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Jedenáctá kapitola

Narození mezi západem Slunce  
a půlnocí

Okamžik, který je uprostřed mezi západem Slunce 
a půlnocí, se může velice lišit, protože v zimě může 
Slunce v severních zeměpisných šířkách zajít brzy od-
poledne a v létě pozdě v noci, proto musíte vypočítat, 
kde se prostřední část nachází.

Astrologie říká, že pokud je vaše Slunce mezi sou-
mrakem a půlnocí, nachází se v pátém domě, ale pro-
tože denní čas a astrologický dům neodpovídají vždy 
tak přesně, jak bychom chtěli, navrhuji, abyste se za-
bývali nejen touto kapitolou, ale také tou, která před-
cházela a následuje.

Narození uprostřed večera

východ Slunce
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Pokud je Slunce v této pozici, máte sympatickou 
povahu, pravděpodobně vypadáte velmi dobře a určitě 
chcete, aby vás ostatní milovali a obdivovali. Chováte 
se takovým způsobem, aby vás ostatní měli rádi. V ně-
kterých případech jste milí jen navenek a skrýváte so-
bectví a dětinskost. Potřebujete cítit, že si vás ostatní 
váží, tato touha může být výsledkem zážitků z dětství, 
ale je pravděpodobné, že jde o součást vaší povahy. Po-
kud jste byli chtěné, šťastné dítě, budou na vás rodiče 
pyšní a budou šťastní a vy budete chtít, aby vás i ostat-
ní viděli ve stejném světle. Pokud však o vás v mládí 
vaši rodiče, učitelé či kolegové neměli vysoké mínění, 
budete usilovat o to, aby vás ostatní v dospělosti ob-
divovali. V obou případech se snažíte získat přátelství  
a dobré mínění ostatních.

Možná zjistíte, že se nedokážete mít rádi a budete 
se to obtížně učit, také můžete být naopak se sebou 
velice spokojeni, a to povede k tomu, že budete ne-
příjemně tvrdohlaví nebo zaujmete nafoukaný postoj. 
Váš smysl pro humor a vaše inteligence vás pravdě-
podobně zachrání před tím, abyste se trápili nebo se 
stali terčem posměchu. Nesnášíte, když se vám ostat-
ní smějí, a to vám brání v tom, abyste se vychloubali 
nebo se chovali hloupě.

Potřebujete romantiku, lásku, zábavu a láskyplné 
vztahy s ostatními lidmi. Je pravděpodobné, že se vrh-
nete do řady milostných pletek, ale stejně snadno mů-
žete být spokojeni s láskyplným rodinným životem. 
Druhý případ má pro vás značné kouzlo, protože to 
znamená, že byste mohli mít děti, a nikdo je nemilu-
je více než vy. Jste skvělý rodič, protože je hluboce 
milujete, jste tolerantní a laskaví, ale své děti neroz-
mazlujete ani netrváte na nějaké hlouposti. Své děti 



69

milujete, věnujete jim pozornost a zajistíte jim nejlep-
ší možné vzdělání. Nedovolíte jim, aby se chovali ne-
přístojně, ziskuchtivě ani sobecky – přesně vědí, kde 
leží hranice.

Vaše touha po obdivu způsobí, že dosáhnete vrcho-
lu v oblasti, již si vyberete – můžete být podnikatelem, 
významným manažerem, politikem, slavným hercem, 
hudebníkem nebo sportovní hvězdou. Jistě ve zvolené 
profesi zazáříte. Mnoho osobností ze zábavního prů-
myslu, filmových hvězd, zpěváků populární hudby 
a hudebníků má Slunce v pátém domě, stejně je tomu 
i u mnoha špičkových prodejců. I když nedosáhnete 
oslnivých výšek, budete ve svém okolí a v rodině něco 
znamenat. Ostatní vás budou považovat za slušnou  
a čestnou osobu. Nechcete ostatní zklamat, a proto se 
vždy budete snažit jednat, jak nejlépe dovedete.

Tento dům je spojený obzvláště se zábavou, vol-
ným časem i radostí, a protože těžce pracujete, roz-
hodně potřebujete volno, abyste si užívali života. Vaše 
koníčky a aktivity ve volném čase mohou zahrnovat 
téměř cokoli, ale dovolená, změna prostředí a sport 
nebo hry, které vám přinášejí potěšení, jsou také sou-
částí vlivu tohoto domu. Máte rádi pohodlí a přepych, 
a tak neoceníte horskou turistiku za chladného, dešti-
vého počasí nebo spaní ve stanu a praní ve vědru v po-
lovině cesty na Mount Everest. Nesnesete nepohodlí, 
pokud jste Býk, Blíženec, Lev nebo Váha. Pokud pa-
tříte mezi Berany, Střelce nebo Ryby, potřeba luxusu 
se u vás projevuje méně, dovedete se smířit s jistým 
množstvím nepohodlí, ba dokonce strádání a stále si 
tehdy myslíte, že se dobře bavíte.

Na dalších faktorech vašeho horoskopu závisí, 
jestli se budete honit za romantickou láskou a proží-
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vat aférky. První opojný pocit zamilování způsobuje,  
že cítíte, jak jste plní života. Toto může vést k zajíma-
vému životu…, ale není zde žádný domov.

Máte styl, úroveň a vypadáte dobře, a ačkoli ne-
jste konvenčně hezcí, uděláte maximum pro to, abyste 
byli atraktivní a okouzlující. Oblečení, parfémy a kos-
metika koupené v dobrých obchodech jsou pro vás to 
pravé, volný čas trávíte v tělocvičně, abyste si udrželi 
pěknou postavu. Na těchto místech se odvážete, když 
jste sklíčení nebo když si chcete odpočinout a udělat 
pauzu, tehdy zajdete do salonu krásy a budete oble-
tovat věšáky s oblečením, abyste byli znovu v dobré 
náladě. Dokonce se vám daří vypadat dobře bez toho, 
abyste utratili hodně peněz – hlavně pokud jste se na-
rodili v zemském nebo vodním znamení. Samozřejmě 
že Štír může být výjimka, protože když na to má nála-
du, dovede utrácet hlava nehlava. Lidé ze vzdušných 
a ohnivých znamení jsou přesvědčeni, že kolem půjde 
nějaká dobrá víla, mávne čarovnou hůlkou nad kredit-
ními kartami a překročení limitu účtu zmizí.

Vaše kreativní povaha vás může dovést k hudbě, 
módě, výzdobě bytu a návrhářství, ale také může jít 
o tvoření v rámci práce, vznik nádherné zahrady nebo 
přenesení jakéhokoli nápadu nebo akce do života. 
Existuje mnoho forem kreativity, jednou z nich je 
zplození dětí a láska k nim (to pravděpodobně bude 
velmi důležitá oblast vašeho života). Děti vám umož-
ní, abyste se chovali jako děti, hráli si a byli občas ne-
rozumní – toto je pro vás důležité. Pokud děti nemáte, 
můžete přesunout svou lásku na zvířata.

Toto je dům ega, pýchy, vysokých standardů a urči-
té soutěživosti. Někdy je to v pořádku, ale měli byste 
se vyhnout tomu, abyste manželství nebo partnerský 
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vztah změnili v soutěž. Vzpomněla jsem si na neob-
vyklou příhodu, jež dokládá tuto vlastnost. Byla jsem 
na večírku, kde lidé seděli okolo stolu a konzumovali 
jídlo položené na talířích, které měli na klíně, a po-
vídali si. Naproti mně seděla mladá dvojice a během 
jídla se nepřetržitě hádala. Ona byla zdravotní sestra 
a on učitel; ani jeden nevydělával velké peníze a sna-
žili se vychovávat děti, zatímco oba chodili do práce. 
Onen večer strávili hádkou, v níž srovnávali důleži-
tost svých zaměstnání pro společnost (jestli je učitel 
důležitější než sestra a naopak). Pokud bych si našla 
místo někde jinde, přesedla bych si.

Starší astrologické teorie spojovaly tento dům s ot-
cem anebo s otcovskou osobností. Lidé věří, že svého 
otce je třeba milovat a ctít, ale i když to nedělají, jeho 
vliv bude silný. Pokud vás otec podporoval, dovedete 
se v životě dobře přizpůsobit. Pokud toto není váš pří-
pad, můžete strávit celý život tím, že se budete snažit 
otci zavděčit – dokonce i dlouho po jeho smrti.
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