D tský horoskop
M. má Slunce ve St elci. Bude proto veselý a hravý, bude mít dobrodružnou povahu.
Rád bude cestovat i zajímat se o filozofická témata. Nenechá se jen tak zastrašit a r zné výzvy
bude p ijímat bez v tšího rozmyslu. P i pohledu na M. horoskop je nejvýrazn jší, že se
v tšina prvk nachází ve vodních znameních. ty i prvky má ve vodním znamení Štíra. To
mu bude dodávat silnou vnímavost a empatii. Na rozdíl od klasických St elc u n j bude hrát
silnou roli citová stránka a vnit ní prožitek.
I Ascendent, nebo-li znamení, které vycházelo v moment narození nad obzor, se
nachází ve vodním znamení Raka. Bude to jeho projev zjem ovat. Bude schopný vycházet
s lidmi a bude jimi vnímán jako sympa ák. Ascendent v Raku asto p ináší pot ebu jistot a
pot ebu cítit pevné zázemí. Proto M. bude mít silné pouto k domovu. asto p ináší i „kruný “,
za kterým se zrozenci schovávají. Je to dáno p edevším onou citlivostí a z ní plynoucí i
snadnou zranitelností.
Luna v horoskopu ukazuje, jakým zp sobem vnímáme a prožíváme. M. Luna je
vládcem horoskopu, ímž se op t zvyšuje role cit v jeho život . Luna se nachází ve Vahách,
což zna í p átelskost a bezproblémovost ve vycházení s lidmi. Bude schopný vnímat všechny
stránky v cí, a proto mu m že delší dobu trvat, než se rozhodne, jakým sm rem chce jít.
Zárove mu to dodává i ur ité estetické vnímání.
M. pohled na sv t bude mnohdy ernobílý. Jeho Merkur, planeta komunikace, se
nachází ve znamení Štíra. Jeho vnit ní život tak bude nesmírn bohatý, nicmén to co se
v n m odehrává a to co si skute n myslí si bude mnohdy nechávat sám pro sebe. Negativní
emoce se v n m budou mnohdy n jakou dobu hromadit a vybouchne až v moment, kdy jeho
trp livost p ete e. A teprve potom se za nou dít v ci. Bude mít také schopnost vhledu do
ostatních, máloco mu z stane skryté. Dokáže i odhadnout nejslabší místo protivníka a
v p ípad konfliktu bude schopný p esn zamí it a zaúto it.
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