
66 67

Štír a jeho vlivy

V určitém momentu své cesty dospěje duše do 
bodu, kdy se nedokáže snadno dostat dál s pomocí 
běžných prostředků získaných na základě dosavad-
ních zkušeností.

První klíč k tomu odhaluje postavení Štíra v ho-
roskopu. Právě to je oblast, v níž se duše dostane do 
slepé uličky, a pokud se má dále vyvíjet, musí změnit 
svůj cíl i postoj.

V životě člověka se to může projevovat růz-
nou měrou – od opakovaného narážení na nepříjemné 
okolnosti až po totální chaos v mysli. Existují různé 
stupně, jež určují, jakými extrémy si musí člověk pro-
jít a co všechno musí zvládnout. 

Nejmírnější projevy disharmonie vycházejí z domu, 
jenž obsahuje znamení Štíra. Oblasti života odpovídající 
tomuto domu budou zřejmě dost drsné a budou od člověka 
vyžadovat velkou vnitřní sílu, aby dokázal čelit výzvám  
a zvládat potíže.

Tato situace se ještě vyostřuje, pokud se jedná 
o některý z úhelných domů. To znamená, že osoby 
s ascendentem, descendentem, IC nebo MC ve Štíru 
prožívají mimořádné, zvláštní potíže, a pokud je ne-
řeší, vyvede to z míry skoro celý horoskop, takže jsou 
pak nepříznivě ovlivněny i jiné oblasti jejich života.

Ještě intenzivnější jsou situace, kdy se ve Štíru 
nachází některá planeta, protože ta pak zesiluje samot-
né znamení Štíra vlastními energiemi a aspekty. 

Celkově vzato, čím více planet se nachází ve 
Štíru a čím víc jsou tyto planety aspektovány či umíst-

něny poblíž čtyř základních úhlů horoskopu, tím ex-
trémnější podmínky nastávají v životě dané osoby.

Štír je ženské znamení, avšak ani náhodou není 
plachý nebo slabý. Jeho ženská podstata se projevuje 
spíše ve smyslu jinového principu neboli negativního 
přístupu k životu a často představuje tu oblast zkuše-
ností, kde není možné „popadnout býka za rohy“ (což 
je mužský neboli jangový přístup k řešení problémů).

Proto duše v takových případech hledá jiné mož-
nosti, jak zvládat náročné výzvy. Možná se snaží vyhý-
bat konfrontaci nebo utíká před konflikty. Možná hledá 
únik v mlčení, potlačování nebo skrývání určitých věcí 
ve svém nevědomí, pokud netuší, jak řešit problémy 
otevřeně a přímým způsobem.

Člověk se může sám před sebou celé roky vše-
možnými způsoby schovávat, pokud to znamená, že 
pak nemusí čelit obtížným situacím, z nichž má do-
jem, že je nelze řešit bezbolestně. Někteří lidé se do-
konce utíkají k jinovému procesu odříkání a cíleně 
se vyhýbají odměnám v těch oblastech života, jimž  
v jejich horoskopu vládne Štír, jelikož se s nimi neumí 
vypořádat jinak.

Konce
Pro většinu lidí je těžké zvládat konce. Nej- 

obyčejnějším příkladem je dítě, mávající mamince při 
odchodě do školy. Většinu lidí takové situace děsí.  
A přitom je odloučení od matky nejranější zkušeností 
s koncem, jíž si musí projít každý člověk.
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Konec každého školního roku zase představuje 
ukončení vztahů s učiteli a spolužáky – další zkuše-
nost, na níž se člověk učí zvládat konce.

Každé stěhování, změna práce nebo jakékoliv 
rozhodnutí, jímž něco v našem životě definitivně kon-
čí, hrůza z rozpadu vztahu, rozvod, smrt blízké oso-
by či cokoliv dalšího z tisíců možností, kdy se člověk 
musí rozloučit s něčím, co měl rád a co znal – to vše 
patří ke „škorpionské“ smrti, která je vždycky velmi 
těžká.

Avšak pokud před sebou chceme mít budouc-
nost, musíme umět takové věci zvládat. Tyto konce 
nás během života okrádají o značné množství síly, po-
kud bojujeme s tím, co chce naše duše a co se nám 
snaží říct. Citové vypětí, ztráta energie, únava a ne-
schopnost vyrovnat se s určitým zážitkem však ob-
vykle trvají jen do chvíle, než se duše odhodlá učinit 
nevyhnutelné rozhodnutí.

K takovému rozhodnutí dospěje téměř vždyc-
ky na základě silného pudu sebezáchovy, jež člověka 
podvědomě nutí jít dál vstříc budoucnosti, i kdyby se 
kvůli tomu musel něčeho vzdát.

A to, čeho se musí vzdát či zbavit, je bez výjimky 
něco nebo někdo, co člověku sice přinášelo domnělou 
jistotu a pocit bezpečí, ale ve skutečnosti to nebylo nic 
než jen opakování starých, navyklých vzorců chování.

Nutnost něčeho se vzdát
Štír v horoskopu ukazuje, čeho je třeba se úplně 

vzdát, aby bylo možné zahájit nový cyklus. 
Z karmického hlediska to pravděpodobně bude 

zjevné v té oblasti života, kde se již důkladně zvládla 
a završila určitá lekce. Lidé jsou ale zvláštní. Jakmi-
le zvládnou určitou lekci, chtějí dokázat, že skutečně 
umí dostát výzvě.

Proto spíš než aby nechali být to, co už mají 
zvládnuté, a hleděli vstříc novým, neznámým lekcím, 
které na ně čekají v nové budoucnosti, jsou ochotní 
přivolat si podobné okolnosti a potíže, jimž mohou če-
lit, jelikož teď už vědí, jak je zvládnout. 

Ne že by lidi kopat do mrtvoly nutila lidská po-
vaha, ale spíš to způsobuje jejich ochota mršinu vyko-
pat a zase znovu ji začít mlátit.

Pro vývoj duše je proto potřebné dostat se do 
podmínek, které jsou pro ni natolik nesnesitelné a ne-
řešitelné, že nemá jinou možnost, než nechat určité 
věci být a vyjít vstříc novému cyklu.

Pokud má mít proces „vzdávání se“ úspěch, 
je nesmírně důležité, aby člověk pracoval na rozvo-
ji svého vědomí, protože právě tam se nachází jedna  
z největších překážek pokroku.

Štír není jen znamením konců. Jelikož se kaž-
dý člověk musí poučit i ze své živočišné povahy, toto 
znamení v sobě tiše nese hluboké pocity ublížení, zra-
dy a hořkosti. Lpění na starých křivdách však bohužel 
drží duši v okovech minulosti a znemožňuje člověku 
dostat se v životě dál a jakkoli zlepšit svou karmu.
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Pokud vám v minulosti někdo ublížil nebo 
ukřivdil, možná si s ním nakonec opravdu vyrovnáte 
účty, ale pokud chcete zažít karmický pokrok, je důle-
žité uvědomit si, co to vaši duši stojí. Lpění na starých 
křivdách může zabrzdit vývoj na celé roky, někdy do-
konce na celé životy.

Schopnost nechat věci být a dát se vést Bohem 
je proto velmi důležitou součástí duchovního růstu. 
Nikomu se v životě nezavřou žádné dveře, aniž by se 
otevřely jiné. Musíme věřit, že i když občas nevidíme 
slunce, ono přesto stále svítí.

Většina lidí prožije svůj život bez výraznějších 
změn, v určitém plynulém toku, během nějž člověk 
zraje a je čím dál tím zkušenější, takže má sklon dělat 
stejné věci stále lépe. Avšak tam, kde se v horoskopu 
nachází Štír, není člověku dovoleno tímto plynulým 
tokem pořád dokola opakovat minulost.

Aby člověk konečně mohl danou oblast svého 
života transformovat a zahájit v ní nový cyklus, musí 
dojít k úplnému a naprostému skoncování s naučený-
mi lekcemi a završenou karmou a také s okolnostmi, 
osobami, místy a problémy, jež s těmito lekcemi a kar-
mou souvisely a přímo je formovaly.

Když se to podaří, pak namísto toho, aby duše 
postupovala stále stejným způsobem, dojde k úplně 
novému pohledu na danou oblast života. Díky tomu, 
co se člověk naučil, nemusí nadále bojovat s problémy 
a potížemi, které už jednou zvládl. Tato oblast jeho 
života poté nabere úplně nový směr, naprosto nepřed-
vídatelný vzhledem k tomu, co bylo zjevné dosud.

Transformovaná duše
Po prodělání proměny se již duše nedostává 

do slepé uličky, ale namísto toho si prohlédne všech-
ny své zdroje a svobodně se rozhodne zahájit nový 
cyklus, přičemž využívá energie, jež už nepotřebuje 
uplatňovat v té životní oblasti, kterou již završila.

Zajímavé je, že toto nové využití energie provází 
hlubší porozumění tomu, jaké postavení zaujímá duše 
v rámci celkové Duše lidstva. Člověk může konečně 
začít stavět na svých minulých zkušenostech, aniž by 
musel stále znovu čelit potížím a překážkám, které se 
před ním dosud kupily.

Je sice pravda, že každý počin s sebou nese své 
vlastní okolnosti a zkoušky, avšak vnitřní proměna, již 
člověk musel prodělat, než se mohl vydat novým smě-
rem, mu začne dodávat odvahu a ochotu sebevědomě 
jít vstříc nové budoucnosti.

Na nižší a osobnější úrovni představuje ta oblast 
horoskopu, kde se nachází Štír, tak vleklý a tvrdý boj 
s problematickými a těžkými životními podmínkami, 
že je nasnadě pochopit, proč si zde člověk vypěstuje 
určitou míru sobeckosti – už jen kvůli pouhému přeži-
tí. Jakmile však zvládne dané lekce, duše přestane mít 
pocit životního ohrožení (přestože tento pocit ohrože-
ní může být pouze domnělý nebo emocionální), štíří 
energie se transformují, dosáhnou vyšší úrovně a za-
čnou sloužit vyššímu cíli.

Na nižších úrovních Štíra nacházíme neochotu 
poslouchat rady druhých. Člověk bude raději kráčet 
životem sám a utíkat se do samoty své vlastní bytosti. 
I když to působí bolestně, duši to poskytuje svobodu 
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k tomu, aby byla zodpovědná za svůj vlastní růst. To 
do určité míry vysvětluje, proč lidé se silným Štírem 
bývají velmi problematičtí, konfliktní, vzdorovití, tvr-
dohlaví a neochotní podřídit se vůli druhých.

Tato oblast horoskopu představuje vskutku osa-
mělou pouť. Neochota podřídit se druhým, která na 
nižší úrovni způsobuje člověku tolik problémů, když 
musí čelit karmickým potížím, se později stává tím, co 
jej osvobozuje od tíživého vlivu společnosti, jakmile 
zvládne svou karmu a nalezne si vlastní cestu.

Transformovaná duše má proto sklon nedělat 
si starosti (alespoň v té oblasti života, kterou zvládla)  
s vlivem společnosti ve smyslu různých obav, zákonů, 
nařízení a závazků, protože se soustřeďuje na nový, 
smysluplný horizont a nechává se ve svém životě řídit 
univerzálnější vizí.

Nezapomínejme, že duše má nejen snahu pora-
dit si během mnoha životů s výzvami lidského života, 
avšak také tak činit s ryzí upřímností, a tím se dopra-
covat k nejvyšší cti. Ve štírovské oblasti horoskopu 
mohou být ale potíže a výzvy tak náročné, že se člo-
věk ne vždycky utíká k těm nejušlechtilejším způso-
bům dosahování cílů.

Štír je známý podvody, schopností lstí a zrady, 
tajnůstkářstvím, svíravými skrytými výzvami a ne 
zrovna čestnou motivací, jež se skrývá za spoustou 
toho, co lidé dělají. Transformovaná duše si to však 
uvědomuje, a bez ohledu na to, jakou cestu si svobod-
ně zvolí, bude se snažit zalátat karmické díry, které 
nadělala v sobě i v druhých, když usilovala o ušlech-
tilé vyšší cíle, neboť bez ohledu na veškerou složitost 
Štíra, když se toto znamení transformuje, stává se zna-
mením vykoupení. Je to znamení, kde se Fénix vrhá 

do pekelných plamenů, aby povstal z popela zcela 
proměněný a úchvatně vzlétl do výšin nového života, 
vzhůru k novým cílům.

Je zajímavé, že Spojené státy měly dosud nejvíc 
prezidentů narozených v znamení Štíra než v jiných 
znameních. Dalo by se tvrdit, že Štír kvůli svému 
zrádnému tajnůstkářství rodí politiky, již jsou obzvlášť 
nebezpeční a ochotní dosáhnout nejvyššího postavení 
za každou cenu. Avšak neměli bychom zapomínat, že 
toto znamení představuje také vyšší náhled na život, 
který dokáže vidět za to, co je bezprostředně kolem 
nás, a jeho nejvyšším cílem je zachování života na této 
planetě.

Štír vládne 8. domu, což je mimo jiné dům hod-
not jiných lidí. Pro většinu lidí se silným vlivem Štíra 
je bez ohledu na to, jak sobecky mohou působit, ve 
skutečnosti tou největší motivací v životě dobro lid-
stva, jež jim leží na srdci. Takže to, za co tito lidé často 
celá léta bojují, vždycky nevyhnutelně vede k velmi 
potřebným celospolečenským změnám, jež přesahují 
původní osobní záměry daného jedince. V další kapi-
tole si to ukážeme na horoskopu Billa Gatese.




