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ÚVOD

Milí čtenáři, dovolte abych vám představila další knihu, kterou
jsem pro vás napsala. Kniha se jmenuje „Astrologická znamení“.

Co jsou astrologická znamení? Astrologických znamení je dva-
náct (Beran, Býk, Blíženci, Rak, Lev, Panna, Váhy, Štír, Střelec,
Kozoroh, Vodnář a Ryby). Říká se jim také sluneční, zvěrokruhová
nebo zvířetníková znamení, přitom všechny názvy vypovídají o tom
samém. Jednotlivými znameními prochází Slunce v průběhu svého
putování během roku, a když se právě nachází ve vašem znamení,
slavíte v daném období narozeniny.

Jak tato znamení vznikla? Názvy jednotlivých znamení převzali
v dávných dobách astrologové od hvězdářů, kteří těmito názvy po-
jmenovali různá souhvězdí. Astrologové pak tyto názvy použili
k pojmenování dvanácti dílů ekliptiky, které dnes známe v horo-
skopu jako astrologická znamení, která používáme k rozlišení lid-
ských povah. Proto budu psát veškerý text s vědomím, že je určen
lidem, a popisy jednotlivých znamení budu převádět na lidské cho-
vání.

Poznámka: Význam slova ekliptika naleznete vzadu ve slovníku.

Jednotlivá znamení představují různé přístupy k životu. A protože
všichni nějakým způsobem myslíme i jednáme, nějakým způ-
sobem emocionálně reagujeme, zaujímáme určité postoje k lásce,
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manželství i sexu, jsme nějak společensky založení, zacházíme nějak
s penězi, přistupujeme určitým způsobem k povinnostem i výchově
dětí, máme jisté zájmy atd., rozebereme si u jednotlivých znamení
postupně všechny zmíněné oblasti. U každého znamení se rovněž
dočtete o vhodném povolání, které se k danému znamení hodí, ale
také o zdravotních sklonech a dispozicích. Toto dělení jsem zvolila,
abyste se v jednotlivých znameních lépe orientovali a snadněji si
jejich projevy zapamatovali. Snad tento návod při čtení knihy
oceníte.

U každého znamení se zmiňuji také o kladech a slabinách, pro-
tože všichni máme kladné i záporné vlastnosti, a tuto skutečnost
nemá cenu nijak popírat. Proto jsem v knize klady od slabin jasně
oddělila u všech oblastí. Pomáhá to k lepší orientaci a naučíte se tak
klady od slabin jasněji rozlišovat. Nepodlehněte však mylnému zá-
věru, že veškeré klady, o nichž se u sebe dočtete, máte. Stejné je to
se slabinami. Co se z popsaných kladů či slabin u vás projeví, o tom
rozhoduje mnoho faktorů (vaše povaha, s níž jste se narodili, vý-
chova, životní zkušenosti, a především vaše vyzrálost či nevyzrá-
lost). Totéž platí při hodnocení jiných lidí. Dobrý astrolog dokáže
z vašeho horoskopu narození okamžitě určit, co zvládáte a co na-
opak nikoli ve všech oblastech života, aniž byste mu něco říkali
nebo naznačovali. Nezabýváte-li se astrologií, řiďte se při čtení kladů
i slabin zdravým uvažováním a posuďte sami, k čemu máte sklony
a k čemu ne. Budete-li k sobě poctiví, odpověď okamžitě naleznete.

Při čtení knihy mějte také na paměti, že jednotlivé oblasti jsou
mezi sebou neustále silně provázány!!! To znamená, že cokoli
budete číst u oblasti temperamentu, prosazování, myšlení i emocí,
může se kdykoli silně promítat i do oblasti partnerských vztahů,
výchovy dětí, povolání zdraví i jiných oblastí. Proto na tuto zásadu
nikdy nezapomínejte a počítejte s ní.
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U jednotlivých znamení popisuji povahové sklony pro ně typické.
Typický Beran sleduje vždy vlastní zájmy a neobětuje se nikdy
natolik, aby se vzdal vlastních priorit. Je otevřený, přímý, problémy
řeší rozhodně a rázně a překážkám se vždy odvážně a hrdě postaví.

Typická Ryba neklade nikdy samu sebe na první místo, jako to
činí Beran, a není ani tak rozhodná a průbojná jako on. Často se
podřizuje, obětuje se nebo ustupuje a problémy řeší úniky (alko-
holem, antidepresivy, podvody, nevěrami…, ale také rezignací
i sebevražednými sklony).

Už chápete, co znamená, že pro každé znamení je typické něco
jiného? Nemáte-li dobře rozvinutou rozlišovací schopnost a nebu-
dete-li o jednotlivých znameních do hloubky přemýšlet, může se
vám zpočátku zdát, že mezi znameními výrazné rozdíly nevidíte.
Ony tam ale jsou a veliké. Porovnejte si například Kozoroha a Ryby
a hned zjistíte, jak velký rozdíl mezi nimi je v jednání, myšlení,
v emocionálních projevech i v dalších oblastech.

Důležité upozornění!!!
S touto knihou můžete pracovat dvěma různými způsoby. Každý
ale vyžaduje jiný přístup!!!

1. Prostřednictvím této knihy se můžete naučit všem dvanácti
astrologickým znamením dobře rozumět. K tomu je třeba zvolit
tento postup. Pročítejte si jednotlivá znamení pečlivě mnohokrát
od začátku do konce a snažte se všem znamením dobře porozumět.
Dobrou znalost jednotlivých znamení můžete následně využít
v astrologii, numerologii, grafologii, psychologii i v jiných oblastech
života.
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2. Prostřednictvím této knihy můžete ale také lépe porozumět sami
sobě nebo jakémukoli člověku, jehož povaha vás bude zajímat. To
ale nikdy nezjistíte z postupu číslo jedna, na němž je postavena
většina astrologických knih popisujících sluneční znamení!!! Proto
se v nich také nemůžete nikdy stoprocentně nalézt. Tato kniha
vám ale lepší poznání sebe sama i druhých lidí umožní. Musíte jen
důsledně dodržovat postupy, které v knize uvádím.

Budete-li se chtít prostřednictvím této knihy lépe poznat, budete
muset listovat v různých znameních, podle toho, v jakých zname-
ních máte jednotlivé planety v době narození!!! Důvod, proč tomu
tak je, vám vysvětlím vzadu v knize, kde naleznete i podrobný ná-
vod, jak postupovat. Když tento návod pochopíte a správně použi-
jete, dozvíte se o sobě mnohé cenné informace, které o vás budou
vypovídat pravdivěji, než kdybyste četli celé své sluneční znamení
od začátku do konce. Toto upozornění platí i pro analýzu povah
jiných lidí, o něž se budete zajímat.

Další důležitá upozornění!!!
Na konci každého znamení uvádím pro zpestření data známých
osobností. Budete-li chtít, najděte si na internetu o těchto lidech
více informací (o jejich povahách i životě) a posuďte sami, co
z daného znamení na ně sedí a co ne. Nebo si můžete podle jejich
data narození zjistit, kde měli tito lidé jednotlivé planety v době
narození, a na základě návodu uvedeného vzadu v knize si můžete
utvořit o těchto osobách vlastní obrázek. Tím se také hodně naučíte,
zvlášť budete-li se chtít věnovat astrologii do hloubky.

Za Rybami naleznete důležité postupy, na základě nichž se naučíte
jednotlivá znamení mezi sebou lépe rozlišovat.
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V další části knihy naleznete již zmiňovaný návod, který vám
pomůže se lépe poznat. Návod je natolik jednoduchý, že mu
určitě porozumíte. Zkuste si jen hrát a uvidíte, že budete mile
překvapeni.

Posledním bodem knihy jsou hlubší rozbory týkající se povolání,
zdraví a vzhledu určené spíše pro astrology.

Nyní vám předkládám tabulku jednotlivých znamení, abyste
viděli, kdy Slunce do jednotlivých znamení přibližně vstu-
puje.

Beran 21.(22.) 3. – 19.(20.) 4.
Býk 20.(21.) 4. – 20.(21.) 5.
Blíženci 21.(22.) 5. – 20.(21.) 6.
Rak 21.(22.) 6. – 22.(23.) 7.
Lev 23.(24.) 7. – 22.(23.) 8.
Panna 23.(24.) 8. – 22.(23.) 9.
Váhy 23.(24.) 9. – 22.(23.) 10.
Štír 23.(24.) 10. – 21.(22.) 11.
Střelec 22.(23.) 11. – 21.(22.) 12.
Kozoroh 22.(23.) 12. – 19.(20.) 1.
Vodnář 20.(21.) 1. – 18.(19.) 2.
Ryby 19.(20.) 2. – 20.(21.) 3.

Slunce nevstupuje do jednotlivých znamení každý rok ve stejný
den a ve stejný den znamení ani neopouští. V závorkách proto
uvádím data, která jsou též možná. Rozdíl je přibližně jeden den.
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Toto upozornění sděluji, neboť jsem se nejednou setkala s lidmi,
kteří se dlouhé roky domnívali, že se narodili v určitém znamení,
když si ale dali zpracovat přesný horoskop, zjistili, že jsou ve sku-
tečnosti narozeni v sousedním znamení. Toto upozornění se týká
pouze těch lidí, kteří se narodili na rozhraní jednotlivých zname-
ní. Navíc u situací, kdy Slunce přechází z jednoho znamení do
druhého, hraje velkou roli i hodina narození. Uvedu příklad: Dva
lidé jsou narozeni ve stejný den, jeden ale ráno a druhý odpoledne
nebo večer. Ten, kdo se narodil ráno, může být narozen ještě
v předchozím znamení, a ten, kdo se narodil odpoledne nebo ve-
čer, může být narozen již v následujícím znamení. Jste-li takto na-
rozeni, je lepší, dáte-li si vypracovat osobní horoskop (horoskop
narození nazývaný také radix), na němž můžete celý život s jistotou
stavět, a budete ho moci použít i pro práci s touto knihou.

Pro vypracování osobního horoskopu je třeba astrologovi nahlásit
celé své jméno, celé datum narození, co nejpřesnější hodinu naro-
zení, na níž nesmírně záleží, a místo narození. Teprve z těchto
údajů může sestavit horoskop, jemuž se dá důvěřovat.

Mohu-li vás poprosit, čtěte knihu pečlivě a přemýšlejte do hloubky
o všem, co čtete, protože jedině tak můžete něco pochopit. Toto
zdůrazňuji ve všech svých knihách, protože pro hlubší poznání je
tento přístup naprosto nezbytný. Nebojte se číst knihu opakovaně,
protože při každém dalším čtení si uvědomíte nové věci a dáte si
jednotlivé informace do lepších souvislostí. Nebojte se v knize podtr-
hávat, protože tím se též hodně učíte. Podtrhávat byste měli tužkou
a navíc až od druhého čtení, protože při prvním čtení máme většinou
tendenci podtrhávat vše, co vidíme, bez nějakého hlubšího rozlišování.

Ve všech svých knihách se snažím vyhýbat také neznámým výra-
zům i cizím slovům, jimž byste nemuseli rozumět, a stejně je tomu
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i u této knihy. Pokud přece jen takové slovo použiji, podávám
k němu buď hned u daného slova, nebo na konci knihy ve slovníku
vysvětlení, abyste věděli, co daný výraz znamená. Proto neznámá
slova v textu nepřeskakujte, a snažte se jim vždy dobře porozumět,
chcete-li jednotlivá znamení dobře pochopit.

Studiem této knihy také pochopíte, že svou přirozenou povahu
nemůžete nikdy nijak zásadně měnit, protože pak byste již nebyli
sami sebou, a stejně tak nemůžete zásadně měnit ani druhé lidi.
Měnit se dají jen negativní vlastnosti u jakéhokoli znamení, nikoli
jeho přirozenost, která je popsána u kladů. Navíc měnit se musí
každý člověk sám, protože nikomu jinému se to nepodaří.

Nyní si již pojďme o jednotlivých znameních povídat.
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Jednání, temperament, základní životní zaměření, vitalita,
síla vůle, sebevědomí

Klady
Panna patří ke znamením praktickým, stojí nohama pevně na zemi
a drží se vždy reality a současného dění. Je pracovitá, zodpovědná
a spolehlivá, každodenní povinnosti i starosti přijímá s naprostou
samozřejmostí a nijak je nezanedbává (dbá na práci i vydělávání
peněz, stará se vzorně o rodinu i děti, úkoly i problémy včas řeší
a nikdy je neodkládá…) a nevyhýbá se ani neoblíbeným činnostem.
Bohužel nezajímavé práce vykonává často za druhé, kteří před nimi
naopak utíkají. Je také velice obětavá a nenáročná, dovede se uskrom-
nit a dokáže druhým lidem pomoci i posloužit (ne však lenochům
nebo lidem vyhýbajícím se práci).

Pracuje efektivně, má ráda uspořádanost a přehlednost, při práci
je systematická, trpělivá a důsledná a je ráda, když věci kolem ní
dobře fungují. Miluje pořádek i čistotu (na pracovišti i doma),
pečuje o své fyzické i psychické zdraví a pečlivě dbá i na životo-
správu a hygienu. K jejím přednostem patří také dochvilnost.
Má ráda jistoty, ale také klid, bývá spíše konzervativní a zásadním
změnám se vyhýbá. Nepřitahuje ji vládnutí ani moc, dovede se
přizpůsobit okolním podmínkám a jde jí hlavně o to, aby byla
užitečná a potřebná. Zastává názor, že každý člověk má ve
společnosti své pevné místo se všemi právy i povinnostmi, jichž

Panna
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by si měl hledět, a tento názor ovlivňuje veškeré její rozhodování
i konání.

Slabiny
Jeden extrém (potlačení): chybí jí sebedůvěra, takže nedokáže sama
sebe správně ocenit, a navíc je značně sebekritická, což náhled na
sebe ještě více zkresluje. Bývá také nesmělá a stydlivá, nedovede se
uvolnit, trpí různými zábranami, bývá příliš opatrná, chybí jí důvěra
v život… a to vše ovlivňuje, že se příliš neprosazuje. K dalším jejím
slabinám patří podbízení se a snaha se lidem zalíbit. Lpí také silně
na jistotách, návycích i zvycích, má sklony k závislostem a těžce
nese nejistotu i změny. Mívá sklony také k hypochondrii a bývá
i štítivá.

Druhý extrém (kompenzace): má sklony k perfekcionismu, lpí na
detailech, snaží se dělat vše dokonale a dokonalost vyžaduje i od
druhých. Bývá přehnaně náročná a puntičkářská (dbá přehnaně
na čistotu, pořádek, životosprávu i hygienu, ale také na svůj vzhled
i své zdraví a bývá náročná i ohledně práce, vztahů, chování i mi-
lostných záležitostí). Netoleruje povrchní jednání, velký důraz klade
na vnější vystupování a bývá přísná a pedantská. Dovede být také
vypočítavá a prospěchářská.

Akčnost, pracovitost, výkonnost, schopnost prosazení, umění
zvládat agresi

Klady
Panna patří ke znamením pracovitým. Je pilná, pracovitá a snaživá
a ke všemu se dopracovává vlastním úsilím a poctivou, trpělivou
prací. Problémy řeší obezřetně, umí se ovládat a většinou jedná
rozvážně, rozumně, moudře a klidně. Neprosazuje se násilím ani
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agresí, jako některá jiná znamení, ale problémy a překážky překo-
nává svou pevností, trpělivostí a skvělým intelektem.

Slabiny
Bývá pasivní, nepružná, křečovitá a strnulá, ale také přehnaně při-
způsobivá, podřizuje se, chová se poníženě a poslušně a opouští
vlastní zásady v zájmu klidu nebo v zájmu okamžitých výhod. Při
druhém extrému se fyzicky přetěžuje, doma i v zaměstnání dělá
často práci za druhé nebo dělá víc, než je její povinností, a vlivem
toho u ní narůstá nespokojenost a napětí. Navíc sklon Panny dělat
vše precizně a na sto procent může být často též přehnaný. Proto
by si měla vždy včas uvědomit, že výše uvedené postoje jí přinášejí
v konečné fázi jen zdravotní nebo psychické potíže.

Intelekt, myšlení, komunikace, přístup k učení

Klady
Panna má výborný intelekt i logické myšlení. Je bystrá, přemýšlivá
a všímavá, má dobře rozvinuté pozorovací i rozlišovací schopnos-
ti, všímá si mnoha detailů a v myšlení, vyjadřování i písemném
projevu je precizní a přesná. Dokáže jasně rozlišovat mezi správ-
ným a nesprávným, zdravým a nezdravým, pravdou a lží, všímá si
jasně všech nedostatků u sebe i u druhých a situace reálně hodnotí.
Umí skvěle kombinovat i plánovat, dovede stanovovat priority,
má výborné organizační schopnosti a do chaosu umí vnést řád.
Plánuje si pečlivě osobní život i práci a nerada se zabývá zbyteč-
nostmi, které jí v životě nic nedají. Její myšlení je praktické, me-
todické a uspořádané, dovede skvěle analyzovat i informace třídit
a díky svému intelektu si dokáže poradit s intelektuálně náročnými
úkoly. Ráda se také zdokonaluje a vzdělává. Při učení je pečlivá
a důsledná, nic nenechává náhodě a téma výuky si vždy svědomitě
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připraví. Při rozhodování bývá rozvážná, má ráda vše předem na-
plánované a nečiní unáhlené kroky.

Ráda s lidmi komunikuje a vyměňuje si s nimi poznatky i zkuše-
nosti. Její řeč bývá jasná, věcná a srozumitelná a stejnými schop-
nostmi vyniká i v oblasti písemného projevu. V rozhovorech bývá
příjemná a klidná a nemá ráda napětí ani hádky.

Slabiny
Zaobírá se příliš detaily nebo na nich lpí, bývá puntičkářská, má
sklony k perfekcionismu a usiluje o dokonalost, které občas není
možné dosáhnout. Nedokáže se uvolnit, mentálně se přetěžuje a její
mysl pracuje často na plné obrátky. Bývá pochybovačná, přehnaně
opatrná a nedůvěřivá, mívá sklony k tajnůstkaření, chybí jí smysl
pro humor a bývá velmi sebekritická. Poznámka: Sebekritika je
dobrá vlastnost u jakéhokoli člověka. Nesmí ale sklouznout k ne-
zdravé sebekritice, která většinou pramení z nízké sebedůvěry. Bývá
také příliš racionální a věří pouze tomu, co lze vědecky dokázat.

V komunikaci mívá sklony k malicherným připomínkám i výtkám,
ráda poučuje, peskuje i vychovává, ale také druhé přehnaně kriti-
zuje, nedokáže pochválit a občas bývá zaujatá. Bývá také často
nespokojená, stále si na něco stěžuje a na všem vidí nedostatky
nebo chyby.

Emocionální založení

Klady
Panna bývá v citových projevech klidná, umírněná a zdrženlivá.
Emoce často analyzuje a kontroluje rozumem a citově se otevírá
pouze tomu, komu důvěřuje. V citech je praktická, stojí nohama
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na zemi a nepropadá přehnané vášni ani nekontrolovanému
nadšení. Umí být jemná, citlivá a ohleduplná, ale také pozorná
a chápavá a má ráda citové jistoty.

Slabiny
Bývá opatrná a citově uzavřená, city potlačuje nebo přehnaně ana-
lyzuje, bývá citově nepřístupná a nedovede se emocionálně uvol-
nit. Bývá také ustaraná a přehnaně úzkostlivá (dělá si zbytečné sta-
rosti a stále se něčím znepokojuje), podléhá obavám, pochybnostem
i pesimismu, neumí se ze života radovat a trpí i pocity osamění.
Při druhém extrému podléhá nervozitě, podrážděnosti, nedůtkli-
vosti i vnitřnímu neklidu, jedná chladně a bezcitně a nedokáže
vytvářet harmonii. Nedovede projevovat ani vřelost a náklonnost
a bývá málo ohleduplná.

Láska a hlubší partnerské vztahy

Klady
Panna touží po lásce, citových jistotách i pevném partnerském
vztahu a ve vztahu bývá věrná, stálá a spolehlivá. Lásku dává najevo
spíše praktickou pomocí než bouřlivou vášní, dovede se přizpůsobit,
je obětavá i starostlivá a pro partnera ráda a ochotně cokoli udělá.
Nemá ráda abstrakce, přehnanou romantiku ani přílišné snění
a emocím se také nijak výrazně nepoddává. Proto nemůže žít se
sentimentálními znameními, která vyjadřují dramaticky své city
nebo létají s hlavou v oblacích (Raci, Ryby, Vodnáři…). Při volbě
partnera upřednostňuje dobrý intelekt, slušné chování, pracovi-
tost a praktičnost, ale také pořádkumilovnost a šetrnost. Rozhod-
ne-li se ze vztahu odejít, nic ji nepřinutí její rozhodnutí změnit,
protože nevěří ve slepované střepy. Muži narození ve znamení
Panny bývají vůči ženám velmi galantní, mají příjemné vystupování
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a umějí decentně svádět. Muž Panna také vždy ochotně pomůže
v domácnosti a zvládá mistrně většinu ženských prací (vaření, žeh-
lení, úklid, zašívání…).

Slabiny
K lásce přistupuje Panna příliš rozumově, city, lásku i vztah neu-
stále analyzuje a pitvá a v citové oblasti bývá ostýchavá a křečovitá.
Nedovede se uvolnit a spontánně vyjádřit, bývá opatrná a otevírá
se druhému pomalu, city potlačuje a mívá citové zábrany. Bývá
také nezdravě přizpůsobivá, ve vztahu plní jen povinnosti a neumí
se ze života radovat. Při druhém extrému mívá sklony k popicho-
vání i rýpání, bývá přísná, pedantská i kritická, nedostatky druhého
odsuzuje, neboť očekává dokonalost a při volbě partnera bývá
vybíravá a náročná. Dovede být i odtažitá a chladná a není ani
příliš vášnivá. Bývá také puritánská (lpí na vnějších pravidlech
chování i na přehnaných morálních zásadách, popuzuje ji obnaže-
nost i nahota…).

Sexuální založení

Klady
V sexu bývá Panna umírněná a zdrženlivá, sexuálním pudům příliš
nepodléhá a bývá i méně vášnivá. Vůči partnerovi a jeho potřebám
dovede být ale ohleduplná.

Slabiny
Nedovede se plně uvolnit a mívá i sexuální zábrany. Při druhém
extrému sexuální projevy nebo výkony partnera kritizuje nebo ho
svými poznámkami uráží a ponižuje, stále se jí něco nelíbí, má
proti všemu výhrady...
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Společenské založení

Klady
Panna nepatří ke znamením, která by vyhledávala společnost za
každou cenu. Mezi lidmi se pohybuje, protože ráda druhým lidem
pomáhá a snaží se být nějak potřebná. Ve společnosti se příjemně
chová, bývá zdrženlivá, skvěle se kontroluje i ovládá, bývá zdvořilá
a působí seriózním dojmem.

Slabiny
V negativním případě bývá ostýchavá a ve skupině se příliš nepro-
jevuje. Bývá ale také náročná, pedantská a kritická a svým chová-
ním si vztahy s lidmi komplikuje.

Hospodaření s majetkem a penězi

Klady
Panna patří ke znamením materiálně založeným. Touží po finanč-
ním i materiálním zabezpečení, peníze dovede vydělat a svou rodi-
nu se snaží uspokojivě finančně zabezpečit. S penězi umí dobře
hospodařit, bývá spořivá a šetrná, nemá ráda plýtvání a peníze utrácí
s rozvahou za účelné, praktické věci. Často si také vede účetnictví,
aby měla o penězích dokonalý přehled.

Slabiny
Bývá příliš materiálně zaměřená, není to ale znamení honící se za
kariérou. Snaha vydělat peníze u ní pramení většinou z těchto okol-
ností: Jedním z důvodů může být materiální nedostatek v době
dětství, ale také silná potřeba jistoty, ke které tíhnou všechna zemská
znamení, a roli mohou hrát i jiné důvody (přílišná zodpovědnost
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za uživení rodiny…). Bývá také přehnaně opatrná a spořivá a do-
konce i lakomá a některé Panny mají sklony k vypočítavosti a pro-
spěchářství.

Vztah k duchovnu (k morálce, etice, víře i vyšším duchov-
ním zákonům), ale také k vyššímu vzdělání (na vysokých
školách, univerzitách…)

Klady
Panna dbá vždy na etiku, morálku a slušné chování. Bývá ukáz-
něná (umírněná), jedná poctivě a čestně a dodržuje zákony a záleží
jí na tom, aby působila vyzrálým dojmem. Má velké předpoklady
pro studia na vysoké škole a zvládá skvěle dlouhodobé plánování.

Slabiny
K duchovnu sama od sebe příliš netíhne, protože je zaměřená spíše
materiálně, a zajímají ji především každodenní praktické události.
Navíc je silný realista, který věří jen tomu, co si může osahat nebo
ověřit. K duchovnu se dostává většinou až skrze životní překážky,
které ji nutí zamýšlet se nad životem i jinak než jen racionálně.
Bývá také málo tolerantní a ohleduplná vůči nedostatkům dru-
hých, umí být pedantská i kritická a mívá sklony k moralizování,
poučování i vychovávání. Někdy lidmi pohrdá, ale také je odsuzu-
je, protože se nechovají tak dokonale, jak očekává, a dovede být
i zaujatá. Jejím problémem také bývá, že kvůli přehnanému věno-
vání se detailům nevidí občas celek.
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Vztah k dětem a jejich výchově

Klady
Panna bývá v roli rodiče starostlivá, svědomitá a zodpovědná a o děti
se vzorně stará. Věnuje jim svůj čas, učí se s nimi, umí jim pomoci
i posloužit… Vyžaduje ale také kázeň, poslušnost a zdvořilost,
včetně plnění úkolů a povinností. Při výchově bývá důsledná
a dětem příliš nepovolí. U svých potomků dbá na čistotu, životo-
správu i hygienu, ale také na jejich zdraví a domácnost mívá též
v pořádku.

Slabiny
Bývá přísná, náročná i kritická, ale také puntičkářská a pedantská,
bazíruje na detailech a občas mívá rýpavé poznámky. Někdy bývá
nervózní a podrážděná, jindy se citově příliš neprojevuje a dovede
být i chladná. Některé Panny se stávají otroky domácnosti a pořá-
dek i péči o domácnost přehánějí, na děti si ale čas nevyšetří. Ně-
kdy bývá důvodem zanedbávání dětí přehnaná zodpovědnost
v práci. Existují i takové případy, kdy se lidé tohoto znamení snaží
naplno věnovat domácnosti, povolání i dětem a při tom zapomí-
nají na sebe. Důsledkem všech těchto postojů bývá akorát tak stres
a nervové vypětí.

Zájmy, záliby
Panna mívá většinou klidné zájmy, často intelektuálně zaměřené.
Ráda čte nebo se vzdělává, zajímá se o jazyky, počítače, grafiku i
matematiku, ale také o lékařství, zdravý životní styl, psychologii
nebo biologii. Mívá také dobrý vztah k malým domácím zvířatům
(psi, kočky, ptáci, králíci atd.).
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Vztah ke kráse, estetice a umění
Panna se pěkně obléká a snaží se být vždy čistě oblečená i uprave-
ná. Její vkus bývá jednoduchý a praktický (určitě ne extravagant-
ní) a dbá na to, aby vše splňovalo svůj účel, jemuž to má sloužit.
Tím se řídí při oblékání i zařízení domácnosti. Ženy Panny nosí
často kostýmky.

Povolání
Panna by měla vykonávat takové povolání, v němž může uplatnit
svou praktičnost, metodičnost, systematičnost, preciznost a přes-
nost, ale také svůj intelekt. Pracuje velmi efektivně a práci i čas si
dokáže skvěle zorganizovat i uspořádat. Má smysl pro týmovou
práci, dokáže spolupracovat i vyjít vstříc a svým kolegům dovede
pomoci. Pracuje raději v zaměstnaneckém poměru, protože má
ráda pracovní i finanční jistoty a netouží nijak po nejvyšších pozi-
cích, jako je tomu u Lva nebo Kozoroha. Ve vedoucích funkcích je
ale velmi spolehlivá.

Oblasti působení
Výuka a vzdělávání (učitelé matematiky, jazyků, biologie i jiných
předmětů, přednášející, vychovatelé, vědci, badatelé, učenci…)
Práce s informacemi (novináři, žurnalisté, publicisté, překladate-
lé, tlumočníci, nakladatelé, spisovatelé, literární kritici, pracovníci
v reklamě…)
Oblast práva (právníci – advokáti, notáři, soudci, soudní znalci…)
Ekonomika a práce s daty (ekonomové, daňoví nebo finanční
poradci, pracovníci finančních úřadů nebo úřadů sociálního za-
bezpečení, účetní, personální pracovníci, analytici, plánovači, zpra-
covatelé dat, statistikové, pracovníci v administrativě – sekretářské
práce, archiváři, pracovníci registračních úřadů….)
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Počítače a web (počítačoví grafici, programátoři nebo analytici,
opraváři počítačů…, SEO analytici…)
Pracovníci v oblasti kontroly (kontroloři v oblasti hygieny nebo
v oblasti dodržování pracovních podmínek na pracovištích, státní
úředníci…)
Zdravotnictví (lékaři, lékárníci, zdravotní sestry, laboranti, psy-
chologové, maséři, poradci v oblasti výživy, veterináři…)
Přírodní vědy (fyzici, chemici, biologové, mikrobiologové…)
Podnikání (obchodníci s drobným zbožím, se zdravou výživou, se
zdravotními pomůckami, s počítačovou technikou…)
Technika (inženýři, technici, mechanici, kresliči, zeměměřiči…)
Řemeslná činnost (krejčí - švadleny, restaurátoři, hodináři, lidé
věnující se ručním pracím…)

Zdraví

Oblasti pod vládou Panny (nebo Merkura, který znamení Panny
vládne): břicho, břišní svaly, látková výměna, slezina, pobřišnice,
střeva, dvanácterník, nervy, nervový systém, sympatické nervstvo,
solar plexus

Nemoci: bolesti nebo nemoci břicha, kýla, poruchy výměny látko-
vé, špatné trávení, pálení žáhy, nadýmání, zánět pobřišnice, střevní
bolesti nebo choroby – kolika, zácpa, úplavice, průjmy, červi, cholera,
zánět nebo akutní zánět slepého střeva; dvanácterníkové vředy, bo-
lesti hlavy, migrény, závratě, nespavost, duševní choroby, alergie…

Panna inklinuje (stejně jako Rak) ke starostem. Proto mívá potíže
se zažíváním. Potkávají ji také nervové potíže, které vznikají jako
následek mentálního přetěžování, stresu, přemíry práce a již zmí-
něné ustaranosti. Některé Panny mívají sklony také k hypochondrii.
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Má-li být zdravá, potřebuje dostatek čerstvého vzduchu, procházky
nebo jízdu na kole, ale také duševní klid. Jejímu zdraví prospívají
také různé relaxační techniky (jóga, meditace aj.), které ji učí zklid-
nění a odpoutání se od každodenních starostí. Mnohé Panny se
také zdravě stravují nebo tíhnou k vegetariánství. Proto jim jejich
stravovací návyky nerozmlouvejte ani nezakazujte. Jejich tělo přesně
ví, co mu dělá dobře, a ony to dokáží jasně vycítit.

Vzhled
Panna mívá většinou štíhlé, dobře tvarované tělo. Postavu má oby-
čejně menší (rozhodně není žádným gigantem), vypadá mladší,
než doopravdy je, a mladý vzhled si udrží do pozdního věku. Nos,
uši i rty mívá menší a oči působí mírným dojmem. Nehty i ruce
mívá vždy upravené a čisté. Její pohyby bývají účelné a sporé a nohy
mívá občas do X.
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Osobnosti narozené ve znamení Panny

Antonín Leopold Dvořák – 8. 9. 1841
světově proslulý český hudební skladatel.

Jaroslav Seifert – 23. 9. 1901
básník, spisovatel, novinář a překladatel, první český nositel No-
belovy ceny za literaturu.

Matka Tereza – 26. 8. 1910
řádová sestra a misionářka, nositelka Nobelovy ceny míru. Její sku-
tečné jméno je Agnes Gonxha Bojaxhiu.
Slova Matky Terezy:
„Zpočátku jsem si myslela, že je potřebné obracet lidi na víru. Dnes
vím, že mojí úlohou je milovat.“

Tomáš Baťa ml. – 17. 9. 1914
česko-kanadský podnikatel s obuví (syn Tomáše Bati, zakladatele
obuvnické firmy Baťa).

Radoslav Brzobohatý – 13. 9. 1932
český herec.
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