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DOLNÍ KONÈETINY

Dolní končetiny se dělí na několik oblastí. Část 
od kolene k nártu se nazývá noha, stehno sahá od kole-
ne k rozkroku, pak je tu koleno, kotník (zde jsou rozdí-
ly u mužů a žen), nárt, chodidlo a nakonec pata.

Noha (bérec)
Nohu definujeme jako oblast od kolene k nártu.

Znaménka na nohou svědčí o těžkostech v dětství a v ob- 
dobí dospívání, ale též o schopnosti je v dospělosti pře- 
konat.

Na nohou rozlišujeme čtyři typy znamének:

50. První typ: Znaménka vpředu na pravé noze 
svědčí o těžkém dětství, chudobě a rodině z nižší spole-
čenské třídy, která neměla prostředky na to, aby dala dě-
tem dobré vzdělání a vhodnou výchovu. Během dospí-
vání měla daná osoba problémy díky svému rebelantství 
a nepřátelským postojům vůči rodině a přátelům.

Přesto jsou tito lidé požehnáni silným charakte-
rem a touhou uspět. Dostanou-li se do správné společ-
nosti a pokud se jim příležitostně dostane i odborného 
vedení, mají maximální šanci zlepšit svůj život tím, že 
si zvolí vhodné povolání, které odpovídá jejich nadání. 
I když potřebují velkou sílu vůle a tvrdou sebekázeň, 
aby mohli uspět, jejich povahové rysy jim umožňují 
vymanit se z marastu potíží, do něhož se narodili.
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51. Druhý typ: Znaménka vzadu na pravé noze 
svědčí o lenosti a nečinné povaze. Lidé tohoto typu se 
nesnaží a neradi tvrdě pracují. Do velké míry jsou so-
bečtí a hledají si snadný způsob, jak přijít k úspěchu, 
často na úkor jiných. V mládí se bavili a užívali si a zá-
vratnou rychlostí střídali partnery. Když dozrají, usadí 
se a většinou vedou normální rodinný život.

52. Třetí typ: Znaménka vpředu na levé noze 
svědčí o chatrném zdraví v dětství. Nemoci dýcha-
cího traktu, podléhání virovým nákazám a zraněním, 
jako jsou například zlomeniny, mohou brzdit přirozený 
vývoj nositele. Vhodná lékařská péče, důraz na správ-
ný vývoj a výživná strava s největší pravděpodobností 
dítě posílí a v dospělosti má naději na úplné uzdravení, 
což mu pomůže uspořádat si život a postavit se na vlast- 
ní nohy.
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53. Čtvrtý typ: Znaménka vzadu na levé noze 
svědčí o plachosti a vyhýbání se druhým lidem. Lidem 
tohoto typu chybí sebevědomí a bojí se, že jim bude 
ublíženo. Proto se uzavírají do sebe a straní se společ-
nosti. Mají velmi málo přátel a trvá jim dlouho, než 
někomu začnou důvěřovat. Celkově jsou to introverti,  
a tak je pro ně těžké najít si partnera. Mají sklon ženit 
se či vdát relativně pozdě a mívají málo dětí.

Stehno
Stehno je oblastí od rozkroku ke koleni. Znamén-

ka v této oblasti zpravidla svědčí o plodnosti, manžel-
ství a kontinuitě.

Rozlišujeme zde čtyři typy znamének:

54. První typ: Znaménka vpředu na pravém steh- 
ně svědčí o sklonu mít hodně zdravých dětí a vést 
uspokojivý sexuální život. Lidé tohoto typu mají silné 
sexuální pudy a pohlavní styk spojují s erotizmem. Je-
jich každodenní činnost je ovlivněna jejich sexuálním 
životem. Zahrnují své druhy láskou a pozorností a po-
trpí si na to, aby projevovali lásku a intimitu.

55. Druhý typ: Znaménka vzadu na pravém steh-
ně svědčí o vřelé a přátelské povaze. Lidé tohoto typu 
vyzařují teplo a lásku a nedokáží se dlouho zlobit. Jsou 
shovívaví a odpouštějící a celkově mají pochopení pro 
chyby druhých, pokud je jasné, že nešlo o zlý úmysl. 
Jsou nesmírně společenští a mají spoustu přátel, kteří 
jim důvěřují a radí se s nimi o různých věcech.

Celkově jsou to vřelí, rodinně založení lidé, kteří 
se těší z vřelého a láskyplného manželství, svých part-
nerů si váží a berou jejich názory vážně. Svým dětem 
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dávají lásku a zdravou výchovu a snaží se jim vštípit 
hodnoty, které je v životě přivedou k úspěchu.

56. Třetí typ: Znaménka vpředu na levém stehně 
svědčí o rozvíjení sexuality. Lidé tohoto typu nejsou 
zvyklí na erotický sexuální život, který by byl pro-
vázený předehrou a různými erotickými projevy, ale  
po čase a s pomocí partnera se naučí různé sexuál-
ní techniky rozvíjet a vychutnávat si je. Celkově jsou 
citově uzavření a je pro ně těžké projevovat své po-
city na veřejnosti, avšak když se překážky odstraní, 
otevřou se, postupně odhalí celou svou vnitřní bytost  
a naučí se být pozorní vůči svému partnerovi, a dokon-
ce i vůči lidem ve svém okolí. Tito lidé mají v podstatě 
nízké sebevědomí. Naučili se skrývat svou sexualitu, 
ale v dospělosti objevili sami sebe a postupně se nauči-
li těšit se ze sexuální zralosti.

57. Čtvrtý typ: Znaménka vzadu na levém steh-
ně svědčí o krizi, která povede k osamělosti a depre-
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si. Přestože lidé s tímto typem znamének mají vřelou 
a sympatickou povahu, jejich radostný duch bude za-
sažen nějakou nešťastnou událostí, například nemocí 
nebo nehodou, která změní běh jejich života. Tito lidé 
jsou od přírody jemní, vřelí a poskytující podporu, a po- 
kud potkají nějakého vřelého a chápajícího muže či 
ženu, dokáží překážky ve svém životě překonat.

Kolena
Znaménka na kolenou svědčí o sympatické a přá-

telské povaze, ale také o nestálosti. Najdeme zde dva 
typy znamének:

58. První typ: Znaménka na pravém koleně svěd-
čí o oblíbených lidech, se kterými se dá snadno vychá-
zet. Jsou schopni rychle se s lidmi spřátelit a ostatní je 
rádi vyhledávají.

Užívají si uspokojivého života a dobré jsou i je-
jich partnerské vztahy. Lidé tohoto typu jsou v práci 
úspěšní díky své příjemné povaze a také proto, že re-
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spektují autoritu svých nadřízených a správně plní pří-
kazy. Jestliže zaujímají nějakou vedoucí pozici, mají 
se svými spolupracovníky dobré vztahy, protože umějí 
lidi motivovat a přimět je k nejlepšímu výkonu tím, že 
je pozitivně povzbuzují.

59. Druhý typ: Znaménka na levém koleně svěd-
čí o nedostatku sebedůvěry, což vede také k nedostatku 
stability v životě nositele. Lidé tohoto typu mají sklon 
často měnit zaměstnání a neváhají se přestěhovat, je-li 
to nutné. Většinou jsou to obchodníci, obchodní ces-
tující nebo podnikatelé, kteří se nebojí investovat čas 
a peníze do příležitostí, které jim přijdou do cesty, ale 
protože postrádají schopnost si věci promyslet, nepro-
věří si vztahy, do nichž se nechají zatáhnout, a nejed-
nou jsou pak zranění nebo také přijdou o peníze.

Celkově si berou dominantní muže nebo ženy,  
na nichž se stávají mimořádně závislými. Jejich man-
želství je určováno a diktováno mírou a silou této zá-
vislosti. Když se pokusí projevit nezávislost, začnou 
mít s partnerem problémy, ale pokud se podvolí, jejich 
rodinný život plyne hladce.

(Je-li znaménko na levém koleně malé, kulaté a 
světlé, obchod se vydaří, jelikož nedostatek sebedůvě-
ry těchto lidí je neutralizován a lze očekávat, že dosáh-
nou váženého postavení a finančního úspěchu.)

Kotníky
Znaménka na kotnících mají jiný význam u mužů 

než u žen.

Kotníky u muže
Muži se znaménky na kotnících jsou nepříjemní  

a panovační.
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Rozlišujeme zde dva typy znamének:

60. První typ: Znaménka na pravém kotníku vět-
šinou svědčí o mužích, kteří nikdy neslyšeli o sexuál-
ní rovnosti. Navíc jsou někdy hrubí i vůči svým dětem, 
což se projevuje tak, že ignorují jejich přání a kdyko-
liv dojde k nějakému konfliktu, vnucují jim své vlast-
ní názory a přání. Jejich tyranská povaha se projevu-
je i v práci. Pokud mají vedoucí postavení, je těžké se 
jim zavděčit, a proto dochází ke výměně zaměstnanců 
častěji, než je normální. Jestliže nezaujímají vedoucí 
postavení, je pro ně těžké poslouchat rozkazy nadříze-
ných a v podstatě jsou drzí a neomalení, což způsobu-
je, že nemají šanci zůstat dlouho na jednom pracovišti, 
a proto často mění zaměstnání.

61. Druhý typ: Znaménka na levém kotníku svěd-
čí o laskavé a citlivé duši. Muži tohoto typu jsou kul-
tivovaní a kladou značný důraz na dobrý vkus, kvalitu 
života a životní úroveň, která spojuje kulturu s pestrým 
společenským životem. Tito muži příležitostně podleh-
nou šviháctví a zhýralosti. Mají sklon posuzovat sebe  
i druhé podle vnějšího vzhledu, vybraných způsobů a mě- 
řítek, jež nejsou nevyhnutelně znakem dobrého nitra.

Kotníky u ženy
Ženy se znaménky na kotnících jsou silné a plné 

energie. Rozlišujeme zde dva typy znamének:

60. První typ: Znaménka na pravém kotníku 
svědčí o ženách, které usilují o kariéru a nebojí se sou-
peření v mužském světě. Díky odvaze a typickému 
smyslu pro humor dosahují svých cílů bez toho, aby 
si dělaly nepřátele nebo tvořily vážnou opozici. Tyto 
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ženy vědí, jak sladit své četné profesionální úspěchy 
s rodinným životem, jelikož jejich manželství a výcho-
va dětí nestojí na vedlejší koleji.

Uměj příjemně a chápavě vytvořit atmosféru spo-
lupráce a členové jejich rodiny jim ochotně pomáhají 
v péči o domácnost.

61. Druhý typ: Znaménka na levém kotníku 
svědčí o velkém optimizmu a nezávislosti. Ženy toho-
to typu se nebojí tvrdě pracovat, aby v životě dosáhly 
svých cílů. Dostalo se jim dobrého vzdělání a většina 
z nich má úctyhodnou profesi s dobrým příjmem.

Mají stále dobrou náladu a jsou příjemnými spo-
lečnicemi v rozhovoru. Okruh jejich známých je širo-
ký a hodně radosti jim poskytuje i jejich rodinné záze-
mí, o něž většinou dobře pečují. Kromě toho se účastní 
společenského života a věnují svůj čas a energii k to-
mu, aby zlepšily životní podmínky ve svém nejbližším 
okolí. Tvrdá práce je neodradí a dělají ji pro svou ko-
munitu dobrovolně, přestože za ni nedostanou peněžní 
odměnu.
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