Výklad horoskopu jedné malé holčičky

Astrologie, to je pomáhající obor kvetoucí na mezi společné pro umění a vědu.
Pracuje s podobností postavení hvězd a možností v životech lidí. Přesný výpočet
z data, času a místa narození je nezbytný pro zakreslení horoskopu. Astrolog ho
čte, zkoumá a vykládá k užitku nositele horoskopu. To píšu kvůli tomu, že právě
Znamení Štíra (
), ve kterém se holčička narodila, je nejblíže všem
tajemstvím: vidí a slyší tam, kde jiní jen mžourají, cítí tam, kde jiní marně
hledají stopu. Svým životem má vaše malá dojít k porozumění všeho, co odevždy
a samozřejmě chápe a z toho se má naučit předávat dál jen to podstatné, co je k
užitku. Má se naučit mlčet o tom, co nepomůže, ale nešetřit slovy pro radost,
úlevu a všechno dobré. Taková je kvalita Slunce ( ) holčičky…………...
Sluncem v životě dítěte bývá táta nebo ten, kdo na sebe vezme jeho úlohu.

Takhle vypadá celý její horoskop:

Na první pohled je v něm živo. Nejdůležitější je červený čtverec, který se jmenuje
Velká kvadratura a modrý trojúhelník – Velký Trigon. Červená ukazuje akci,
riziko, napětí, a souvisí s průchodem životními křižovatkami. Modrá je spojena
s harmonií, pochopením a vhledem - souvisí se životními zastaveními. V jednom
bodě se obě tyto planetární konfigurace potkávají. Je jím stupeň Zodiaku, na
kterém je Luna ( ), symbol mateřského a pečovatelského citu. Jako jediná obíhá
kolem Země a přináší jí odražené sluneční světlo. Ve Znamení Raka ( ) je
Luna „doma“. Je laskavá, přející, bývá přirovnávána k průzračnému potůčku,
k jeho nezkalené, životodárné vodě. Pomalé a váhavé přenese dál, pročistí, co se
zablátilo, a uhasí ohně z nerozumu. Pomůže přežít těžké chvíle a podpoří růst
dobrého. V horoskopu holčičky nemá přímý vztah se Sluncem, proto umožňuje
odstup a nadhled, když hrozí spalující prožívání. V dětství to bývá to maminka,
babička, ale i táta nebo prostě ten, kdo vůči děcku uplatňuje mateřskou lásku. Je
vzorem, který Veronika vstřebává na cestě k vlastní dospělosti. Je její dobrou
vílou.
Poslem všech zpráv z okolního světa, a zároveň vynášejícím na světlo, co se
zrodí v nitru, je Merkur ( ), planeta, která se nikdy příliš nevzdálí od Slunce.
V hřejivém Znamení Střelce (
) má talent i ty nejtěžší události a zprávy
předat s nadějí na zlepšení, dobrý vývoj nebo možnost nápravy. S ohledem na
povahu sdělení, snadno přidá poučení – bohužel často nadbytečné, nevhodné.
holčičce prospěje výchova k vědomí i vlastní omylnosti a k práci na sobě.
Další planetou od Slunce je Venuše ( ) v kolektivním Znamení Vah (
). Cit
pro druhé, pro jejich potřeby, líbeznost i něha projevu, taková květinka je
spokojená holčička. Je v ní ale i touha manipulovat druhými, ovládat je. A
jestliže její působení nevyvolá odezvu, jednání, jaké si přeje, dokáže být nejspíš
už dnes hodně nepříjemná (opozice Uran ). Bude se snažit uplatnit svůj
vyzkoušený vliv, jen aby dosáhla svého ( kvadratura , Pluto ). Propojení
Luny, Venuše, Pluta a Uranu přinese téhle dnes malinké a zatím zdánlivě
bezmocné holčičce mnoho nápadů, příležitostí i nástrah. Záleží na tom, jak
připravená bude vstupovat, někdy vbíhat, řítit se do nových zkušeností:
Silnou převahu planet nabízí horoskop v kardinálním modu, a také ve vodním
živlu, s neobsazeným vzdušným živlem, v domech poznávání vlastním projevem

a bytím ve vztazích, s velkým důrazem na výsledky, ale s přehlížením
materiálních hodnot. To se projevuje i v tzv. vládcích:
Luna, Venuše a Neptun, to je péče, cit a ideály, jsou ve „svých“ Znameních –
pučí, rozvíjejí se a rostou samy za sebe.
Jupiter a Merkur, to je expanze a intelekt, se podmiňují navzájem, přitom
Jupiter určuje využití síly – Mars – kvůli změně – Uran.
Samostatně působí Saturn ( ) – omezení – proti Plutu – přerod – a naopak.
Takový galimatyáš může nastat, kdyby holčička neměla vedení laskavé, ale
pevné a znalé ruky blízkého člověka. Je nesmírně důležité pro její vývoj, v jakých
příkladech bude vyrůstat. Je důležité vždy najít čas, aby se její prožitky mohly
stát vědomými, je třeba naslouchat jí a odpovídat na milion dotazů, které bude
mít.
Práce se slovy jí bude přinášet radost, a možná jednou bude podstatnou složkou
její profese. To souvisí s Jupiterem ( ) v Blížencích ( ) na počátku 5. Domu.
Od narození má Veronika velkou potřebu svobody projevu. Její rozpoložení se dá
snadno poznat z toho, jak bude mluvit – s jakou chutí. Tohle miminko má začít
mluvit velmi brzy.
Horizontálně i vertikálně půlí horoskop hlavní osy:

Vodorovná osa Ascendent/Descendent vymezuje osobní horizont, ve spodní
části horoskopu od vnímání sebe sama, až k mezilidským vztahům: z Kozoroha (
) do Raka ( ) : sebekritika a vysoké nároky ji mají vést k laskavosti a
pochopení ostatních - to je dolní hemisféra, tedy to, co na sebe nakládáme a
zpracováváme, řešíme sami. Od toho, jak se hodnotíme, se odvíjí, kolik na sebe
naložíme. Spolu s obětavostí Luny pod Descendentem v šestém domě je možné,
že holčička bude chtít obsáhnout víc, než síly stačí. Výchova a později
sebevýchova by tohle měla zohlednit, vést ji k rozvaze před jednáním.
V prvním a sedmém Domě jsou obkročená Znamení. Jsou to Vodnář a Ryby (
) a Lev a Panna (
). To přináší časté mylné úsudky lidí o holčičce
i jí o sobě samé: první Dům začíná Kozorohem a končí Znamením Berana ( ).
Uvnitř těchto prostor k objevování sebe a druhých jsou ukryty touha po volnosti
a svobodě ( ) a plnosti a hloubce ( ), které předznamenává strohost
Kozoroha a zakončuje beranská síla.
Asi potrvá dlouho, než se holčička bude moci sama na sebe plně spolehnout a
bude sama sebe překvapovat jen v dobrém. To platí i pro její vztahy, kde může
působit jako citlivý Ráček ( ), ale jen do té doby, než se, často podvědomě,
projeví (obkročené) Lvice ( ) a Panna ( ) v jejím sedmém Domě – praktická
vládkyně. Sedmý dům uzavírají Váhy – společnost - a přání být její součástí.
Těžko někdo bude mít jistotu v tom, jak se holčička kdy zachová, půjde vždy o
nový a nový souhrn podnětů a vlivů. V horní polovině horoskopu je mírná
převaha planet, která naznačuje, že v jejím životě budou převažovat osobní
zkušenosti nad poučením z minula, od druhých, od předků.
O možnostech pro holčičku naznačených v horoskopu, píšu za Úplňku
22.7.2013, kdy Slunce vstupuje do Znamení Lva. Holčička se teď bude kvapem
rozvíjet směrem k vám, k lidem kolem sebe, začne si kdekoho podmaňovat a
ovíjet kolem prstíků, bude v tom velmi dobrá. Moc jí přeji, abyste jí úplně
nepodlehli, ale začali se pomaličku připravovat na výchovu téhle malé princezny.
Všechno dobré k vám. Ljuba Axmannová
(Přílohu tvoří horoskop zrození)

