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I. Obecné informace a dispozice obou partner� 
 
 
K. V. 
 
Narodila jste s vycházejícím znamením (tzv. Ascendentem) ve Lvu a Sluncem 

v Beranu. Jste tudíž nesmírn� energická a dynamická, je ve Vás dost síly poprat se s �ímkoliv. 
Budete mít spoustu nápad� a cíl�. Budete p�sobit jako neohrozitelná osoba, které nic nebrání 
dosáhnout �ehokoliv. Máte schopnost prosadit se a vést druhé. Jste autoritativní a málokdo je 
schopný ohrozit Vás. Budou Vás obecn� p�itahovat partne�i Vodná�sko-Ští�ího typu, tudíž 
lidé nezávislí, originální, kte�í jsou houževnatí a jejichž vnit�ní život bývá nesmírn� bohatý a 
pro ostatní t�žko proniknutelný. 

 
 
Partner 
 
U manžela by cht�lo znát pro ujasn�ní Ascendentu co nejp�esn�jší �as narození. Za 

p�edpokladu, že je zadaný �as správný, Ascendent vychází na po�átku St�elce. S tím budeme 
také p�i výkladu pracovat, nicmén� je možné, že se partner�v Ascendent nachází ve Štíru a 
výklad by byl poté v n�kterých bodech odlišný. Partnerovo Slunce se nachází též ve St�elci. 
Bude to stejn� jako vy osoba oplývající dostatkem elánu. K tomu se u ní p�idává nadšení, 
otev�enost a up�ímnost. Takový �lov�k se mnohdy zajímá o cestování �i o filozofické otázky. 
Bude mít smysl pro svobodu a rád se bude v�novat netradi�ním v�cem. V život� bude 
potkávat partnerky Blíženecko-St�el�ího typu, �ili ženy komunikativní, veselé, spole�enské a 
p�edevším ženy, se kterými se bude neustále n�co dít. 

 
 
 
 
II. Synastrie 
 
 
Slunce, nebo-li soulad v životním a energetickém nalad�ní 
 
Vaše Slunce se nachází v Beranu, partnerovo ve St�elci. Ob� dv� znamení spadají pod 

ohnivý živel a díky tomu si i velice rozumí. Vy jako Beran budete ráda první, budete mít 
ambice a plány. St�elec bude mít také plán� hodn�, p�estože s jejich dotahováním do konce 
m�že mít problémy. Oba dva ovšem budete �inorodí, nebudete rádi postávat na míst� a pokud 
spolu budete mít spole�né aktivity, m�žete se výborn� dopl�ovat. 

 
Vaše Slunce se nachází v opozici na Marta, Urana a Jupitera Vašeho partnera. Zárove� 

jsou ale Vaše Slunce navzájem v trigonu a u partnera se do tohoto trigonu p�idává i Merkur. 



 
  

  

Je tedy vid�t, že byste si m�li rozum�t a na komunika�ní úrovni byste m�li fungovat podobn� 
(více viz níže).  

 
Partnerovo Slunce je propojené s Vaším horoskop moc p�kn�. Je v konjunkci s Vaším 

Neptunem, v trigonu na Vašeho Merkura s Venuší a také v slabém trigonu na Saturna na 
Vašem Ascendentu. Dohromady tak tvo�í tzv. velký ohnivý trigon, což je velice p�íznivé 
znamení v horoskopu, zna�ící silnou schopnost spolupracovat a i to, že se m�žete v ledas�em 
dopl�ovat. Je to také prvek zna�ící, že Vás partner bude p�itahovat na fyzické úrovni. 

 
 
Luna, nebo-li soulad v citech 
 
Luna ve Vodná�i Vám dodává v otázce vztah� pot�ebu „voln� dýchat“. Nemáte ráda, 

pokud Vás n�kdo bude omezovat �i Vás tla�it ur�itým sm�rem. Váš citový život bude hodn� 
propojený s komunika�ní úrovní, pot�ebujete mít s partnerem spole�ná témata. Problém m�že 
být, že Váš citový život bude pohyblivý a m�žete tak h�� hledat po citové stránce jistotu. 
Partnerova Luna ve Lvu je jiného ražení. Citová složka partnera bude hodn� vášnivá, bude rád 
dávat svoje city najevo, za nic se nestydí. Je schopný ve správný moment druhému �íct, co se 
v n�m odehrává. Je zde pouze drobné riziko, že se nechá unášet na vln� silných emocí a bude 
se na vztah koukat skrze r�žové brýle. 

 
Vaše Luna je zakomponovaná do horoskopu partnera moc p�kn�. Nachází se totiž 

v konjunkci s planetou lásky Venuší a navíc p�ijímá trigon od partnerovy konjunkce Jupitera 
s Uranem. Dodává to souzn�ní a harmonii do citových a vztahových otázek mezi Vámi. 
Jupiter s Uranem k tomu p�idávají jiskru nadšení a vzrušení do Vašeho citového vnímání 
vztahu. 

 
Partnerova Luna stojící na Vašem Ascendentu znovu podtrhuje, že schopnost spolu po 

citové stránce kooperovat je oboustranná. Nachází se v konjunkci s planetou Saturn, která 
dodává partnerovu citovému životu smysl pro �ád a zna�í též to, že partnerovi budete schopná 
být oporou. Navíc je Luna v trigonu na konjunkci Merkur / Venuše a v trigonu na Neptuna a 
op�t se nám zde utvo�il velký ohnivý trigon. To je o vášnivosti i o hlubším porozum�ní, 
nazna�uje to intimitu vztahu. 

 
 
 
 

(…) 


