyšovými hračkami, které si bude schraňovat ve své 
postýlce, pak není na místě mu v tom bránit. Dítě si takto vytváří jakési náhradní mateřské lůno, 
po kterém nepřestává stále toužit. Když usíná a když se probouzí ve své postýlce, potřebuje vědět, 
že má v blízkosti svou rodinu. Jestliže však nedostane tuto jistotu, je zneklidněné, má strach, špatně 
usíná nebo trpí nespavostí. 

Důsledky a psychický dopad nesprávné výchovy dítěte s dominantou ve znamení 
Rak: 

Jakékoli narušení  raného citového vývoje dítěte  jej může v dospělosti zavést do velkých 
duševních potíží. Nebude-li mu poskytnuta bezpodmínečná akceptující láska, péče a dávání, bude mít 
v celém svém dalším vývoji zásadní citový deficit. Může se citově naprosto zablokovat a vytvořit si 
kolem sebe silný krunýř, skrze nějž nebude vůbec patrné, co se odehrává v jeho nitru. Stáhne se 
do sebe a bude žít ve svém vnitřním světě. Těžko pak bude navazovat kontakt s okolím, bude působit 
navenek jistým odstupem a své city nebude ukazovat a bude je skrývat.  

Může se také stát, že dítě ustrne kvůli svému původnímu mateřskému deficitu stabilně 
v dětské roli a nebude moci  vnitřně dospět. V dospělosti se pak stylizuje buď do role dítěte a bude 
vyžadovat od partnerů permanentní mateřskou péči, nebo zaujme fixní roli rodiče, bude se stále 
o všechny starat, opatrovat druhé a na sebe nemyslet. Anebo naopak se může zafixovat ve své dětské 
roli a bude si svůj raný citový deficit kompenzovat pozdější závislostí na jídle nebo na lidech. 

Bez fungujícího rodinného zázemí si bude dítě-Rak jen velmi těžko vytvářet svůj vlastní životní 
rytmus a bude se cítit vykořeněné. Velmi citlivě totiž nasakuje atmosféru rodiny, je vnímavé k různým 
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emocionálním náladám mezi rodiči a strádá v okamžiku, kdy cítí disharmonii a napětí 
mezi jednotlivými členy rodinného společenství.  Pokud je takové dítě doma vystaveno nějakému 
necitlivému zacházení, tvrdým okolnostem, pohrdání či výsměchu, může se úplně narušit jeho vztah 
k tématu domova. Vyroste pak z něho člověk, který odmítá založit vlastní rodinu, tvrdí o sobě, že není 
rodinný typ a nechce nebo nemůže mít děti. 

Toto dítě miluje dobré jídlo a od malička rádo sleduje, jak takové jídlo vzniká, 
aby pak v dospělosti umělo uspokojit žaludky svých blízkých, a tak o ně pečovalo. Protože zde jde 
právě o moment příjmu potravy a jejího trávení, může dítě, které pociťuje nějaký deficit v „račím“ 
mateřském principu, v rodině, v přijetí a citové výživě od rodičů, trpět různými druhy poruch příjmu 
potravy či žaludečními potížemi (chorobné přejídání, tloušťka a hromadění potravy nebo naopak 
odmítání jídla, anorexie, bulimie, bolesti žaludku, žaludeční vředy či fobie z veřejného stravování....) 

Nemoci  dítěte s dominantou ve znamení Rak: 

Pokud dítě prožívá disharmonii v souvislosti s principem Rak, projeví se to mnohdy skrze potíže 
se žaludkem. Jde zde o bolesti a záněty žaludku, žaludeční vředy, zvracení, poruchy příjmu potravy 
atd. dále jsou to nemoci sliznic a lymfatického systému,. Pokud nějak strádá princip Rak v životě dívky 
a ženy, zdravotními důsledky bývají problémy s dělohou, prsy nebo poruchy menstruace. 

Jaký by měl být dospělý člověk s dominantou ve znamení Rak: 

Pokud budete dítě s dominantou Rak láskyplně podporovat, vyroste z něj velmi citový 
a soucitný člověk, který bude mít vždy pochopení pro druhé lidi, zvířata i rostliny, bude jim pomáhat 
a poskytovat péči. Toto dítě pak může vykvést ve velmi něžnou a laskavou bytost, která dokáže 
zahrnout druhé svou nezměrnou láskou a přijetím. V její všeobjímající náruči bude slastné spočinout 
a odevzdat se. Z dítěte- Rak se stane výborný rodič, který vytvoří bezpečné, stabilní a útulné rodinné 
zázemí svým dětem. 

Dítě se Sluncem ve znamení Rak 

Zdraví: 

++++)str.29-33 Přecitlivělost, oslabený žaludek a trávicí potíže,onemocnění sleziny, prsů a kloubů 

Rodina: 

Dítě-Rak bývá přecitlivělé a mnohdy má sklon k přehánění. Jeho výstupy často bývají až 
hysterické. Každé jeho tvrzení je třeba přezkoumat, protože mnohdy se může jednat i o zkreslené 
informace. Dítě bychom však neměli podezírat ze lži, protože jemu se záležitost skutečně jeví tak, 
jak ji líčí. Proto je nutné Rakovi vytrvale vysvětlovat skutečnou realitu – proč se věci dějí právě tak, 
jak se dějí. 

Vhodné povolání: 

Pro zrozence tohoto znamení jsou vhodná všechna povolání, kde může uplatnit vlastnosti Rak 
– může být hudebníkem, sochařem a výtvarným umělcem, kuchařem, opatrovnicí, zdravotní sestrou 
a lékařem. Dívky bývají šťastné jako matky v domácnosti nebo v povoláních, kde mohou uplatnit své 
ženské vlastnosti, zejména citlivost a schopnost starat se o druhé. Mnoho dívek zrozených v tomto 
znamení se věnuje charitativní činnost či působí jako jeptišky. Mohou se však prosadit i jako výborné 
sekretářky nebo tajemnice. I chlapci se rádi věnují práci, kde mohou uplatnit své schopnosti 
ochraňovat. Bývají výbornými právníky, policisty nebo členy bezpečnostních služeb, mohou se však 
stát i vynikajícími kuchaři, krejčími nebo aranžery. 
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DOMINANTA ZNAMENÍ LEV 
Dominanta znamení Lev je každý rok patrná v téže době přinejmenším v době působení Slunce 
v tomto znamení 

Slunce ve Lvu - 22.7. - 23.8. 

Charakteristika dítěte s dominantou ve znamení Lev: 

+++)str.68-75 Dítě-Lev bude chtít být středem pozornosti, stejně jako je Slunce, které  vládne znamení 
Lev, středem sluneční soustavy. Lvíček je hravý,veselý a živý, touží se záhy osamostatnit z mateřské 
náruče a vydat se do světa. Chce si vydobýt vůdčí postavení a získat pocty, aby si potvrdilo svou 
existenci. Dokáže si však najít i různé zajímavé činnosti a dlouhé hodiny si hrát samo. 
Toto dítě pro sebe nejspíš bude chtít jen to nejlepší. Na druhé straně však je velice štědré, velkorysé a 
vřelé. Peníze bude utrácet nejen za sebe, ale velkoryse bude podporovat své kamarády a blízké, bude 
jim kupovat drahé dárky, dělit se s nimi o jídlo... Rádo se baví, má obrovské láskyplné srdce, ve 
kterém je mnoho místa pro druhé lidi. Svou lásku ukazuje druhým velkými činy, je ochotno pro druhé 
lidi hodně vykonat. Odvahu nasazuje v boji proti bezprávní, chrání slabší kamarády atd. 

Oblíbená činnost dítěte s dominantou ve znamení Lev: 

Toto dítě je velmi tvořivé a podnikavé. Miluje luxus, krásné drahé věci, hodně utrácí a „užívá si“. 
Nejspíš si bude brzy samo určovat a řídit svůj svět, své hry a zájmy. Má obrovský smysl pro vedení a 
řízení druhých. Bude organizovat děti v kolektivu, podněcovat je a vést dopředu ke svému cíli, pozor 
ale na poučování a komandování! 

Jak podporovat dítě narozené s dominantou ve znamení Lev: 

Je důležité nedusit vnitřní oheň dítěte-Lva, ale také jej nerozdmýchávat příliš. Je dobré toto dítě často 
povzbuzovat, dát najevo uznání a upřímný zájem. Aby mohlo v pozdějším věku čerpat energii samo ze 
sebe a ještě vyzařovat do okolí, je dobré poskytnout mu prostředí, kde jakýkoli projev tvořivého a 
samostatného ducha bude náležitě oceněn a přijímán. Tím podpoříte rozvoj sebevědomí, které je pro 
dítě-Lva důležité k tomu, aby se nebálo později ukázat světu své schopnosti. 
V rodině je dobré dát malému Lvíčkovi prostor pro seberealizaci a pověřit jej různými samostatnými 
činnostmi, díky nimž se zvýší jeho pocit důležitosti a důstojnost. 

Co je při výchově  dítěte s dominantou ve znamení Lev důležité: 

Je důležité od narození podpořit adekvátně onu příslovečnou lví hrdost a dát dítěti dostatek prostoru 
pro rozvoj jeho zdravé suverenity, síly a moci a s tím související sebejistoty.  Pokud se vystihne 
správná míra podpory lví autority a dítě se zdravě utvrdí ve své existenci, získá tím velkou odvahu 
projevit později své vnitřní bohatství a moc. 
Protože Slunce v horskou koresponduje s autoritou otce, mužským světem seberealizace a 
schopností jednat, je pro dítě-Lva důležitý právě kontakt s tatínkem, případně jiným členem rodiny, 
který mu pomůže nahlédnout do aktivního a tvůrčího pólu existence - skrze něj se pak dítě setkává se 
světem, v němž je možné konat, a tvořivými činy ukázat své schopnosti. Jestliže dítě naváže díky otci 
dobrý vztah k tomuto aspektu lidského života, ve světě se určitě neztratí a již brzy začne projevovat 
svou nezkrotnou touhu prosadit se a být samostatné. 
Podaří-li se vyváženě podporovat dítě-Lva v rozvoji jeho svébytnosti a zdravého ega, může z něho 
vyrůst sebejisté spontánní dítě, které se rádo ve správné míře ukáže a prezentuje druhým, aby 
sklidilo zasloužený obdiv. Není však na obdivu závislé, protože si je svými schopnostmi jisté a zná své 
kvality. 
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Problémy, které mohou nastat při výchově dítěte s dominantou ve znamení Lev: 

Pokud je správný vývoj  dítěte-Lva narušen, může se  dítě chovat povýšeně, arogantně, bude utíkat 
do pýchy,  přehrávání či bezcitného egoismu a sebepřeceňování. 
Pokud okolí přistoupí se svým malým Lvíčkem  na hru „poddaný a král“, může se stát, že ratolest 
začne své okolí brzy komandovat, egocentricky s ním manipulovat a nafoukaně řídit. Nechá-li okolí 
dítě přespříliš expandovat a panovat, pak si jej dítě zotročí a bude se chovat nadřazeně, přičemž bude 
mít přehnané nerealizovatelné nároky. Pokud pak okolí nesplní očekávání takto rozhýčkaného dítěte, 
bude samozřejmě oheň na střeše. Jeho cholerická energie bude vybuchovat v záchvatech vzteku, 
hysterickém řevu, dupání a válení se po zemi. V těchto situacích je třeba nepřistupovat na pyšné lví 
hry, ustát i jeho záchvat vzteku, ovšem zároveň jej neponižovat v jeho hrdé přirozenosti. Je dobré 
poskytnout dítěti tolik zájmu a pozornosti, kolik jde, ale nenechat se vydírat a zotročovat. 
Opačnou stranou mince je ovšem lví dítě, které je příliš ponižováno ve svém majestátu, není mu 
dovoleno projevit svou suverenitu, radost, tvořivost a vlastní oprávněné potřeby, jeho „zlatá“ 
přirozenost a touha ji ukázat jsou násilně zašlapávány, a tak se dítě začne různými.mnohdy i 
mocenskými a silovými prostředky bránit. Pokud jsou sebevědomí dítěte a jeho základní potřeba 
ukázat se a získat obdiv rodičů tvrdě potlačovány, dítě velmi znejistí a začne pochybovat o svých 
schopnostech. Jeho lví sebevědomí se zmenšuje a mnohdy si je pak začne doplňovat náhradními 
prostředky. Pokud je rodiči příliš potlačován či ponižován Lev chlapeček, bývá to přímý zásah jeho 
mužství, což s sebou nese nedozírné následky. Svou nejistotu v dětském kolektivu pak často zakrývá 
arogancí, hrou na suveréna a velkého borce, který všechno zvládne. Jeho ješitnost nabývá obřích 
rozměrů a v okamžiku, kdy ho někdo nepodpoří v jeho rádoby sebejistých gestech, začne zuřit nebo 
propadne depresi. Někdy ustrne ve stabilní pozici boje o převahu nad druhými. Musí neustále 
vyhrávat a být nejlepší, ponižuje a shazuje druhé a otevřeně či skrytě se vysmívá jejich neúspěchu. 
Tato nadutost a namyšlenost bývají však jen nafouknutým balonem nad jeho obřím komplexem 
méněcennosti. 

Důsledky a psychický dopad nesprávné výchovy dítěte s dominantou ve znamení 
Lev: 

Obzvláště zhoubně na duši malého Lvíčka působí, pokud mu rodiče opakují, že nic nedokáže a je 
neschopný. Pak  může takové dítě ztratit svou odvahu a podnikavost, když přijde o své otevřené 
srdce. Důsledkem takového destruktivního zacházení bývá dítě, které se bojí prosadit, má strach. Je 
to Lev, který ztratil odvahu, protože nebyl ze strany rodičů dostatečně podpořen a potvrzen. Zároveň 
se paradoxně obává jakékoli pozornosti ze strany druhých lidí, neboť čeká jen útok a ponížení, na což 
je od rodičů zvyklé. Velmi těžko se pak realizuje a prosazuje ve světě. 

Nemoci  dítěte s dominantou ve znamení Lev: 

Pokud dítě prožívá nějakou disharmonii ve vztahu k principu Lva, odráží se to často ve funkci srdce. 
Jde o různé srdeční poruchy, angínu pectoris, arytmii. Dále sem patří nemoci krevního oběhu – nízký 
nebo vysoký tlak. Někdy je možné hovořit i o potížích se zrakem a o podráždění očí. 

Jaký by měl být dospělý člověk s dominantou ve znamení Lev: 

Pokud bude adekvátně podporováno lví založení dítěte, může z něho vyrůst velmi vitální, živý a zářivý 
člověk, který si je vědom svých kvalit, svého vnitřního bohatství, své individuality a zároveň se nebojí 
prosadit, ukázat své nápady a realizovat je. Jestliže bude s láskou rozvíjen tvořivý potenciál malého 
Lvíčka, jestliže bude potvrzován ve svých snahách a laskavě korigovány jeho teatrální a panovačné 
tendence, pak rozkvete v nádhernou hravou osobnost s úžasnými nápady. 
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Dítě se Sluncem ve znamení Lev: 

Zdraví: 

++++)str.34-38  Srdce a páteř, skolióza, sklon k přejídání a nadváha 

Rodina: 

Dítě-Lev velice lpí na své rodině, rádo své blízké obdarovává a působí jim potěšení, za to je třeba je 
velice hlasitě chválit. Vyhledává různé druhy zábavy, samo je schopno vymýšlet nejrůznější hry a akce 
pro celé příbuzenstvo i své známé. 

Vhodné povolání: 

Pro dítě Lva je vhodné takové povolání, kde se může předvádět v plné kráse a síle a hlavně kde může 
přehánět. Lvi jsou šťastni tam, kde mohou reprezentovat a kde k němu budou vzhlížet s velkým 
obdivem. Toto znamení bývá silně obsazeno mezi herci, zvláště mezi výbornými komiky, varietními a 
cirkusovými umělci či teLevizními moderátory. Jeho zrozenci bývají také vynikajícími básníky, 
dramaturgy a režiséry. Lev je ideální znamení pro osoby velice důležité, pro sportovce i bohémské 
typy. Mezi zástupci tohoto znamení většinou nenajdeme lidi, kteří by rádi uklízeli a věnovali se 
pečlivé či jednoduché práci. Oni naopak potřebují velký prostor a okázalost, pokud něco předvádějí 
nebo slaví, pak to musí být vidět. 
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DOMINANTA ZNAMENÍ PANNA 
Dominanta znamení  Panna je každý rok patrná v téže době přinejmenším v době působení Slunce v 
tomto znamení. 

Slunce v Panně - 23.8. - 22.9. 

Charakteristika dítěte s dominantou ve znamení  Panna: 

+++)str.76-83 Dítě potřebuje zemitý klid, pořádek a stabilní životní režim. Je vnitřně pořádné, opatrné, 
má smysl pro každodenní praktické záležitosti, chce se pomalu seznamovat s tím, jak jsou věci ve 
světě uspořádány, jak fungují a jaký přinášejí užitek. Má zájem o hmotnou realitu a také schopnost 
z toho, co je kolem, získat díky své pracovitosti co největší přínos. Je praktické a chápe, že bez práce 
nejsou koláče. Rozebírá, zkoumá, zajímá se o sebemenší detaily, analyzuje životní situace – a chce 
pochopit jejich smysl.  Stejně tak smysluplně chce žít svůj vlastní život, chce být užitečné a přinášet 
svou existencí hmatatelné výsledky. Je to zřejmě vzorné a pracovité dítě, které si pečlivě plní své 
úkoly. Má velký smysl pro hygienu, čistotu a správnou výživu. V souvislosti s tím se také intenzivně 
zajímá o zdraví, zdravé návyky, správnou životosprávu a na druhé straně o nemoci, jejich příznaky, 
způsoby léčení atd. Mnohdy si rádo čte o tělesných symptomech nerůznějších onemocnění a hledá 
alternativní léčebné postupy. 

Oblíbená činnost dítěte s dominantou ve znamení  Panna: 

Toto dítě rádo pracuje rukama a má oblibu v praktických činnostech. Rádo čte, skládá si stavebnici, 
rozebírá věci či přístroje a zase je skládá dohromady, rádo lepí letadélka, skládá puzzle a má rádo i 
ruční a domácí práce. Rádo třídí, měří, uklízí, píše si různé tabulky, má vypracované různé seznamy, 
kartotéky a tabulky, do všeho dokáže vnést systém. 
Dítě-Panna je velmi šikovné a potřebuje vidět konkrétní, hmatatelný výsledek své činnosti. Touží po 
tom, aby byl výsledek jeho práce užitečný, aby někomu mohl sloužit, pomoci. 

Jak podporovat dítě narozené s dominantou ve znamení  Panna: 

Jestliže má dítě-Panna možnost v klidu prozkoumat předložené jídlo, oblečení, prostředí či situaci, 
naladí se spontánně na své fyzické rytmy a vybere si z mnoha možností tu, která odpovídá jeho 
přirozenosti a pravým tělesným potřebám. Je důležité respektovat výběr tohoto dítěte, protože tím 
se dítě utvrdí ve svých instinktech, což mu pomůže na cestě k bdělosti k jeho autentickým životním 
potřebám. 
Dítě-Panna potřebuje hodně času a prostoru na adaptaci. Touží po klidu a pevně stanoveném režimu 
a řádu. Časové harmonogramy a pravidelné rodinné rituály mu poskytnou jistotu, že život běží tak, 
jak má, a je v něm bezpečno. Díky pevnému životnímu programu si může lépe uspořádat své 
myšlenky, dojmy a pocity a nalézá v sobě klid. 
Rovněž je dobré podporovat dítě-Pannu v samostatném hospodaření s penězi. Dítě je od přírody 
šetrné, většinou nerozhazuje, ale zvažuje výhodnější koupi. 

Co je při výchově dítěte s dominantou ve znamení Panna důležité: 

Toto dítě se především potřebuje dobře zorientovat ve světě, takže je dobré mu poskytnout dostatek 
prostoru, klidu a stabilního řádu. Potřebuje si v sobě pomalinku uspořádat všechny informace o 
světě. Proto je důležité dát mu hned po narození dostatek času, aby si mohlo uvědomit, co se mu líbí 
a co ne, co je pro jeho organismus vhodné, využitelné a co mu škodí. 
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V raném věku je třeba brát ohledy především na jídelní chutě dítěte-Panny, protože toto znamení 
souvisí také se zdravou výživou. Dítě-Panna si přirozeně vybere jídlo, které mu vyhovuje, nemá rádo 
mastnotu, příliš kořeněná nebo sladká jídla, dává přednost ovoci a zelenině a vyžaduje čisté a 
jednoduché pokrmy. Pokud i takovouto zdravou stravu odmítá, pak to může být proto, že na ni 
prostě nemá chuť a jeho tělo potřebuje něco jiného. 
Je velmi důležité přistupovat k tomuto dítěti velmi citlivě a laskavě a brát ohled na jeho jemné 
senzory a nervovou soustavu. Důležité je nepeskovat jej za každou maličkost a nestresovat 
nadměrnou kontrolou. Takového jednání  by mohlo zanechat nedozírné následky v dušičce dítěte-
Panny, které by se začaly projevovat až v dospělosti. 
Pro dítě-Pannu jsou důležité také domácí práce, úklid a čistota. Protože si všechno rádo čistí ve svých 
myšlenkách a duševních procesech, má velkou potřebu čistoty i ve svém okolí. Pokud dítě bude 
pomáhat v domácnosti, uklízet, starat se a vařit, pak je třeba rozlišit, zda to dělá ze své vnitřní 
potřeby nebo zda se dostává do nezdravě služebné, podřízené role, ke které má dítě-Panna kvůli své 
přizpůsobivosti tendenci. 

Problémy, které mohou nastat při výchově dítěte s dominantou ve znamení Panna: 

Protože má dítě-Panna velkou schopnost přizpůsobit se svému okolí, musí se dát pozor, aby se až 
přespříliš nepřizpůsobovalo a nesklouzlo tak do služebné role, čímž by popřelo svá přání, potřeby a 
city. 
Pokud nebude respektována u vašeho dítěte potřeba  selekce a třídění, pokud nebude podpořen jeho 
výběr, ale naopak bude za své chuťové a jiné životní potřeby trestáno, stresováno a odsuzováno, pak 
se toto dítě uzavře do  
sebe, stáhne se do obranné upjaté pozice, aby si alespoň trochu ochránilo sebe sama. Zároveň začne 
o sobě pochybovat a tou měrou, jakou je kritizováno od druhých, začne kritizovat a odsuzovat samo 
sebe a druhé. Pak mu jako jediná aktivní obrana zůstane  kritika a ostré rýpavé poznámky, které 
kolem sebe začne jedovatě šířit. 
Toto dítě vnímá negativně situace, kdy není na něco příliš času (např. dohánění dopravních 
prostředků). Takový zážitek v něm vyvolává obrovský stres. Preferuje pečlivou přípravu dlouho 
předem a chodí raději všude dříve než později. 
Dítě-Panna je nesmírně náchylné k onemocnění. Vzhledem k citlivé nervové soustavě a celkovému 
založení, reaguje jeho organismus na různé psychické přetížení a napětí somatizací do zdravotních 
problémů. Pokud je dítě nuceno přizpůsobovat se „nestravitelným“ životním podmínkám, reaguje 
jeho tělo nemocí. Pokud nebudou respektovány pravé potřeby a city dítěte a nebude mu dán prostor 
pro roztřídění toho, co je pro něho dobré a co škodlivé, pak je přetěžováno a to u něj povede k 
„duševnímu znečištění“, citovým blokům a následně nemocem, především v oblasti zažívání a 
trávicího traktu. 

Důsledky a psychický dopad nesprávné výchovy dítěte s dominantou ve znamení Panna: 

Jestliže se dítě-Panna setká v rodině s necitlivým a tvrdým přístupem rodičů, mnohdy se úplně 
odtrhne od svých citů, aby nebyla zraňována jeho jemná nervová soustava. Vytvoří si pak kolem sebe 
val chladných rozumových analýz a pragmatických konstrukcí. Citů a jiných emotivních projevů se 
začne téměř „štítit“, odmítá je a má z nich strach. 
Dítě-Panna je obzvlášť velmi citlivé na jakékoli nátlaky a zúzkostňování od druhých. Stačí  třeba jen 
zvýšit hlas, silněji dupnout nebo se špatně podívat a dítě hned velmi znervózní, dostane se do napětí, 
stáhne se do sebe a zablokuje. Především ho stresuje přílišný dohled ze strany druhých a 
znervózňující kritické připomínky. Dítě-Panna bude pak napjaté, stále ve střehu a křeči, nebude se 
umět uvolnit a ukázat své city. V dospělosti své emoce bude skrývat za hradbou racionalizací a  
přitom trpět velkými strachy a úzkostmi z druhých lidí. Svou úzkost pak může překrývat 
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přepracováváním se – workholismem, posedlostí úklidem, domácími pracemi a přehnanou hygienou. 
Důsledkem pak bývá perfekcionalistický člověk, který omezuje ostatní svými přehnanými nároky na 
hygienu, úklid či práci. Nedokáže si jen tak sednout a odpočívat, je stále napružený, neustále pracující 
a do tohoto výkonu nutí i všechny lidi kolem. Nedokáže se ani pružně adaptovat a přizpůsobovat 
nečekaným situacím, lpí na naprogramovaném časovém plánu a blokuje spontánní prožívání života 
sobě i druhým. 
Jestliže je dítě-Panna již od útlého věku nuceno rodiči k přílišnému přizpůsobování se na úkor sebe 
sama, jestliže není respektováno ve svých potřebách, začne se podřizovat přespříliš. Potom nabude 
dojmu, že jeho vlastní potřeby nejsou důležité, ale je nutné sloužit druhým, být poslušné jejich 
požadavků, otrocky vykonat, cokoliv chtějí. Snadno sklouzne do role nevolníka, který bez reptání 
vykonává všechny příkazy svého pána. Nemyslí pak na sebe, ale pouze na splnění všech požadavků 
druhých lidí. 
Pokud jsou v rodině napjaté a nevyřešené vztahy, jde o neúplnou rodinu nebo rodiče sami mají 
psychické potíže,  může se dítě-Panna samo stáhnout na „vedlejší kolej“ a zaujmout služebnou pozici. 
Myslí si, že lásku rodičů získá jen když bude hodně nenápadné, přizpůsobí se, popře samo sebe. Pak 
se z něj stane domácí otrok,který podřízenou pozici zaujímá i ve školních a pracovních kolektivech, 
nevěří si a stále neúměrně pracuje pro druhé. Takové dítě pak samo sebe příliš kritizuje a trpí 
pocitem méněcennosti, nevěří si. Tato nevyvážená situace je ovšem pro jeho duševní hygienu velmi 
nebezpečná a většinou se projeví skrze různé zdravotní potíže. 

Nemoci  dítěte s dominantou ve znamení  Panna: 

Pokud dítě-Panna prožívá disharmonii v souvislosti s principem Panny, projeví se to často jako 
zažívací potíže. Problémy bývají s dvanácterníkem, slinivkou, tenkým střevem a někdy částečně 
s tlustým střevem. Jde o bolesti břicha, průjmy, koliky, nadýmání, zánět slepého střeva atd. Zároveň 
se velká citlivost Panny odráží v případných nemocech nervové soustavy. 

Jaký by měl být dospělý člověk s dominantou ve znamení  Panna: 

Bude-li dítě-Panna láskyplně podporováno, může z něj vyrůst přirozeně pracovitý a praktický člověk, 
který vnese do jakékoliv záležitosti své obrovské analytické a racionální schopnosti, promyslí cokoliv 
do nejmenšího detailu tak, aby vše běželo perfektně jako hodinky. Do realizace své práce vnese 
pořádek, hospodárnost, plán a organizační schopnosti. Tento člověk naučí ostatní ozdravovat a 
pročišťovat své tělo, pečovat a starat se o druhé. Bude to pravý ekolog svého okolí i své duše. 

Dítě se Sluncem ve znamení  Panna 

Zdraví: 

++++)str.39-43 Potíže s trávením, vnitřními orgány, slepé střevo. U těchto dětí je třeba dodržovat 
správnou životosprávu více než u jiných 

Rodina: 

Panna má osudem předurčeny mnohé životní změny a s nějakou se nepochybně setká již v dětském 
věku. S tímto dítětem si většinou jejich rodiče užijí – jak po zdravotní stránce,tak i ve škole. A někdy 
nejen v dětství. 

Vhodné povolání: 

Dítě narozené ve znamení  Panna bude mít sklon k takovému zaměstnání, v němž může uplatnit své 
přednosti - po pracovní stránce bude velice výkonné, přísné, kritické k sobě i k okolí, přesné až 
puntičkářské. Bude mít smysl pro práci náročnou na trpělivost a soustředění. Pravděpodobně vynikne 
v takovém zaměstnání, které vyžaduje velkou pozornost, zejména při práci s čísly. Znamení dává 
předpoklady pro práci restaurátora, programátora, opraváře hodinek nebo jiných malých přístrojů. 
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Panna je ale schopna dobře zvládnout jakoukoliv práci, s výjimkou té, která vyžaduje improvizaci, 
tvůrčí přístup s nadhledem a lehkostí či práci s celkem. Panna má velký smysl pro detail a potřebuje 
proto postupovat krok za krokem, vše si logicky zdůvodnit a mít možnost pravidelně se přesvědčit o 
svých výsledcích. Práci si ráda plánuje do podrobností a chce mít vše vědecky nebo praxí podložené. 
Toto znamení bývá silně zastoupeno mezi vědci a lékaři, statisticky, pedagogy a kontrolory 
Pannu je třeba naučit, že se lidem nemusí líbit, když jim někdo předhazuje jejich chyby. 
Panny je třeba naučit, že „při samé práci a žádné zábavě člověk hloupne“. 
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DOMINANTA ZNAMENÍ VÁHY 
Dominanta znamení Váhy je každý rok patrná v téže době přinejmenším v době působení Slunce v 
tomto znamení. 

Slunce ve Vahách - 22.9. - 23.10. 

Charakteristika dítěte s dominantou ve znamení Váhy: 

+++)str.84-91 Dítě-Váha je velmi zaměřené na vztah s druhými lidmi, pro svůj život nutně potřebuje mít 
kolem sebe blízké kamarády, rodiče, partnery. Pokud tento kontakt probíhá hladce a harmonicky, pak 
je spokojené.  Nejdůležitější je pro dítě-Váhu harmonie a vyrovnanost, o což se v mezilidských 
vztazích usilovně snaží. Dítě .je slušné a umí velmi diplomaticky a taktně vést dialog tak, aby nedošlo 
k žádné roztržce, která by jej znejistila. Nesnáší konflikty, hádky a prudké výměny názorů v rodině i 
společnosti a udělá cokoliv, aby se znovu nastolila vytoužená harmonie. Toto dítě je spravedlivé.  
Ve věci vztahů dítě-Váhy ví, že musí jít o vztahy, kde jsou si oba partneři rovni a kde musí být 
vyváženost v příjmu a výdeji energie do vztahu. Pokud mají vzniknout dva rovnocenní partneři či 
kamarádi, musí se podílet na vztahu rovným dílem, vést dialog, komunikovat, respektovat se. 

Oblíbená činnost dítěte s dominantou ve znamení Váhy: 

 Dítě-Váha má už od malička velký smysl pro estetiku, krásu, kulturu a umění. Velmi rádo se vkusně 
obléká. Rádo nosí i vyrábí různé nápadité ozdoby a ozdůbky, šperky z korálků, kůže, tkané náramky. 
Toto dítě se rodí se smyslem pro umění jakéhokoliv druhu a rádo tvoří různé návrhy, vymýšlí a šije si 
šaty, dělá šperky, maluje, zabývá se počítačovou grafikou, hraje na hudební nástroje, zpívá, tančí. 
Prostřednictvím estetické tvorby se dítě-Váhy kontaktuje s čímsi vyšším nad námi či v nás a je 
v souladu s životními rytmy a v kontaktu s duchovními zákony. 

Jak podporovat dítě narozené s dominantou ve znamení Váhy: 

Toto dítě potřebuje být přijato a schváleno okolím, touží po lásce. Velmi rádo se obklopuje hezkými 
věcmi, vyžaduje klidné, příjemné a harmonicky sladěné prostředí bez přílišných rušivých vlivů a 
znepokojení, což platí nejen o prostředí rodiny, školy, ale i o jeho okolí vůbec.  
Protože je dítě-Váhy hodně zaměřené na svůj vzhled, potřebuje v raném věku od svého okolí 
potvrzení že je hezké a sluší mu to. Pokud bude dítě-Váhy podpořeno tím, že bude pochválen jeho 
vzhled, nebude pochybovat o svém vzhledu a přijme se takové, jaké je, i s potenciálními drobnými 
vadami na kráse i se svou nedokonalostí. Bude vědět, že se svým blízkým líbí takové, jaké je,a získá 
jistotu, že je ve svém vzhledu přijímané. 

Co je při výchově  dítěte s dominantou ve znamení Váhy důležité: 

Toto  dítě se  rádo hezky obléká. Protože má dobrý vkus je dobré nechat jej, aby si  samo vybralo, co 
si vezme na sebe. Je dobré respektovat jeho volbu oblékání, protože ono samo nejlépe ví, jak sladit 
barvy, co se k sobě hodí a v čem se bude cítit dobře.  
Vztahy v rodině jsou pro dítě-Váhy první a nejdůležitější situací, v níž zakouší své postavení ve 
vztahové hierarchii, což pak začne uplatňovat i v jiných kolektivech Pokud bude od narození 
respektována individualita dítěte-Vah, pokud bude vedeno k vyjadřování vlastních potřeb a pokud 
bude zahrnuto bezpodmínečnou láskou, budou mu tak poskytnuty nejlepší podmínky pro to, aby se 
nemuselo pro lásku druhých nezdravě přizpůsobovat,ale žilo podle své přirozenosti. 
Je důležité již od útlého věku podporovat dítě-Váhy při projevování jeho vlastních potřeb, důsledně si 
všímat, kdy má tendenci se nepřiměřeně přizpůsobovat na úkor sebe a vést jej k otevřenému projevu 
vlastních názorů beze strachu, že nebude přijato. 

http://www.astrojinak.cz/
http://www.inspiro-akademy.cz/
mailto:astrojinak2021@seznam.cz


 

E-book "Jak zvládnout dominantní energie (nejen) u dětí" 
autorka Jana Mašková, www.astrojinak.cz, www.inspiro-akademy.cz astrojinak2021@seznam.cz 

E-book je součástí astrologických projektů a jeho volné šíření je zakázáno. Děkuji za pochopení. 

39/61 

Problémy, které mohou nastat při výchově dítěte s dominantou ve znamení Váhy: 

Jestliže nebude  respektován styl oblékání dítěte-Vah a bude snaha jej násilím navléci do šatů, které 
se mu nelíbí, pak tím bude dítě nesmírně stresováno, a tak se z klidného a vyrovnaného dítěte rázem 
stane hysterická řvoucí bytost, která si nakonec stejně vydobude své. 
Pokud bude dítě-Váha znejišťováno ve svém vzhledu, kritizováno za různé drobné nedokonalosti, 
bude-li zpochybňován jeho styl oblékání či bude-li dítě srovnáváno s oficiálně uznávaným ideálem 
krásy, pak bude chřadnout, pochybovat o své vizáži, přestávat si věřit a začne se užírat v pocitech, že 
je ošklivé a nepřijatelné. Tímto způsobem si může vytvořit obrovský komplex ze svého vzhledu, 
stydět se za sebe a v pubertě nebude věřit tomu, že by o něj někdo stál. 
Důležitým tématem dítěte-Vah je rozhodování, se kterým má velké potíže, protože nechce žádnou 
alternativu řešení ošidit. Touží každému vyjít vstříc, váhá, přemítá, nemůže se rozhodnout. Má 
problém říci NE či zakřičet. 
 Pokud se chce dítě bránit, pak svou výtku či připomínku vůči druhým sdělí velmi jemně, zaobalí ji a 
přednese decentně, taktně a s úsměvem. Jiným mechanismem, které dítě-Váhy používá v okamžiku, 
kdy je vehnáno do úzkých, bývá nepřímá agrese. Vzhledem k tomu, že je pro ně velmi těžké dát svůj 
vztek najevo přímo, volí  
mnohdy různé úhybné manévry. Nesdělí např. svou výhradu člověku rovnou z očí do očí, ale rozsévá 
svou kritiku „zadem“ po druhých lidech, protože se bojí výbušné reakce. 

Důsledky a psychický dopad nesprávné výchovy dítěte s dominantou ve znamení Váhy: 

Důsledkem vnitřní nejistoty dítěte-Vah týkající se jeho vizáže může být v pubertě fanatická touha po 
dokonalé vizáži, kdy se snaží  přiblížit ideálu krásy. Své velké pochybnosti o sobě se bude snažit zakrýt 
dokonalým image či přehnanou koketností, což je však jen falešná náplast na jeho hluboce zraněnou 
dušičku a sebevědomí.  
Pokud se dítěti-Vahám nepodaří vytvořit vzájemný partnerský vztah dle jeho představ, pak jej to 
může velmi stresovat a může mít tendence k nepřirozenému přizpůsobování se. Aby získalo 
potřebnou lásku a přijetí, je ochotno udělat pro druhé téměř cokoli - pak se může snažit každému 
zavděčit, ale na sebe zapomínat. Někdy toto přílišné vycházení vstříc vede k opomíjení a zakrývání 
jeho pravých potřeb a následkem může být pokrytectví, lichocení či nepřirozené vtírání se do přízně 
druhých. Tento nezdravý mechanismus má hluboké kořeny v rodinném prostředí. 
Vzhledem k tomu, že dítě-Váhy velmi znepokojují jakékoli nerovnovážnosti v rodinných vztazích, 
které má tendenci harmonizovat, je zde vždy určité nebezpečí, že sklouzne do role „vyrovnávače“ 
v okamžiku, kdy se napětí v rodinném poli neřeší. Toto dítě pak na sebe může zcela instinktivně brát 
problémy rodičů anebo svých sourozenců, trápit se jimi a usilovně se snažit celou situaci vyvážit, 
zharmonizovat, získat zpět ztracenou lásku. To většinou uskuteční především tak, že naprosto popře 
své vlastní zájmy a vychází vstříc vždy tomu, kdo jej zrovna potřebuje. Potlačuje jakékoliv své city a 
pocity ve prospěch pomyslné, rozumově vykonstruované, ideální harmonie. Protože se dítě takto 
samo spontánně nabízí ku pomoci druhým, pak jeho okolí možná ani nenapadne, že pravé potřeby 
dítěte-Vah jsou odsunovány a opomíjeny. Pravdou však zůstává, že dítě-Váhy v napjatém či 
nepřátelském prostředí velmi trpí. Křik a ostrá výměna názorů je pro jeho citlivou, vše vyvažující duši 
jako mor.  Z toho pak vyplývá velká neprůbojnost a obava jít si za svým. Může mít podvědomý strach, 
že v okamžiku, kdy by se začalo více prosazovat či šlo tvrději za svým cílem, okolí jej přestane mít 
rádo, a tak se raději přizpůsobí i tomu, s čím nesouhlasí. Toho však může začít zneužívat jeho okolí a 
k dítěti si začít dovolovat více než k ostatním, protože ví, že takovéto váhovské dítě většinou ustoupí 
a příliš za sebe nebojuje. 
Potlačování vzteku a popírání svých pravých potřeb ve vztazích z důvodu přijetí ovšem často naruší 
vnitřní harmonii citlivého organismu. Nahromaděný vztek a jiné emoce se pak provalí v šokujícím a 
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nečekaném záchvatu nebo jiných zdravotních potížích. V případě napjatých vztahů v rodině či ve 
školním kolektivu si kompenzují děti Váhy svou vnitřní nevyváženost někdy tím, že se přejídají 
sladkostmi. Návštěvy cukráren a následná nadváha bývá důsledkem pociťovaného vztahového 
deficitu, stresu a disharmonie. 

Nemoci  dítěte s dominantou ve znamení Váhy: 

Pokud dítě pociťuje disharmonii v souvislosti s principem Vah, může se to projevit jako onemocnění 
ledvin, močového měchýře, kůže nebo slinivky. Mezi nejčastější nemoci patří různé potíže 
s ledvinami, cukrovka, kožní vyrážky a exémy. Někdy se objevují také bolesti hlavy nebo žlučníku. 

Jaký by měl být dospělý člověk s dominantou ve znamení Váhy: 

Pokud bude dítě-Váhy láskyplně podporováno, může z něho vyrůst člověk, který bude všude kolem 
sebe šířit krásu jak pečlivě upraveným vzhledem a šarmem, tak svým uměním a smyslem pro 
intelektuální kulturní požitky. Z tohoto dítěte se může vyklubat i pravý odborník na vyvážené 
partnerské vztahy a vzájemnou lásku. 

Dítě se Sluncem ve znamení Váhy: 

Zdraví|: 

++++)str.44-49 Ledviny, přecitlivělost na chlad, záněty žil, krk a kožní potíže 

Rodina: 

Dítě-Váhy dává přednost zejména dobrým mezilidským vztahům a tomu, aby v prostředí, kde se 
nachází ,bylo milováno a obdivováno, a vládla tam jen láska a harmonie. Pokud mu takové prostředí 
nezajistí rodina, vyhledává ho jinde. 

Vhodné povolání: 

Pro dítě narozené ve znamení Váhy bude příznivé jakékoliv povolání, kde může uplatnit přednosti 
tohoto znamení. Protože Váhám vládne Venuše, která je planetou lásky, laskavosti a umění, měli by i 
zrozenci tohoto znamení vykonávat nějakou práci, která bude z těchto vlastností vycházet. Váhy 
bývají vynikajícími umělci, a to všech směrů, vyhovuje jim kultivovaný, estetický umělecký projev. 
Mají smysl pro módu, a proto se snadno, přirozeně a s elegancí pohybují na módních přehlídkách. 
Mohou být vynikajícími návrháři, aranžéry, grafiky. Mají velké diplomatické nadání, mohou se 
zabývat i politikou, ženy jsou rozené jako reprezentativní a šarmantní manželky politiků nebo 
prezidentů. Váhy určitě budou výbornými hostiteli, proto z nich bývají příjemní a pozorní číšníci a 
servírky, ženy se mohou uplatnit jako vynikající sekretářky, muži jako manažeři. Váhy mají velký smysl 
pro krásu, ženy i muži se mohou prosadit jako vizážisté, maskéři, kadeřníci, ženy i jako kosmetičky. 
Velké vlohy toto znamení mívá i pro  barvy a estetiku, proto se zrozenci často uplatňují 
v architektuře, ve výstavnictví nebo jako pracovníci v galerii, v designu či jako návrháři textilií. 
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DOMINANTA ZNAMENÍ ŠTÍR 
Dominanta znamení Štír je každý rok patrná v téže době přinejmenším v době působení Slunce v 
tomto znamení. 

Slunce ve Štíru - 23.10. - 22.11. 

Charakteristika dítěte s dominantou ve znamení Štír: 

+++)str.92-99 Toto dítě je pod vládou planety Pluto, která je již od narození předurčuje ke kontaktu se 
skrytými tématy našeho života.Ať se to jeho okolí líbí nebo ne, toto dítě je napojeno na podsvětní  
témata už od narození nebo dokonce od prenatálního období. Je velmi citlivé a je schopno takřka 
„rentgenového“ vidění reality, dokáže přirozeně pohlédnout do hloubky věcí, lidí a dějů, vnímá skryté 
proudy ve vztazích a setkává se proto i s temnějšími stránkami našeho života, které si ostatní lidé 
nechtějí připouštět. Velmi touží po intenzivním blízkém vztahu, po hlubokém citu a souznění. 

Oblíbená činnost dítěte s dominantou ve znamení Štír: 

Přitahují jej různé záhady, tajemství a věci skryté v běžném životě – pod povrchem. Toto dítě je 
rozený badatel, zkoumá různá temná zákoutí, zkoumá biologické buňky, analyzuje chemické 
sloučeniny... Je fascinováno vším tajemným a již od útlého věku si často vytváří svou skrýš, kam nikdo 
nesmí. Potřebuje soukromí, intimitu a ochranu svých tajemství a vnitřních pokladů duše, do nichž mu 
nikdo nesmí strkat nos. Někdy se tyto děti velmi pečlivě skrývají s různými věcmi, o nichž se 
domnívají, že by dospělé nějak pobouřily. Dělají věci potají, maskují své činy nebo „temnější záliby“, 
k nimž velmi záhy patří i téma sexuality. 
Skrze svůj hluboký vhled dítě s oblibou např. „léčí“ druhé, proniká do záhadných příběhů a  rozebírá 
lidské vztahy a duševní procesy. 

Jak podporovat dítě narozené s dominantou ve znamení Štír: 

Je důležité dávat dítěti – Štírovi hned od počátku jasně najevo, jak je chtěné a očekávané, jak se na 
něho všichni těší, jak jej milují a společně ho budou chránit a podporovat na nelehké cestě životem. 
Takováto jistota v lásce rodičů může dítěti velmi pomoci při setkávání se s jeho dětskými strachy a 
obavami. Teprve pokud bude jednoznačně cítit, že jeho životu je přáno i se všemi temnějšími 
emocemi a stránkami, může začít doopravdy žít. 

Co je při výchově  dítěte s dominantou ve znamení Štír důležité: 

Velmi důležitá pro děti Štíry je pokud možno co nejotevřenější a odtabuizovaná atmosféra v rodině. 
Tak se mohou cítit přijaty se svými světlými i temnějšími stránkami, se svou přirozeností a později i se 
svou silnou, vášnivou a pudovou sexualitou. Když budou akceptovány jakékoliv, i nepříjemné projevy 
dítěte se štíří dominantou, pak to pro něj bude ten nejlepší dar do života. Jestliže však budou tutlány 
a skrývány nějaké problémy a nepříjemné emoce včetně zloby, nenávisti a podobně a nebude 
dovoleno projevovat celou povahu jak dítěte samotného, tak jeho okolí, dítě–Štír vše vycítí a prožívá 
mnohem drastičtěji ve svém vnitřním světě či ve snech. Schovává se pak o to více se svými pocity a je 
zmítáno temnými rodinnými proudy, které k němu promlouvají i skrze jeho děsivé sny, noční můry či 
různé strachy, úzkosti a fobie. 
Pro dítě–Štír je také velmi důležité téma jeho obrovské vnitřní síly. Pokud má možnost být v kontaktu 
s touto niternou silou vycházející z hlubokých vrstev psýché, která je zavádí k jejich pravému určení, 
k tomu, co doopravdy touží v životě dělat, získávají tím nad sebou obrovskou moc. Nenechají se pak 
žádnými okolnostmi odvést od kontaktu se svou hlubinou, jsou sami sebou. Jestliže dítě žije takto 
v souladu se sebou, umí svou neuvěřitelnou vůli nasměrovat pozitivně, a když se do něčeho 
zakousne, vždy to dotáhne do konce.  
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Problémy, které mohou nastat při výchově dítěte s dominantou ve znamení Štír: 

Pokud nebude dobře nakládáno s velkou citlivostí a zranitelností dítěte – Štír, začne dítě ukazovat 
svou neuvěřitelnou vnitřní energii a obrovskou vůli. Jestliže bude v rámci sebeobrany nuceno 
používat tuto sílu destruktivně, bude pak hodně ničivá, provázená různými temnými emocemi, agresí 
či slovním bodáním do druhých. Pak se možná začne ze strany dítěte objevovat i manipulace, touha 
po moci a dominance nad člověkem, který mu ublížil. Opačnou mincí štířích projevů je sebedestrukce  
a nezdravá závislost. 
Pokud dítě–Štír prožije zklamání ve vztazích, někdy se zcela zablokuje podle zásady „všechno nebo 
nic“ a dotyčného člověka od sebe úplně odřízne, ztratí o něho zájem. Naprosto s ním přestane 
komunikovat, urazí se a jakékoli snahy o sblížení odmítá z pozice své hluboce zraněné duše. 
Pokud nebude okolí dítěte respektovat z nějakého důvodu životadárný energetický proud tohoto 
dítěte a zdeformuje tok jeho síly, pak dítě na dlouhá léta ztratí samo sebe. Na jeho deformace pak 
doplatí celá rodina, protože nevyužitá a zablokovaná síla a moc dítěte se vracejí zpět v ničivé, 
destruktivní a nekompromisní podobě. Pokud  budou potlačovány přirozené sklony dítěte–Štír, pak 
se začne dítě nevraživě mstít, odmítat všechno a negovat jakoukoli rodičovskou snahu. Pak se z něj 
může stát malý tyran, agresivní diktátor a despota, který ovládá strachem celou rodinu a zatahuje 
ostatní do zákeřných mocenských her. Je to však zoufalý pokus dětské duše ochránit svou identitu a 
vybojovat zpátky moc své jedinečnosti, kterou mu rodiče berou. 
Pokud se dítě–Štír trvale nachází  v prostředí, které je nepříznivé jeho křehkým citům, zaujme někdy 
do sebe uzavřenou, křečovitou a znecitlivělou pozici, aby přežilo zraňující okolnosti. Kontroluje své 
projevy, hlídá se a navenek nepropouští téměř nic ze svého nitra, blokuje se, aby se ochránilo. Je pak 
velmi obtížné se mu více přiblížit a je potřeba mnoho a mnoho lásky, objetí a laskavé péče, aby dítě 
opět získalo ztracenou důvěru. 

Důsledky a psychický dopad nesprávné výchovy dítěte s dominantou ve znamení 
Štír: 

Pokud matka čekající malého Štír není sama ochotna se střetnout se svými tabuizovanými a 
nepříjemnými emocemi, vytěsní je a nevědomky přenese na dítě. Dítě–Štír je však již v bříšku 
velejemný senzor právě na tyto skryté a vytěsněné proudy a zachytává všechny matčiny strachy nebo 
nepřipouštěné stavy. Skrze tyto strachy a obavy nemá zájem se narodit a vytvoří si dojem, že svět je 
velmi nebezpečné místo, protože již v prenatálním stadiu vycítilo, že pobyt na světě nebude jen 
procházka růžovou zahradou, ale také konfrontací s temnější stránkou života, a  z toho má strach. 
Je možné že dítě již v raném dětství bude nevědomě vyhledávat nebezpečné situace a 
sebedestruktivní zážitky anebo bude mít během svého života sklon k sebevraždě. 
Pokud dítě–Štír nezakusí základní citové souznění, pak po něm bude neustále prahnout a bude 
schopno si je vynucovat za každou cenu. Začne manipulovat svými rodiči či dalšími blízkými osobami, 
lepit se na ně, vysávat je, stane se z něj jakési háďátko, které je ovíjí svými nároky, znevolňuje je či 
vydírá. Místo toho, aby zaměřilo svou obrovskou energii na růst a rozvoj svého životního scénáře, 
používá ji pro manipulativní, mocenské a kruté destruktivní hry, díky nimž si násilně vynucuje 
potřeby, které v dětství nedostalo. 
V případě, že dítě neprožije velké citové pouto a přijetí v původní rodině, zoufale je pak hledá mezi 
kamarády ve škole nebo jinde a až nezdravě se na ně fixuje či se snaží je ovládat. 
Obzvláště těžko snášejí děti-Štíři  zraňování, ponižování a různé křivdy páchané na jejich 
hypersenzitivní duši. Dokážou takřka neomylně vyčíst skryté myšlenky druhého člověka třeba skrze 
sebemenší pohyb svalu ve tváři druhého. Jakékoli ponížení či pomluvy vnímají jako obrovskou křivdu 
a doslova duševní vraždu, na niž nezapomínají. Tyto „zločiny“ páchané na nich samých otevírají 
v jejich nitru silné emoce, včetně neuvěřitelného vzteku, nenávisti a touhy se pomstít. 
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Jiným důsledkem nerespektování dítěte–Štír ze strany rodičů je jeho nezdravé přizpůsobení se a 
ztráta vlastního programu. Závislost dítěte na silné manipulativní rodičovské autoritě v sobě vždy 
skýtá nebezpečí, že nebude žít svůj život, ale život rodičů, a ztratí tak svou moc. 
Jestliže je dítě vystaveno silnému nátlaku na přizpůsobení, zanechá to nedozírné následky v jeho 
psychice. Jeho životní směřování je naprosto zašlapáváno do země ve prospěch nedozrálého rodiče, 
který si prostřednictvím manipulace na dítěti léčí svůj nenaplněný život. Dítě ztrácí ponětí o tom, kdo 
je, co chce, jaká je jeho vůle a osobní touhy. Umrtvuje se, přestává si sebe sama uvědomovat. Stává 
se pouhou figurkou v mocenských hrách rodiče a později partnera. Nechá se pak od druhých ovládat, 
manipulovat, vysávat, terorizovat, destruovat. Pravý autentický život dítěte je tak doslova zabíjen, 
což mnohdy vede k sebedestrukčním mechanismům, které dítě následně nutkavě praktikuje samo na 
sobě - odmítání jídla, hubnutí, anorexie, bulimie, dítě si může i vědomě ubližovat a mít tendence 
k sebevraždě. Všemi těmito příznaky chce duše upozornit, jak velmi dítě strádá a potřebuje pomoci. 
Je to zoufalé volání k rodičům, aby si konečně všimli, že je tady, aby žilo svůj vlastní život a bylo 
respektováno a milováno ve své přirozenosti. 

Nemoci  dítěte s dominantou ve znamení Štír: 

Pokud  dítě pociťuje nějaké napětí v souvislosti s principem Štír, projeví se někdy potíže v oblasti 
tlustého střeva, pohlavních orgánů nebo nosních dutin. Patří sem vyměšovací potíže, jako zácpa či 
průjem nebo další choroby tlustého střeva. Dále jde o nemoci pohlavních žláz. Pokud jsou v rodině 
dlouhodobě potíže s principem Štír, projeví se někdy jako různá genetická onemocnění. 

Jaký by měl být dospělý člověk s dominantou ve znamení Štír: 

Jestliže bude dítě – Štír cítit dostatek hlubokého a vřelého citu od rodičů, zakusí hřejivou mateřskou 
náruč, kam se může ukrýt před temnými stíny deroucími se k němu z hlubin duše, stane se z něj velmi 
citlivý, cituplný a věrný člověk, který svou neuvěřitelnou vnitřní sílu používá na ochranu svých 
blízkých. Do života ostatních lidí vnese osvěžující hluboké emoce, vášeň, radost, smutek i vztek. Právě 
velké citové pouto s rodiči a dalšími spřízněnými osobami a hluboké vzájemné napojení je pro něj 
velkou prioritou. Touží po symbióze, blízkosti, náklonnosti a velké pozornosti rodičů, což je dobré mu 
v co největší míře poskytnout. Pokud zažije takovouto nezištnou oddanost, která ovšem naprosto 
respektuje jeho individualitu, bude později schopno totéž poskytnout druhým, samozřejmě také 
svým životním partnerům. Dítě se štíří dominantou má dar vytvořit v dospělosti velmi úzký, hluboký a 
citově naplněný vztah a také důvěrný a intimní partnerský svazek. Bude to člověk, který upozorní 
druhé na nutnost projít si katarzí, očistou. Ukáže nám, jak je důležité si sáhnout na své dno, do svého 
stínu, do svých nepříjemných emocí, aby pak bylo možno vznést se do nebeských výšin. Svou prací i 
životem bude vždy odvážně zprostředkovávat nám ostatním něco ze skrytých věcí, které se nacházejí 
za oponou všední reality. 

Dítě se Sluncem ve znamení Štír 

Zdraví: 

++++)str.49-54 Dítě trpí záněty močového měchýře, mívá sklon k silnému nervovému vypětí, k tvorbě 
cyst a k zácpě, objevují se potíže emoční a citové 

Rodina: 

Dítě-Štír velmi lpí  na ostatních rodinných příslušnících, je velice žárlivé a ve chvílích, kdy má pocit, že 
je láska druhých k němu něčím nebo někým ohrožena, se může projevovat i jako zlé a sobecké. 

Vhodné povolání: 

Dítě narozené ve znamení Štír se nejlépe uplatňuje v takovém povolání, kde využije předností toho 
vodního znamení. Z těchto zrozenců bývají vynikající umělci – nejčastěji hudebníci a hudební 
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skladatelé – mnohdy se z takového dítěte může stát i výborný chirurg. Vhodná jsou rovněž povolání 
manažer a dealer, kde dítě může uplatnit své velké charisma a kouzlo osobnosti. Tito zrozenci mívají 
schopnost snadno získávat lidi na svou stranu a manipulovat jimi, vhodné je proto i uplatnění 
v reklamě. Štír může být i dobrým vedoucím pracovníkem, bývá velmi ambiciózní, inteligentní a 
dokáže si u svých podřízených udržet respekt. Dítě je také schopno prosadit se všude tam, kde je 
něco magického, tajemného, záhadného – v takovém prostředí se cítí doslova jako ryba ve vodě, 
bývá obdařeno nadpřirozenými schopnostmi. Takové dítě si snadno získává důvěru druhých a má 
všechny předpoklady k tomu, aby se stalo dobrým psychologem či léčitelem, nebo díky své obrovské 
fantazii spisovatelem a scénáristou. U dítěte se projevuje i cit pro práci se zvířaty. Může se uplatnit 
také jako rehabilitační pracovník a masér. I když zrozenci Štír v zaměstnání nevykonávají vždy jen 
vedoucí funkce, působí jako „šedá eminence“, která ve skutečnosti ovládá spolupracovníky i 
nadřízené. 
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DOMINANTA ZNAMENÍ STŘELEC 
Dominanta znamení Střelec je každý rok patrná v téže době přinejmenším v době působení Slunce v 
tomto znamení. 

Slunce ve Střelci - 22.11. - 21.12. 

Charakteristika dítěte s dominantou ve znamení Střelec: 

+++)str.100-107 Otevřená a cholerická povaha dítěte v něm probouzí potřebu rozletu, vrhá se (někdy bez  
rozmyslu) do jakéhokoli dobrodružství, vznáší se na křídlech svých ideálů a lákavých představ. Díky 
svému optimismu a entuziasmu dokáže nadchnout kohokoli pro cokoli, má spoustu nápadů,  ovšem 
je téměř nadlidský úkol všechny tyto skvělé nápady zrealizovat.  Se svým idealizmem se leckdy 
dostane příliš vysoko a pak následuje pád na tvrdou zem. Toto dítě je nesmírně zvídavé, chce 
pochopit širší souvislosti života a díky své bystrosti a silné intuici si brzy začne vytvářet své vlastní 
názory na život. Je vždy čestné, má smysl pro fair play a bezpráví se mu nesmírně příčí. Zřejmě je také 
nesmírně upovídané. Chce přijít na kloub fungování světa, a tak se mnohdy všetečně vyptává. Chce 
poznat jednoduché i hlubší zákonitosti běžného lidského fungování. Jestliže je v tom podpořeno, je 
mu tím poskytnut dobrý základ pro jeho celoživotní vzdělávání a rozvoj přirozené bystrosti a 
samostatného uvažování. Získá tak představu o světě a dokáže se posléze na všechno dívat 
z globálního hlediska. 
Většinou věří tomu, že když se nevzdá, štěstí si ho samo najde. I když prochází v životě nepříznivými 
životními okolnostmi, neúspěchy, padá k zemi pod tíhou problémů, vždy se oklepe, vstane a 
s důvěrou ve zlepšení pokračuje na své cestě za štěstím. Uvnitř sebe sama má nezdolný optimismus, 
energii a víru, které mu mnohdy otevírají různé životní možnosti, kdy si jej štěstí skutečně samo 
vyhledá. 
Toto dítě dokáže nadchnout kohokoli pro cokoli, má obrovský dar předestřít druhým i nepříjemnou 
skutečnost. Má velký smysl pro čestnost a fair play a je schopno bojovat za nespravedlivě obviněné 
kamarády. Nemá rádo podrazy a zákeřnosti. Všechno řekne na rovinu, nic nezastírá, ačkoli si tím 
někdy způsobí problémy. 

Oblíbená činnost dítěte s dominantou ve znamení Střelec: 

Toto dítě chce stále poznávat nové věci, lidi, kraje, cizí země, potřebuje velké množství svobody a 
volnosti, aby mohlo stále rozšiřovat své obzory. Rádo čte ať už různé cestopisy, publikace, časopisy, 
ale také dobrodružné knihy, ve kterých se vyskytují indiáni č jiné přírodní národy bojující za svou 
přirozenost,volnost a svobodu proti utlačovatelům. Miluje cizí země a cestování, touží poznávat nové 
kraje a lidi a rozšiřovat tak své možnosti za hranice své země. 
Toto dítě se dokáže zapálit pro jakoukoli zajímavou věc, vymýšlí stále nová dobrodružství, miluje 
běhání po horách a lesích, lezení po stromech a střechách,  potřebuje si doslova hmatatelně zakusit 
svobodu a široký rozlet.  
Pokud však někdy zjistí, že by nějaká činnost měla být příliš složitá, pak od této činnosti upustí a 
začne se zajímat o něco jiného.  

Jak podporovat dítě narozené s dominantou ve znamení Střelec: 

Dítě je již od narození velmi živé a také zvídavé. Jeho okolí by v sobě mělo najít trpělivost 
k vyslechnutí všech myšlenek, které ho napadají, nebo alespoň projevit zájem, případně usměrnit, 
aby hovořilo o smysluplných věcech anebo  své úvahy ztvárnilo v písemné formě.  
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Co je při výchově  dítěte s dominantou ve znamení Střelec důležité: 

Je velmi důležité, aby rodina i škola podporovaly dítě v rozvoji jeho přirozené touhy po vzdělání. 
Pozor na bezduché memorování pouček ve škole! To může velmi vážně a na dlouho demotivovat a 
odradit třeba i původně zapáleného a zvídavého Střelec. Stejný efekt nastává, pokud studijní a jiné 
schopnosti střeleckých dětí nejsou podporovány v rodině či se o nich vážně pochybuje. Je na místě 
oceňovat i chválit pěkné známky dítěte ve škole a jeho ostatní velké snažení  a nezdůrazňovat jen 
jeho nedostatky a chyby. To by mohlo vést k tomu, že by dítě–Střelec mohlo začít bolestně 
pochybovat o svých schopnostech, svém životním cíli, směru a cestě. Nebude vědět, co vlastně chce 
v životě dělat, jaký má jeho život smysl. Na jedné straně bude věčně nespokojené s tím, čeho 
dosáhlo, na druhé straně se obává něco nového začít, trpí sebedestrukcí a zpochybňováním svých 
záměrů. Těžko se odhodlá k nějakému vzletu, plánu, budoucí šťastné vizi a inspiraci, neboť vůbec 
nevěří tomu, že něco dokáže a připadá si neschopné. Může se dokonce cítit jako hloupé a nevěří ani 
své intuici, jež  jej jinak spolehlivě vede při rozhodování, odhadech situací a lidí kolem. 
Pokud bude omezen rozevlátý  temperament tohoto dítěte, povede to u něj k velkým pochybnostem 
o životním cíli a směru, bude si připadat hloupé a nebude pak věřit ani své intuici.  

Problémy, které mohou nastat při výchově dítěte s dominantou ve znamení 
Střelec: 

Jestliže malý Střelec získá dojem, že nikomu nestojí za vyslechnutí, může se stáhnout do sebe a mluvit 
naprosto přestane nebo naopak ze sebe začne chrlit ještě větší záplavu slov, aby upoutal pozornost. 
Za těmito extrémními projevy je skryta nejistota a obava malého Střelec, že nikomu nestojí za to, aby 
mu naslouchal. Jestliže bude malý  Střelec příliš omezován a nebude mu dovoleno „vzlétnout“ a 
prožívat svou bezprostřední přirozenost, stáhne se do sebe a život bude prožívat pouze ve fantaziích 
nebo bude zmítáno potlačeným ohněm, vztekem a nekontrolovatelně vybuchovat. 
Někdy se může stát, že dítě nedocení své reálné možnosti a fyzická omezení. Chce mít všeho hodně a 
všechno realizovat ve velkém měřítku, ale to někdy vede až k jisté bezohlednosti, když v honbě za 
lepšími zážitky nerespektuje hranice sebe sama ani druhých lidí. Někdy se díky tomuto svému 
přehnanému a velikášskému postoji může dostat do potíží, kdy něco přežene. Proto toto dítě 
potřebuje být lehce staženo na zem při zdravé míře konfrontace s pravým stavem věcí i s jistými 
hranicemi, které nelze překročit. 

Důsledky a psychický dopad nesprávné výchovy dítěte s dominantou ve znamení 
Střelec: 

Pokud dítě bude mít pochybnosti ohledně svých střeleckých kvalit, může začít přebíjet svou nejistotu 
opačným pólem – začne se chovat přemoudřele, vychloubat se svými domnělými zásluhami a 
znalostmi. Bude se chvástat ve stylu „brouka Pytlíka“ a na všechno bude mít nabubřelou odpověď.  
Bude každému radit, hrát si na bohorovného mudrce nebo propadne fanatickému hlásání nějaké své 
pravdy. Pokud je dítě Střelec nejisté nebo cítí nedostatek zájmu o svou osobu, získává často 
pozornost druhých extrémním přeháněním. To  aby si ostatní uvědomili jeho důležitost a neopomíjeli 
je. Problémem je, když se tyto modely chování stanou jakousi permanentní rolí. Je pak těžké 
odhadnout, že se za tímto megalomanstvím skrývá zneuznaná dušička dítěte, které nedostalo 
adekvátní podporu ve svých vzletech a byla mu příliš přistřižena křídla. 
Optimistický životní postoj dítěte může vést k přeceňování kladných stránek života, nadhodnocování 
vlastností rodičů a druhých lidí, které pak následně zbožňuje a neadekvátně uctívá. Děti Střelci si 
mnohdy příliš idealizují své životní podmínky a zastírají tak pravý, někdy neradostný stav věcí. To 
často nevědomky podporují sami rodiče, kteří nejsou ochotni přiznat své vlastní chyby a řešit potíže 
v rodině. Děti pak zbožňují své rodiče coby bohy, nasazují si růžové brýle a nemusí se konfrontovat 
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s citovými problémy a temnějšími proudy v rodině. Stávají se z nich naivní a důvěřivé dětičky, které 
každému „skočí na špek“, nechají se využívat či jinak klamat. Nejsou schopny prohlédnout, že to 
s nimi někdo nemyslí dobře, a uvěří čemukoliv, co kdo řekne. 

Nemoci  dítěte s dominantou ve znamení Střelec: 

Pokud dítě s dominantou Střelec v horoskopu pociťuje nějaké potíže při projevu své energie, projeví 
se to někdy skrze jaterní onemocnění. Objevují se zde také problémy s dolními končetinami, 
onemocnění kyčelního kloubu a stehenní kosti. Někdy se může projevit tendence k nadváze a 
tloustnutí. 

Jaký by měl být dospělý člověk s dominantou ve znamení Střelec: 

Bude-li láskyplně podporována osobnost malého Střelec, může z něho vyrůst člověk plný radosti ze 
života, který snadno překoná všechny těžkosti a bude uskutečňovat své reálné cíle. Stane se 
nositelem opory pro druhé lidi, jimž dodá odvahu a chuť v čemkoliv pokračovat. Pomocí svého 
nakažlivého optimismu ukáže světu, že zázraky jsou možné i dnes, stačí jen věřit v intuici, statečně 
přijmout výzvy osudu a s rozmyslem se vrhnout do víru života. Svou činností vždy odhalí širší 
souvislosti života, předloží nám své myšlenkové, filozofické či duchovní koncepce a předá světu své 
obohacující poselství o smyslu existence. 

Dítě se Sluncem ve znamení Střelec 

Zdraví: 

++++)str.54.59 Svaly a stehna,  poruchy zažívání, zejména potíže s játry a s krví 

Rodina: 

Dítě je schopno snadno a rychle se učit, a proto činí radost. Často je nejspíš dáváno za příklad 
ostatním. Jeho dětství v rodině by mělo být šťastné a ovzduší přátelské 

Vhodné povolání: 

Pro dítě narozené ve znamení Střelec jsou vhodná všechna povolání, kde může uplatnit přednosti 
znamení. Bude úspěšné všude tam, kde uplatní svůj smysl pro humor, optimismus a řečnické 
schopnosti, tedy jako komentátor a moderátor, bavič a komik. Mohlo by být rovněž výborných 
právníkem nebo politikem, také dobrým manažerem, dealerem, agentem nebo tiskovým mluvčím. 
Své uplatnění může najít i jako pedagog, nepochybně jeden z nejoblíbenějších, jenž bude dávat 
přednost škole hrou před klasickými pedagogickými metodami. Své místo může najít také mezi 
spisovateli a publicisty, kteří se věnují spíše krátkým literárním útvarům, charakterizovaným veselým 
pohledem na svět a osobitým humorem. Pokud by dítě mělo chuť věnovat se lékařství, 
pravděpodobně si vybere veterinární lékařství a obecně i jakoukoliv práci se zvířaty. Lze říci, že pokud 
se dítěti vytvoří podmínky a příjemná atmosféra k jeho dalšímu růstu, bude úspěšné a spokojené 
v jakémkoli zaměstnání. 
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DOMINANTA ZNAMENÍ KOZOROH 
Dominanta znamení Kozoroh je každý rok patrná v téže době přinejmenším v době působení Slunce v 
tomto znamení. 

Slunce v Kozorohu - 21.12. - 20.1. 

Charakteristika dítěte s dominantou ve znamení Kozoroh: 

+++)str.108-115 Dítě má ve svém nitru velmi pevný základ a pokud je mu dopřáno být v kontaktu s touto 
obrovskou koncentrovanou silou, dokáže díky své silné vůli téměř cokoli. Tato navenek chladná skála 
a nepřístupná tvář skrývá uvnitř melancholickou a citlivou duši dítěte, které je velmi plaché, 
ostýchavé a uzavřené do sebe. Svoje křehké city málokomu ukáže a pečlivě je skrývá. Má velmi 
hluboké, vážné a seriózní niterné prožívání. Vinou nepříznivého rodinného vývoje se však může 
z tohoto postoje vytvořit téměř vězení, z něhož neunikne ani trochu pocitů a spontánních emocí. Pak 
se uzavírá do samoty a navenek působí pouze chladně a stroze. Dítě je disciplinované, zodpovědné a 
má smysl pro řád, což mu obvykle zajišťuje dobré výkony ve škole a systematický cíLevědomý postup 
ve společnosti. Dítě-Kozoroh bývá ve škole velmi zodpovědné a má smysl pro plnění povinností a 
závazků. Rádo dodržuje nějaký studijní či pracovní režim a nenamítá nic ani proti prestižním 
institucím, kde je vyžadováno dodržování disciplíny.  

Oblíbená činnost dítěte s dominantou ve znamení Kozoroh: 

Toto dítě se nejspíš velmi dobře samo zaměstná, nedělá příliš nezbedností, poslouchá, je pečlivé a 
pracovité. Má přirozenou potřebu samoty. 

Jak podporovat dítě narozené s dominantou ve znamení Kozoroh: 

Vládnoucí planeta Saturn dává dítěti nahlédnout do temnějších a dospělejších stránek života, ukazuje 
mu také odvrácenou, zadní stranu reality, přes níž je nutné projít k zaslouženému štěstí. Proto má 
dítě také přirozenou potřebu samoty, izolace a hloubavého přemítání. Znamení Kozoroh nás však učí, 
že z nejhlubší temnoty a smutného údělu našich životů se může zrodit úsměv a radost. Teprve pokud 
přijmeme tu horší část života, objevíme i jeho lepší stránku. Když se nebudeme bát projít údolím 
stínu, nalezneme nový život. V dětech Kozorozích se skrývá spontánní proud jejich zářivých 
individualit, jsou to pravé „boží dary“, ale je potřeba se k jejich vnitřnímu bohatství pomalinku a 
trpělivě „prokopat“ skrze jejich samotářství, vážnost a nepřístupnou dokonalou fasádu. 
Živlem dítěte s dominantou v Kozorohu je země, proto potřebuje pocítit pevnou půdu pod nohama. 
To mu mohou rodiče či jeho okolí nejlépe zprostředkovat zavedením denního režimu a řádu. Díky 
pevně stanovenému programu se dostane do kontaktu se svou vlastní stabilitou a pevností a vytvoří 
si časem dobré hranice a vnitřní smysl pro řád a pořádek. Může se tak učit koncentrovat na jednu 
činnost a procvičovat svou pevnou vůli. Jestliže je takto podpořena stabilita dítěte, může si posléze 
vybudovat svou vlastní vnitřní strukturu a oporu, bez níž by se mu těžko žilo. Pak z něho vyroste velmi 
silný a uvážlivý člověk, přirozená autorita, která dokáže ukázněně a spravedlivě vést druhé lidi. 

Co je při výchově  dítěte s dominantou ve znamení Kozoroh důležité: 

Dítě-Kozoroh již od raného věku citlivě vnímá všechna tíživější rodinná témata a hluboce je prožívá. 
Často do sebe nasává rodinné neřešené problémy, jako by na sebe bralo zodpovědnost za jejich 
existenci, a stává se jakýmsi „barometrem“ rodinného vytěsněného smutku a těžkostí.  
Potřeba samoty může být u dítěte podpořena jeho strachem z kontaktů s vrstevníky. Toto 
samotářství mu však pomáhá koncentrovat se na sebe sama a chránit si svou integritu před cizími 
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vlivy tak, aby časem vykrystalizovala jeho vlastní ryzí osobnost, jeho pravé touhy a potřeby. Stažení se 
ze světa v různých obdobích dětského vývoje dítěti často přináší v konečném důsledku zpevnění a 
posílení jeho identity a neotřesitelné vnitřní vůle a kázně, s nimiž si posléze systematicky půjde za 
realizací svých plánů a tužeb. 
Dítě-Kozoroh bývá konzervativní, ctí staré tradiční hodnoty a má velkou potřebu dokonalosti. I z toho 
důvodu snadno podlehne nátlaku autority, především otcovské. Často se přizpůsobuje tomu, „co se 
má dělat“, a je posléze velmi těžké rozlišit, co doopravdy chce dělat samo za sebe a kde dodržuje 
strnulé vštípené normy chování, jež blokují jeho přirozený vývoj.  

Problémy, které mohou nastat při výchově dítěte s dominantou ve znamení 
Kozoroh: 

Pokud se dítě příliš uzavírá do samoty a stahuje se do sebe sama, může tím také naznačovat, že jeho 
přirozenosti není v rodině přáno a ono, aby zachovalo samo sebe, utíká k izolaci jako k jedinému 
záchrannému prostředku pro svou duši. Pouze v samotě a uzavřenosti jej např.rodiče neomezují a 
netlačí na něj, pouze v izolaci může být samo sebou. Navenek se pak chová velmi strnule, 
nepřístupně a nesdílně, uvnitř skrývá své emoce z obavy, že nebudou přijaty a pochopeny. Proto je 
třeba vždy pátrat, zda není samotářské dítě vystaveno přílišnému rodičovskému či jinému tlaku na 
přizpůsobení, zda okolí respektuje jeho jinakost a dovoluje mu ji spontánně projevovat. 

Důsledky a psychický dopad nesprávné výchovy dítěte s dominantou ve znamení 
Kozoroh: 

Pokud je dítě-Kozoroh vystaveno příliš pedantické a striktně omezující výchově proti jeho vůli (např. 
příliš mnoho činností, kroužků a povinností), pak se to může projevit tak, že si takový člověk 
v dospělosti vytvoří falešný program a plán života, naplněný strnulým vykonáváním svých povinností 
a neví, jaký je jeho skutečný životní směr. 
Pokud  je v dítěti vyvolán dojem, že dostane lásku pouze za předpokladu, když podá nějaký perfektní, 
dokonalý výkon, že bude silné a všechno zvládne, pak může dítě-Kozoroh získat dojem, že „není dost 
dobré“ a že se musí stále více snažit, aby si vydobylo zájem a pozornost rodičů a blízkých. To vede 
mnohdy k neustálému přepracovávání se a přetěžování jak ve škole, tak doma. Dítě se honí ve snaze 
podat perfektní, nejlepší výkon, „nasazuje si laťku velmi vysoko“ a tou měrou, jakou jsou na něho 
přísní a nelaskaví rodiče, je na sebe také velmi přísné a trpí strachem ze selhání. Snaží se být velmi 
silné a všechno zvládnout, táhne na sobě břímě povinností a závazků. To pak v konečném důsledku 
může vézt k workholismu, nezdravé ambicióznosti, kariérismu a přehnané ctižádostivosti. Zároveň 
takové dítě začne být někdy velmi náročné a přísné na své okolí a vyžaduje i od druhých „dokonalé 
výkony“. Za tím vším je ovšem skryto vystrašené dítě, které má obavu, že je rodiče nepřijmou jen tak, 
pro ně samo. 
Velkým nebezpečím u dítě-Kozoroha je jeho tendence podřídit se nějaké autoritě, což může být 
autorita ztělesněná rodičem otcovského typu nebo společenskými konvencemi a pravidly. Dítě-
Kozoroh totiž natolik ctí tradiční konzervativní normy, že velmi snadno popře své pravé touhy ve 
prospěch rodiče či společnosti, kteří z jeho pohledu nejlépe vědí, „jak se to má dělat“. Často je to 
v případech, kdy rodiče jsou přísní a omezující a berou více ohled na druhé lidi a společenské zásady 
než na citové blaho svého dítěte. Takové dítě je velmi omezeno tvrdými rodinnými příkazy, zákazy a 
nelidskou disciplínou. Když se zachová podle rodičů „nevhodně“, je přísně potrestáno. Dítě, které je 
pod pohrůžkami nuceno potlačovat své psychické a fyzické projevy, je naprosto vehnáno do úzkých. 
Ať udělá cokoliv, je to špatně, díky své disciplinovanosti se však přizpůsobí tomu, co po něm rodiče 
žádají. Nikdo nezkoumá, jestli to „nevhodné“, co dítě dělá, nevyjadřuje nervozitu či jiný deficit dětské 
duše, vše je potlačeno, zamaskováno. Hlavně aby nebyl vidět ten vnitřní problém, který skrze 
neurotický symptom k rodičům promlouvá. 
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Dětský strach z autority a obav ukázat svou přirozenost se pak s dotyčným dítětem táhne často až do 
dospělosti. Z dětství je naučeno poslouchat a těžko pak nalézá přístup ke svému pravému chtění, 
cítění a niterné identitě. Takové dítě je na dlouhá léta zakleto v podřízení se společenským normám, 
dělá jen to, co se sluší a má strach něčím vybočit z „normálu“, protože se podvědomě obává trestu. 
Je vychýleno ze své autentické životní cesty a svou vůli napíná k uskutečnění nějakého dokonalého 
image a nerealizovatelného ideálu, jež mu narýsovali rodiče. Snaží se usilovně a ze všech sil plnit 
rodičovské očekávání a hlavně nikoho nezklamat tím, že by udělalo, co ono chce. Přístup ke své 
spontaneitě a tvořivosti má naprosto uzavřený, nedokáže se uvolnit, je strnulé, zablokované. 
V okamžiku, kdy se pak pokusí alespoň trochu jednat podle sebe, objeví se obvykle jeho velké pocity 
viny a začne se samo trestat za přečiny proti  konvencím. Jeho svědomí je velmi přísné a striktní, 
protože k němu promlouvá slovy omezujících rodičů. Opačnou stranou téže mince je dítě Kozoroh, 
které záhy převezme strnulá rodičovská či společenská pravidla a začne je samo autoritativně 
uplatňovat na druhých lidech. Omezuje pak již od mládí druhé, diktuje jim, co mají dělat a vyčítavě se 
na ně dívá, když příkaz nesplní. Stává se z něho malý přísný diktátor, který komanduje své 
sourozence, sekýruje spolužáky, chová se panovačně a vzbuzuje v druhých pocity viny. Trestá druhé a 
přebírá rodičovskou nadřazenou, „přezodpovědnou“ roli. 

Nemoci  dítěte s dominantou ve znamení Kozoroh: 

Pokud dítě-Kozoroh pociťuje nějakou disharmonii v souvislosti s principem Kozoroha, projeví se to 
někdy jako potíže s klouby,  kostmi,  s koleny a páteří. Dále se mohou objevit problémy s kůží nebo 
alergie. Patří sem i tvorba kamenů. 

Jaký by měl být dospělý člověk s dominantou ve znamení Kozoroh: 

Jestliže rodiče dítěte naleznou zlatou střední cestu ve stanovení řádu a jistoty pro dítě, může z něho 
vyrůst velmi pevný a cíLevědomý člověk, který si vybuduje svou vlastní, autentickou strukturu, názory 
a hodnoty a půjde si houževnatě za realizací svých zájmů. Tím bude položen základní kámen 
k mohutné stavbě profesní dráhy dítěte Kozoroha, neboť to přirozeně touží po sobě něco zanechat. 
Kozoroh má dar přenést pragmaticky své myšlenky do činů a zhmotnit své sny. City a emoce nedává 
sice příliš najevo, ale projevuje je skrze konkrétní činy a konání ve prospěch druhých.  
Stanoví-li se mladému  Kozorohovi při výchově jistá pravidla, ale zároveň bude bedlivě sledováno, aby 
nebyla potlačována jeho přirozenost nefunkčními zastaralými předsudky, může z něho vyrůst 
důstojný, stabilní člověk, zakotvený hluboko sám v sobě a chránící si svou identitu. Díky své 
cíLevědomosti a silné vůli si dokáže jít za svým  a vyroste z něho člověk, který dokáže adekvátně 
převzít zodpovědnost za svůj život a bude se řídit svým jedinečným vnitřním mravním kodexem, 
pružným řádem a svými právy. 

Dítě se Sluncem ve znamení Kozoroh 

Zdraví: 

++++)str.59-64 Onemocnění páteře, kloubů, kožní onemocnění a alergie, zuby (rovnátka), úrazy kolen 

Rodina: 

Toto dítě bývá často zachmuřené, mívá špatnou náladu a je třeba jej během jeho stavů pesimismu 
nepopichovat různými narážkami a nepokoušet se jeho náladu násilně vylepšit. Pozitivně je třeba na 
takové dítě působit chytrým a duchaplným způsobem. 

Vhodné povolání: 

Pro dítě-Kozoroha jsou vhodná ta povolání, kde může uplatnit a rozvinout přednosti svého znamení. 
Je předurčeno k vedoucím pozicím a k velkému úspěchu v povolání, které si vybere. Velkého úspěchu 
a respektu však může dosáhnout i v takovém povolání, které jej nebaví a není pro něho tím pravým, 
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protože je velice pracovité a houževnaté, ke každé práci – i k té, již nenávidí – přistupuje svědomitě a 
přesně a neodevzdá ji dříve, dokud nemá pocit, že byla správně dokončena. Velkých úspěchů může 
dítě dosáhnout zejména v těch povoláních, kde se pracuje s penězi (bankovní úředník, 
účetní,makléř,obchodník). Velký talent má i pro práci s nemovitostmi, může se uplatnit i jako úspěšný 
majitel realitní kanceláře nebo zástupce podobné firmy. Dítě se může uplatnit i jako inženýr  
v jakémkoli oboru, lékař a vědec, mnohdy také dobrý pedagog – přísný a náročný, či ředitel, 
šéfredaktor, filmový producent a manažer slavných osobností. I když v budoucnosti nebude zastávat 
žádné významné místo, je pravděpodobné, že bude „šedou eminencí“, která ve skutečnosti 
rozhoduje a manipuluje kolegy i svými nadřízenými. Při pracovních sporech Kozoroh bývá velmi 
nepříjemným a důsledným protivníkem. 
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DOMINANTA ZNAMENÍ VODNÁŘ 
Dominanta znamení Vodnář  je každý rok patrná v téže době přinejmenším v době působení Slunce v 
tomto znamení. 

Slunce ve Vodnáři - 20.1. - 19.2. 

Charakteristika dítěte s dominantou ve znamení Vodnář: 

+++)str.116-123 Dítě-Vodnář vyžaduje značnou dávku svobody. Nesnese útlak, vzdoruje proti omezování 
své nezávislosti, a to někdy tak silně, že odmítá veškerá, i nutná, společenská pravidla a omezení.  
Dítě-Vodnář je nejspíš zvláštní, odlišné a asi jej nelze nikam zařadit. Je třeba si pro něj vytvořit úplně 
nová měřítka a nesnažit se jej násilně vecpat do strnulých společenských hodnot, které mu ostatně 
téměř nic neříkají.Toto dítě má v hloubi duše pocit, že přichází z kosmu, a těžko se adaptuje na 
„normální“pozemské podmínky. 
Dítě-Vodnář nemá rádo stereotyp, nudu zaběhaných postupů a pravidel, bývá tudíž značně 
nevypočitatelné. Není nikdy úplně jisté, zda se podvolí naplánovanému časovému harmonogramu. 
Chce si dělat, co chce ono samo. S tím také souvisí jeho značná nespolehlivost v otázkách časových 
plánů a domluvených schůzek. 
Velkým tématem dítěte-Vodnář je vzpoura proti nějaké nefunkční a strnulé autoritě, boj za přirozený 
rozvoj své jedinečné individuality. Pokud dítě-Vodnář žije v souladu se svými vnitřními vodnářskými 
energiemi, pak oprávněně rebeluje proti strnulým šablonám, nefunkčním postupům a konvenčním 
společenským omezením, které mu budou nutit rodiče či učitelé ve škole. Má niternou potřebu 
vymanit se z omezování všeho druhu, nesnese nátlak na přizpůsobení se názoru druhého, s nímž 
nesouhlasí. Je zde však nebezpečí,  že odmítne úplně jakýkoliv řád, třeba i funkční. 

Oblíbená činnost dítěte s dominantou ve znamení Vodnář: 

Toto dítě miluje sci-fi literaturu, techniku a počítače. Potřebuje různé netradiční vzrušující činnosti, 
při kterých se vybouří jeho potřeba po excentrických a výstředních zážitcích. Velmi jej přitahují sporty 
provozované ve vzduchu či skoky jakéhokoliv druhu.  Dítě je zdrojem překvapení a nových možností, 
při kterých bude zlehčovat, co se dá. 

Jak podporovat dítě narozené s dominantou ve znamení Vodnář: 

Leckdy se může stát, že dítě-Vodnář bude jaksi „ulétávat z reality“, jejíž tíživé jho jej příliš svazuje. 
Těžko se snáší do údolí emocionálního prožívání, kde je nutné citově se připoutat k lidem a věcem. 
Není ochotno přijmout city, potřeby a běžné požadavky života, ale chce si všechno dělat po svém a 
samozřejmě úplně jinak. Jeho extrémně svobodomyslná a nezávislá povaha bude vyžadovat od okolí 
a blízkých opravdu velký respekt a je potřeba citlivě hledat pravou míru usměrnění tak, aby to 
nesklouzlo k jeho omezování, ale zároveň aby dítě úplně neulétlo z pravidel, řádu a života vůbec. 
Pokud se dítě-Vodnář rozhodne „snést na pevnou zem“ a shledá, že k tomu má vhodné podmínky, 
pak přinese do života rozruch a rozčeří hladinu poklidné domácnosti. Je neustále inspirováno, je to 
pravý vynálezce, který svými objevy touží přispět k lepšímu fungování světa. Někdy se však stane, že 
jsou nápady malého Vodnář nerealizovatelné. Má vysoké ideály, je to velký myslitel, ale některé jeho 
utopické vize mohou zůstat jen v říši snů. Pak je třeba jej podpořit, aby své představy alespoň popsal 

Co je při výchově  dítěte s dominantou ve znamení Vodnář důležité: 

Pro dítě-Vodnář jsou velmi důležití přátelé – parta spřízněných duší, v níž může prožívat své otevřené 
kamarádské vztahy. Na jedné straně zde zakouší rovnoprávné přátelské postavení, na druhé straně 
může v kolektivu vyniknout, prosadit své představy a předvést se ve své originalitě a nekonvenčnosti.  
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V okamžiku, kdy dítě-Vodnář bude někdo tlačit do otrocké role a nutit jej bezmyšlenkovitě přejímat 
pravidla či myšlenky, které již dávno vlivem pokroku neplatí, vzedme se v dítěti-Vodnáři vlna odporu 
a vzdoru a povstane proti utlačovatelům v přímé opozici. Troufale se vzepře, drze se postaví rodičům 
čelem a otevřeně oponuje, argumentuje a bojuje za své právo mít vlastní názory, svobodně je 
vyjadřovat a žít podle nich. Ve své prostořekosti často odhalí chatrné nožičky strnulých rodičovských 
pravidel.  Úctu dítěte-Vodnář si je možné nejlépe vysloužit respektováním jeho jedinečných názorů a 
potřeby svobodného projevu. 

Problémy, které mohou nastat při výchově dítěte s dominantou ve znamení 
Vodnář: 

Dítě-Vodnář má bystré a rychlé myšlení, díky kterému dokáže předjímat budoucí události a povznést 
se do objektivního nadhledu nad věci. To mu dává dispozici vědět mnoho věcí jaksi dopředu, takže 
vzniká dojem, že ono už stejně všechno ví, má promyšleno, vlastně už je hotové, i když ještě ani 
nezačalo žít. Těžko pak prožívá realitu „tady a teď“, je stále o krok vepředu, žije budoucností 
v očekávání příštích událostí. Pokud však tyto vzlety a nadřazené chování nabudou přílišných 
rozměrů, je potřeba pátrat, zda se za tím neskrývá strach dítěte setkávat se s tísnivou, nějakým 
způsobem omezující a nepřijímající realitou rodinného či školního zázemí. 
Záchranným mechanismem, který vodnářské dítě  může používat proti silnému rodičovskému 
nátlaku, může být jeho urážení se a odmítání komunikovat. Pokud není možné se bránit a postavit 
rodičům otevřeně, projeví svůj protest ze zoufalství odmítáním všeho a urážením se při sebemenší 
příležitosti. Toto chování však vyjadřuje zoufalé volání po větší svobodě a možnosti volně se 
nadechnout. 

Důsledky a psychický dopad nesprávné výchovy dítěte s dominantou ve znamení 
Vodnář: 

Jestliže vodnářské dítě pociťuje v rodině příliš velký nátlak a omezování, může jeho občasný protest 
přerůst do stabilní opozice odporu z chronického vzdoru. Pokud jej bude stále někdo do něčeho tlačit 
a manipulovat jím, vytvoří si dítě-Vodnář „alergii“ na jakákoliv, byť i  funkční pravidla a požadavky, a 
bude se tak programově bouřit proti čemukoliv. Kdykoliv pak bude rodina či jeho okolí něco chtít, 
dítě udělá natruc pravý opak. Za tímto fixním mechanismem vzpoury však bývá skryta dětská dušička, 
která je příliš znevolňována a omezována ve svém svobodném projevu , a tak v zoufalé snaze 
uchránit si své teritorium odmítá vše, co třeba i jen náznakem připomíná nátlak. Nechce pak přijmout 
ani nutné společenské konvence, rebeluje proti všemu a všem. 
Opačnou stranou tohoto problému může být dítě, které téměř vůbec neprojevuje výše popsané 
vodnářské dispozice. Většinou jde o děti, které jsou vystaveny působení natolik silné rodičovské 
autority, že potlačí své otevřené vzdušené dispozice a přizpůsobí se konvencím a očekáváním rodiny. 
Takové děti pak mohou úplně vytěsnit svou individualitu a touhu po vzruchu, změně a svobodě ve 
prospěch svých velmi usedlých a extrémně svázaných rodičů a ve strachu ze ztráty lásky se pak stávají 
hodnými, přizpůsobivými loutkami, které se bojí oponovat či jinak projevit svou odlišnost a vzbouřit 
se. Výsledkem takového přizpůsobení je pak dospělý člověk, který otrocky přejímá společenské 
konvence, tvrdí o sobě, že je úplně normální a obyčejný a vůbec ničím nevyniká. Není si vědom svých 
kvalit, pochybuje o svých nápadech. Zapadá do každodenní šedi, rutiny a pracovního stereotypu, bojí 
se emancipovat, postavit na vlastní nohy. Skrývá svou výbušnou rebelující energii, na což doplácí 
silnými vnitřními přetlaky, napětím, nervozitou a dalšími nemocemi. Svou hrdost a potřebu vzbouřit 
se a bojovat za sebe potlačuje, nechá se deptat svými šéfy a odkývá, co kdo řekne. 
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Nemoci  dítěte s dominantou ve znamení Vodnář: 

Pokud dítě pociťuje disharmonii při projevu své vodnářské energie, může se to tělesně projevit jako 
potíže s lýtky nebo kotníky. Jde také o všechny typy náhlých úrazů včetně zlomenin, dalších nehod a 
šoků. Vodnář dále koresponduje s nervovým systémem – se stresem, nervozitou, tiky či svěděním. Při 
dlouhodobé disharmonii se někdy potlačená energie projeví jako epilepsie nebo náhlé křeče. 

Jaký by měl být dospělý člověk s dominantou ve znamení Vodnář: 

Pokud bude dítě-Vodnář adekvátně podporováno, může z něho vyrůst jedinečný originální člověk, 
který obohatí život všech o své zajímavé nápady, myšlenky a téměř prorocké budoucí vize. Svou 
osvěžující elektrizující osobností vnese závan čerstvého vzduchu a inspirace do pracovní oblasti, 
vytvoří nové odvětví, obor či senzační projekt. Díky humanitě a toleranci k jakémukoliv lidskému 
projevu bude usilovat o rovnost ve vztazích a kdekoliv se objeví, ukáže všem, že je možné pohlížet 
každému přímo do očí, stát vedle druhého člověka ve vzájemné rovnosti a svobodě. 

Dítě se Sluncem ve znamení Vodnář 

Zdraví: 

++++)str.65 Onemocnění páteře, potíže s klouby, se zápěstím, problémy s krví a se žílami (často snížená 
srážlivost krve) 

Rodina: 

Dítě-Vodnář je vystaveno velké námaze a překážkám, které musí překonat, a to ve všech směrech, 
dokonce i doma v rodině. Přestože bývá od dětství provázeno častými rodinnými neshodami, 
nakonec se vždy jeho přání splní a prožije šťastný život. 
 

Vhodné povolání: 

++++)str.65-66 Pro dítě-Vodnáře je vhodné jakékoliv povolání, kde může uplatnit přednosti tohoto 
vzdušného znamení. Takový zrozenec vynikne všude tam, kde může uplatnit originalitu svého myšlení 
a pracovních postupů, jeho předností je také nekonvenční pohled i na ty nejběžnější záležitosti. V 
největší oblibě mívá svobodná povolání, kdy je sám sobě vlastním pánem. Vodnář je úspěšný také 
tam, kde může využít své manuální schopnosti a technický talent… Vodnář potřebuje objevovat a 
zdokonalovat, potřebuje na ve přijít sám. Nemá rád jakákoliv omezení, a proto mnohdy tvoří nikoliv z 
přesvědčení, ale z touhy odlišit se nebo popřít zavedené či vzepřít se běžnému každodennímu životu. 
Z takového dítěte může být dobrý kameraman, počítačový expert, fotograf, také malíř abstraktních 
obrazů, vynálezce, technik, strojvůdce i automechanik. I dívky-Vodnářky vyhledávají pro ženy 
netypická povolání (policistka, taxikářka, stavbyvedoucí, strojvůdkyně…). 
Vodnář může být úspěšný i v módě a v umění, opět vak potřebuje mít volné pole působnosti, protože 
jeho projev bude velmi netradiční, ba dokonce pobuřující… 
Ať se Vodnář objeví kdekoliv, bude okolí provokovat a dráždit… 
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DOMINANTA ZNAMENÍ RYBY 
Dominanta znamení Ryby je každý rok patrná v téže době přinejmenším v době působení Slunce v 
tomto znamení. 

Slunce v Rybách - 19.2. - 20.3. 

Charakteristika dítěte s dominantou ve znamení Ryby: 

+++)str.124-131 Toto dítě má velice citlivou melancholickou povahu. Jeho mysl je plná snů a fantazií, kde 
neplatí pozemské zákony. Miluje klid a pohodu. Dokáže se potopit hluboko do své duše i do duše 
druhých. Vciťuje a vžívá se do starostí a problémů jiných lidí. Potřebuje mít kolem sebe blízké lidi, 
kteří se dokáží na ně empaticky naladit, protože  i ono je schopno téhož vůči svému okolí – velice 
intenzivně do sebe nasakuje okolní atmosféru. Vnímá také disharmonii a nesoulad mezi lidmi. 
Vzhledem k tomu, že je tak intenzivně vnímavé ke svému okolí, může to vést až k nezdravému 
přizpůsobování se a ztrátě vlastní vůle. Těžko si udržuje své hranice. Toto dítko s dominantou ve 
znamení Ryby má z každého znamení zvěrokruhu něco. Je to velice křehký tvor s romantickou duší. 
Má soucit se všemi živými a to jej nutí pomáhat potřebným a společně s nimi nést jejich úděl.  Pozor 
na to, aby kvůli druhým zcela nepopřelo samo sebe!  

Oblíbená činnost dítěte s dominantou ve znamení Ryby: 

Toto dítě má velkou fantazii, miluje pohádky, hudbu, zpěv, malování a další povznášející umělecké 
disciplíny. 

Jak podporovat dítě narozené s dominantou ve znamení Ryby: 

Dětem s dominantou ve znamení Ryby je vlastní klid a transcendentní božská jednota. Z toho důvodu 
je někdy příliš neláká vstoupit do našeho světa duality, protikladů a běžných lidských problémů. Jsou 
napojeny na kolektivní nevědomí, a proto obtížně přijímají jho pozemské existence.  Ve svém životě 
svými senzitivními čidly silně vnímají všechny strázně bytí a bolest všech limitovaných pozemských 
těl. Vnímají svět na jedné straně jako jedno velké slzavé údolí, na druhé straně tuší, že vykoupit se 
z něj je možné jen tím, že přijmou na bedra kříž svého osudu. 
 Bude-li rodinné zázemí citlivé dušičce dítěte-Ryby nakloněno, stane se z něho  velice něžná a 
intuitivní bytost, která oplývá neuvěřitelným bohatstvím fantazie. Je umělecky  zaměřené a umění 
obecně jej dokáže nesmírně povznést, usnadnit jeho žaly a odplavit smutky. Bohatství fantazie a 
úžasná vnitřní citlivost z něj může při příznivých dispozicích dělat hudebníka, básníka, spisovatele, 
malíře a vůbec umělce, který se citlivě dotýká duše. 

Co je při výchově  dítěte s dominantou ve znamení Ryby důležité: 

Dítě-Ryba je v intenzivním kontaktu s neviditelným světem nevědomých sil, a tak vnímá život trochu 
jinak než ostatní. Ke konání  potřebuje spíše impulz či znamení ze svého vnitřního světa než z vnějšku. 
Nechává vše plynout, v klidu a pohodě dozrát. Podstatná je pro ně nejvíce láska, city a vztahy k lidem 
než věci a hmotné statky.  
Ve škole potřebuje dítě-Ryba hodně času a klidu, aby si mohlo vše promyslet a především se na něj 
nesmí tlačit. Dítě-Ryba totiž vnímá realitu jaksi mimosmyslově, nasává do sebe informace tak, aby 
mohly pomalu prostoupit celým jeho tělem a ono je mohlo postupně vstřebat a pustit si je k duši. 
K tomu ovšem potřebuje velký časový úsek a prostor, aby se mohlo uvolnit. Toto dítě není hloupé, 
jen dojde k témuž jako ostatní svým vlastním „nepochopitelným“ způsobem, což mu trvá trochu déle. 
Poznání k němu přichází intuitivně, vynoří se z jeho nitra. Nesnáší nutnost podávat výkony a pokud na 
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něj někdo tlačí, začne často neuvěřitelně zmatkovat, propadne chaosu, stresu a stává se 
dezorientovaným. 
Vzhledem k jeho soucitu se všemi potřebnými je třeba  dát pozor na to, aby se u dítěte nezačal 
projevovat až nezdravý soucit s lidmi, kteří by se vlastním přičiněním z problémů dostali, kdyby chtěli. 
Obecně lze říci, že děti Ryby často trpí tzv.“spasitelským komplexem“, mají nutkavou potřebu 
zachraňovat a někdy si neuvědomují, že především musí chtít ti zdánlivě potřební sami.  
Toto dítě potřebuje pro svůj zdravý vývoj velmi citlivý přístup, velké množství empatie, citové 
podpory a lásky. Je dobré poskytnout mu také kontakt s přírodou, klidné procházky, uvolněné 
povídání a možnost ujasnit si a vstřebat v ústraní dojmy a pocity, jimiž bývá zavaleno. Tak si může 
pomalu posílit svou křehkou identitu a upevnit své hranice tak, aby se dokázalo chránit před 
parazitujícími lidmi a nevystavovalo se nebezpečí ztráty sebe sama. 

Problémy, které mohou nastat při výchově dítěte s dominantou ve znamení Ryby: 

Nebezpečí „Rybího“ přístupu  k životu spočívá v tom, že dítěti bude natolik všechno jedno,že ztratí 
úplně ponětí  o realitě, ocitne se mimo jakýkoliv pozemský řád a zacílenou vůli.  S hlavou v oblacích si 
neuvědomí nutnost žit nohama na zemi a cíLevědomě realizovat svou existenci. Proto někdy působí 
bezprizorně,bezradně a zmateně při nutnosti organizovat si čas, obstarávat věci, přemýšlet o 
budoucím povolání nebo plnit nařízení učitele. Může mít i chaos ve věcech, protože mu nezáleží  
třeba ani na třídění vyhazování starých věcí.. Někdy naopak v pokoře, která mu je vlastní, lpí na 
těchto starých nefunkčních věcech, protože k nim má sentimentální vztah. Kvůli tomuto 
nepraktickému přístupu ke světu může mít dítě někdy problém udržet si vlastní hranice, identitu, 
názory a způsob života. Objevuje se zde také nebezpečí nespolehlivosti, nezodpovědnosti a 
roztržitosti. Pak se může nechat snadno podvést od druhých nebo uvěřit kdejaké fámě. Zde je tedy na 
místě, aby bylo dítě konfrontováno nejlépe vlastním vzorem se správnou mírou hranic, vůle a 
odpovědnosti 
Dítě s dominantou ve znamení Ryby je velice citlivé a vnímavé a jeho jemné energetické proudy 
doslova drásá jakékoli napětí, obzvlášť v rodině. Z těchto důvodů volí děti Ryby různé záchranné 
únikové mechanismy a mezi lidi se jim nechce vstoupit. Vědí, co je tam čeká.  Z těchto důvodů může 
dítě například onemocnět neidentifikovatelnou chorobou. Únikové mechanismy a schovávání se před 
realitou jsou jedním ze specifik znamení Ryby. Jsou příliš křehké a nepříliš bojovné na to, aby se 
dokázaly napětí postavit čelem, proto volí nenápadné způsoby, jak nepřijít s nepříjemnou situací do 
styku. Kromě onemocnění nebo schovávání se ve své samotě a izolaci to mohou být i různé zastírací 
manévry jako „vykrucování se“ z povinností, lhaní, klamání, vymýšlení si. Tyto děti také mnohdy 
unikají z reality přílišným sledováním teLevize, extrémním fantazírováním nebo nepřetržitým denním 
sněním.  
Dítě-Ryba leckdy poskytuje pomoc druhým na úkor sebe sama, obětuje se místo toho, aby 
zachraňovalo samo sebe a bralo ohled na své potřeby. Pak se může ocitnout v situaci, kdy druzí jeho 
dobroty a čisté duše začnou zneužívat. Někdy se kvůli této poddajnosti stávají tyto děti jakýmisi 
„obětními“ beránky celé rodiny - veškeré napětí je ventilováno skrze ně a ony pak trpí pocitem, že za 
všechno mohou. Děti-Ryby se vciťují zvláště do svých blízkých, nasakují do sebe jejich nálady a 
ztrácejí tak někdy ponětí, co cítí ony a co cítí druzí. Z toho důvodu mají také sklon vytvářet se svými 
blízkými až nezdravě semknuté symbiotické dvojice. Duševním splynutím s druhými si kompenzují 
nepevnost vlastní osobnosti. Toto se nejvíce projevuje u dětí, do jejichž potřeb a citů se rodiče či 
vychovatelé v raném věku příliš nevciťovali. Pokud děti-Ryby zažijí necitlivé okolnosti, kdy nejsou 
respektovány jejich jemné nálady, vysvětlují si to tak, že ony nejsou příliš důležité a je třeba se 
orientovat pouze na druhé. Extrémní ztráta sebe sama a obětování se ve prospěch druhých mnohdy 
signalizují narušené rodinné zázemí, které jim neposkytlo možnost zpevnit si své Já.  
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Důsledky a psychický dopad nesprávné výchovy dítěte s dominantou ve znamení 
Ryby: 

Velmi nebezpečným způsobem, jak vytěsnit zraňující realitu, jsou u Ryb závislosti jakéhokoliv druhu, 
včetně závislosti na alkoholu či drogách. Pokud dítě-Ryby používá některý z těchto  způsobů, je třeba 
vždy pátrat, jaké okolnosti je tak extrémně stresují. Ve většině případů bývá kořen problému skryt 
v rodině či ve škole, i když se to na první pohled vůbec nezdá. Jestliže zde dítě nezakouší pohodu a 
uvolněnou přijímací atmosféru,snaží se ji nahradit těmito umělými uvolňujícími prostředky. Vycítí 
totiž jakékoliv drobné urážky, pohrdavé zesměšňující poznámky, skryté manipulace a zraňování a 
nesmírně trpí, pokud k němu někdo přistupuje necitlivě a nerespektuje jeho křehkou individualitu a 
extrémně jemná nervová vlákna. Všechno toto tvrdé zacházení nutí dítě různými způsoby uniknout 
„mimo“ nebo si vytvářet klid a uvolnění náhražkami. Vzhledem k velké ovlivnitelnosti Ryb bývá takto 
narušena jeho již tak rozkolísaná sebejistota a způsoby prosazování. Dítě znejistí, propadne strachu, 
přestane věřit svým pocitům a připadá si v hloubi duše jako ubohý žebráček a ustrašený outsider. 
Nedokáže pak hájit své zájmy a nevěří tomu, že  jeho existence má cenu. Nechává se od druhých 
využívat, zraňovat a citově vysávat. 
Jiným ze způsobů, jakým děti Ryby reagují na nepřátelské životní podmínky, jsou záchvaty lítosti a 
slabosti. Pokud není v rodině uspokojována nějaká jejich citová potřeba, zveličují někdy svou 
nemohoucnost  a bezbrannost jako mechanismus manipulace, dělají ze sebe ubohé oběti a sázejí na 
to, že vzbudí v druhých soucit a slzy lítosti.  

Nemoci  dítěte s dominantou ve znamení Ryby: 

Pokud dítě pociťuje disharmonii v souvislosti s principem Ryb, projeví se to někdy jako potíže 
s chodidly, dále problémy hormonální povahy nebo s funkcí štítné žlázy. Jde také o různé slabosti, 
mdloby, závratě či plísně. Bývají zde potíže s imunitou a poruchy lymfatického systému. 

Jaký by měl být dospělý člověk s dominantou ve znamení Ryby: 

Pokud bude dítě-Ryba láskyplně podporováno, může z něho vyrůst velmi milý, cituplný a uvolněný 
člověk, který bude všude šířit svou neuvěřitelnou pohodu a klid. Svou bohatou fantazií a různorodými 
nápady dokáže rozhýbat mnohé umělecké formy, pod jeho rukama budou ožívat vařečky jako 
princezny a staré přehozy jako mořské vlnobití. Jemným vtipem a laskavým humorem dokáže 
vdechnout život do kdejakých pohaslých očí. Díky svému mediálnímu nadání a senzitivnímu vnímání 
nám tento člověk zprostředkuje svět tajemných mystických sil, duchovních energií a intuitivního 
celistvého vhledu do skrytých transcendentních oblastí. Z jeho srdce vždy poplyne oceán pravé 
přijímající lásky a ozdravný léčivý proud citlivě ošetřující naše nitro. Bude to pravý „mistr duše“. 

Dítě se Sluncem ve znamení Ryby 

Zdraví: 

++++)str.70-75 Přecitlivělost na léky, alergie, nemoci způsobené negativními emocemi, onemocnění 
dolní části nohou, astma, revmatismus a přecitlivělost na chlad a vlhko 

Rodina: 

Dítě-Ryby velmi citlivě vnímá rodinné spory, za velké tragédie často zaměňuje i malé spory, běžná  
nedorozumění nebo i pouhé napětí mezi členy rodiny 

Vhodné povolání: 

Pro dítě v Rybách jsou vhodná všechna povolání,kde může uplatnit přednosti tohoto vodního 
znamení. Takové dítě může být úspěšné v jakékoli umělecké činnosti – nejlépe se mu však bude dařit 
při hudebním projevu,  může se proslavit i jako skladatel. Přitahuje také charitativní činnost – rádo se 
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stará o druhé, ošetřuje je a pečuje o ně, proto se může stát lékařem, zdravotní sestrou, jeptiškou, 
sociálním pracovníkem, pečovatelem, advokátem, ženou v domácnosti či vychovatelem v dětském 
domově nebo pracovníkem v domově důchodců. Toto dítě se rádo stará o zvířata, proto z něho může 
být také chovatel, zaměstnanec farmy či zoologické zahrady nebo veterinář. Díky svému zájmu o 
rostliny se může věnovat i zahradničení. Dítě věnuje pozornost také předmětům, zvláště pak starým, 
může se tedy stát starožitníkem nebo aranžérem. Pro svou citlivost a chápavost, smysl pro 
spravedlnost a dobrosrdečnost si dítě může zvolit i práci pedagoga. Velice oblíbený tento zrozenec 
bývá i u malých dětí. Pro svou velkou fantazii a romantický pohled na svět dítě oplývá i dobrými 
vypravěčskými schopnostmi, mnohdy se samo věnuje psaní pohádek nebo milostných románů. 

Co se musejí Ryby naučit? 

Musejí se naučit, že jsou právě tak dobré a důležité jako kdokoli jiný, že jejich potřeby mají být 
uspokojeny a že jejich ochota pomáhat by měla mít určité hranice, aby nevyústila až do sebezapření 
nebo sebeobětování. 
Rybí povaha nesmírně snadno podléhá manipulaci, takže jejich horlivá ochota pomáhat může být 
zneužita dospělými, kteří se na ni začnou spoléhat. Neměli byste připustit,aby byla jejich touha po 
prospěšnosti zneužívána. Malé Ryby mohou bez problémů přesměrovat svou soucitnou energii na 
péči o domácí zvířata nebo občasné návštěvy churavého staršího příbuzného. Avšak musíte být velmi 
opatrní, abyste dítě péčí o jiné nepřiměřeně nezatěžovali. Ryby se snadno rozpláčou, dokonce i 
chlapci. Rozhodně si je však nesmíte kvůli jejich citlivosti dobírat. Ryby by se měly povzbuzovat,aby si 
našly vhodné kamarády, ale nikdy by se neměly nutit, aby si hrály s drsnými dětmi, které by je mohly 
poděsit anebo zastrašit. Plachost je dalším rysem Ryb. Jestliže vás dítě-Ryba pozve do svého 
soukromého a chráněného světa,vstupte tam jemně. Bude to magický zážitek.  
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Jak moc je to, co je v tomto e-booku uvedeno, přesné? 
Text týkající se astropsychologické charakteristiky jednotlivých dominant je podle mého 

názoru zcela výstižný a nelze mu nic vytknout.  
 
Malé odchylky mohou být v uvedených datech, protože ty se vzhledem k planetárním 

posunům  mohou rok od roku lišit. 
 
Tento výklad je zaměřen výhradně na charakteristiku jednotlivých dominant a nezohledňuje 

další faktory horoskopu, kterých je celá řada. Z toho důvodu je také tento výklad víceméně 
informativní a nelze jej považovat za úplnou charakteristiku jedince.  
 

Je možné získat podrobnější informace? 
Ano, je možné nechat si zpracovat  

 

Astropsychologický rozbor dominantních vlastností dítěte 

 
Co v tomto rozboru naleznete: 
 

• Všechny informace uvedené v tomto e-booku platné právě pro vaše dítě rozšířené ještě 
o další dominanty dané okamžikem narození. Zde se jedná o dominantu danou okamžikem 
narození a tím i začátkem horoskopu (tzv. Ascendent) a postavením Měsíce (Luny).  

• V horoskopu je uvedeno i to, v jaké životní oblasti se příslušná dominanta projevuje.  

• Horoskop si všímá i dalších energií, které jsou v horoskopu narození dítěte zdůrazněny 
postavením dalších planet 

 
Tento rozbor je možné zpracovat pro kohokoliv, i pro dospělého jedince. Jakýkoli dospělý člověk se 
tak může stát  sám sobě rodičem a tím si vyřešit problémy z dětství, aby se mohl stát sám sebou! 
 

Jaké jsou další možnosti s e-bookem "Dominantní vlastnosti (nejen)u dětí" 

Jak si naplánovat narození potomka tak, aby se narodilo děťátko 
podle vašich představ? 

Jednoduše si vyhledejte dominantu toho znamení, které vám nejlépe vyhovuje, zjistěte, v 
jakém období tímto znamením  prochází Slunce a odečtěte devět měsíců.  

V tomto případě platí, že tato metoda není stoprocentní, nelze předvídat nečekané události, 
k nimž může dojít, takže ani v tomto případě nelze např. odhadnout předčasný porod...  
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Záleží vám na tom, zda se narodí  holčička nebo chlapeček? 

Když se má narodit děťátko, je důležité hlavně to, aby bylo zdravé. Pokud vám  však záleží na 
tom, zda budete mít holčičku nebo chlapečka, pak lze využít informací z některého astrologického 
programu pro počítače, např. programu Nebeský kalendář, který používám já.  

Program Nebeský kalendář je možné si volně stáhnout na www.wendys.cz a je dostupný 
v plné verzi za dobrovolný finanční příspěvek od 200 Kč. Pak stačí zadat datum narození budoucí 
maminky, kartu uložit a poté vlevo kliknout na „Hledej konstelaci“. V nabídce klikneme vpravo 
nahoře na „Pro výpočet plodných dní“. Pak už stačí ve spodní části zadat období a kliknout na OK 

 
Po kliknutí na OK se vypíší plodné dny v uvedeném období s informací o tom, zda by měl být 

potomek holka nebo kluk 

 
 
Vzhledem k tomu, že tuto metodu jsem v praxi sama nevyužívala ani nikdo z mých blízkých 

a naopak jsem se setkávala s opačnými verzemi u jiných zdrojů, nemohu s určitostí říci, jak dalece je 
tento výpočet spolehlivý, nicméně program Nebeský kalendář považuji za jeden z nejlepších 
a nejspolehlivějších astrologických programů, takže určitě stojí za to si jej nainstalovat do počítače 
a jednorázovým dobrovolným příspěvkem si zajistit jeho plnou verzi.  

. 
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Chcete vědět, jaké dominantní vlastnosti bude mít děťátko, které právě čekáte? 

Jednoduše si podle předpokládaného termínu porodu vyhledejte dominantu znamení a 
přečtěte si jeho charakteristiku.  

Pokud s vámi tato charakteristika příliš nerezonuje,  ještě stále máte možnost uvést vše do 
rovnováhy např. tím, že se seznámíte s univerzálními principy, případě si necháte zpracovat pro 
děťátko Astropsychologický rozbor dominantních vlastností dítěte 
 

Místo závěru 

Určitě nemůžete očekávat, že s potomkem nebudete mít vůbec žádné problémy,  přesto je 
můžete  snížit na minimum tím, že pochopíte skutečný rozměr života a jeho fungování. U každého 
dítěte je nejdůležitějších prvních 12 let života, z něhož dítě čerpá v podstatě celý život.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Použitá literatura, z níž je čerpáno v tomto e-booku: 

Marie Hlávková „Astropsychologie vašeho dítěte“ +++)  nakl.GRADA 
Výklad dominant znamení (upravený text) – www.grada.cz e-mail info@grada.cz 
Olga Krumlovská„Dokonalé dítě podle hvězd“ ++++)  nakl. CESTY 
Výklad slunečního znamení - Ottovo nakladatelství 
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