Vaše city a emoce
Luna vypovídá zejména o citech a o tom, jakým způsobem prožíváme situace po
emoční stránce. Vaše Luna je ve znamení Vodnáře. Vodnář je vzdušné znamení, které má
rádo často změnu, originalitu a hlavně nezávislost. Proto lze předpokládat, že se nebudete
chtít výrazně citově vázat, a jakékoliv omezování po stránce emocí a citů Vás bude hodně
omezovat a může to být ve vztahu s kýmkoliv (a to nejen partnerském) výrazný problém,
pokud lidé neporozumí Váš citový život, Vaše vnímání. To vše ostatně potvrzuje Slunce ve
Lvu a Ascendent ve vzdušných Vahách, jejichž významy jsou již popsány výše. Luna je
v napěťovém aspektu s planetou Slunce, což může vypovídat o tom, že ne vždy udržíte emoce
na uzdě a také můžete být často v rozporu mezi tím, co chcete po citové stránce a tím, kam
Vás táhne Vaše Já, Vaše ego, Vaše energie.
Ostatní významné konstelace
Silné obsazení znamení Panny Marsem, Merkurem a Venuší vypovídá o silném vztahu
k praktičnosti a materiálním hodnotám. Zároveň Vám tato konstelace mimo jiného dodává
smysl pro detail, analytičnost. Merkur přijímá příznivý aspekt od planety Uran, což Vám
dodává určitě nápaditost a rychlé myšlení, ale může to dát i vztah k astrologii, neboť Uran je
planeta astrologů. Vliv těchto planet do konkrétních oblastí života bude popsán v dalších
odstavcích.
Povolání, kariéra a majetek
Desátý dům naznačuje Vaši kariéru a uplatnění ve společnosti. Konstelace vypovídají
o tom, že byste velmi ráda projektovala svoji kariéru a společenské postavení do oblasti
Vašich zájmů. Jinými slovy – ideální propojení by bylo, kdybyste kariéru budovala v oblasti
toho, co Vás baví. Je potřeba si dát pozor na problémy s nadřízenými a šéfy, se kterými
nemusíte vždy dobře vycházet. Lze předpokládat, že budete chtít, aby Vás práce uspokojovala
také po stránce materiálního zabezpečení (což je v dnešní době logické, ale nezapomínejme,
že je u Vás mj. zdůrazněn zemský živel, který klade důraz právě na hmotu). V oblasti kariéry
a společenského postavení dávejte pozor na rady od přátel, které jakkoliv můžou být dobře
míněny, nemusí být pro Vás těmi pravými.
Obecně Vás můžu potěšit, protože pokud se vyhnete zbytečným finančním výdajům
nebo irelevantním krokům v oblasti povolání, které Vám můžou přinést mylný odhad situace
(zejména v důsledku chybných rad od spolupracovníků nebo špatně naplánovaných cílů), tak
Vám konstelace v tomto směru přejí, a neměla byste mít zásadní problém se získáním dobře
ohodnoceného zaměstnání.
Nadřízení budou typu Vodnářsko – Račího. Tedy jedni budou plni pochopení, se
vztahem k majetku, ekonomice, ale i k rodině a dětem. Druzí můžou být nezávislého ducha a
originality, s velkým množstvím inovačních cílů a plánů. Můžou mít také vztah k moderním
technologiím.
Spolupracovníci budou plni nadšení, vizí do budoucna, nebude jim činit problém
naplánovat různé akce a záležitosti. Budou komunikativní, rádi cestovat a můžete s nimi sdílet
nadšení pro zahraničí a duchovní záležitosti. U těchto spolupracovníků naleznete významně

obsazené znamení Střelce. Další charakteristika Vašich kolegů je, že budou mít sociální cítění
a fantazií. Budete se moct na ně obrátit v různých těžkých chvílích, vyslechnou Vás a
dokážou projevit soucit. Nelze ale očekávat zásadní podporu po praktické stránce. Obsazení
znamení Ryb bude u nich dominovat.
Nesmím také zapomenout na Jupiter v devátém domu, což je oblast vzdělávání,
cestování, filosofií a duchovna. Všechny tyto oblasti, nebo některá z nich dle vývoje Vaší
duše budou hrát důležitou roli ve Vašem životě. Positivní informací je určitě i to, že Jupiter
přináší potěšení do života, to co nás baví a těší, a to pro Vás budou právě již zmíněné oblasti.
Partnerství a vztahy
Muži Vás budou přitahovat dvojího charakteru – energičtí, praktičtí a pracovití.
V podstatě se jedná o znamení Berana a Panny, přičemž je třeba si uvědomit, že muž v tomto
znamení nemusí mít Slunce, ale třeba jinou významnou konstelaci. Nepřekvapilo by mě,
kdyby jste měla partnera, který Vás bude nechávat často samotnou, ať již z jakýchkoliv
důvodů. Tím ale neříkám, že to je špatně. Charakteristika partnerů bude tedy zejména tato:
aktivní muž se zaměřením na sport, akci, bude rád začínat nové věci, nudit se s ním prostě
nebudete. Tento partner Vám ale bude přinášet problémy do života, neboť s ním budete
bojovat o moc a postavení ve vztahu. Nebo můžete mít partnera praktického, pečlivého,
opatrného se vztahem k materiálním hodnotám. Tento partner Vám bude vyhovovat více,
protože s ním naleznete větší soulad na praktické úrovni.

