
Osobní horoskop pro: 
Lenku od Aničky  

Přeji Ti mnoho inspirujícího čtení… 

V našem životě hrají důležitou roli tyto stránky: vědomá, podvědomá, racionální, 
emocionální a také stránka seberealizace. Každá z nich v sobě nese naši přirozenost – 
potřeby a návyky (etiku charakteru). Etika charakteru, která ovlivňuje náš život, se 
může ubírat buď variantou povedenou či nepovedenou. Je jen na Vás, jak tuto svou 
přirozenost ovládnete a zda se bude projevovat ve Vašem životě v podobě povedené či 
nepovedené varianty. 

Vysvětlivky: 

Přirozenost – tím se míní, to co je Vaším základem a je Vám vrozené, a proto Váš 
přirozený přístup. Nebo, co můžete využívat jako svého potenciálu k rozvíjení. 
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Povedená varianta: Jaký můžete být, pokud se ke své přirozenosti postavíte dobře a 
budete ji efektivně rozvíjet. 

Nepovedená varianta: Jaký budete, když svou přirozenost nebudete kontrolovat a 
konstruktivně rozvíjet. 

 

Vědomá stránka – přirozenost 

Ve všedním životě je pro Vás důležité zachování vlastní identity, protože jste ze své přirozenosti  
individualistou, co se potřebuje umět přijímat se všemi nedostatky, aby dokázal přijímat 
nedokonalost i kolem sebe. 

Vaše přirozená prezentace před druhými je ovlivněná v ideálním případě jistou zvědavostí, 
laskavostí, systematičností, objektivitou, analytičností a praktičností. V životě se potřebujete stále 
něčím zaobírat, protože oplýváte větším množstvím energie, co potřebuje smysluplné uplatnění. 
Tuto smysluplnost můžete ze své realisticky, kriticky, analyticky orientované přirozenosti hledat v 
tom, co bude nějak obecně prospěšné, užitečné, správné pro Vás či druhé. Může jít o aktivity, 
které budou zlepšovat, udržovat podmínky kolem, ať už co se týká funkčnosti, pořádku, souladu 
nebo systému. V každém případě půjde o ty činnosti, které budou přispívat k efektivnějšímu 
uspořádání a posloupnosti. Právě vědomí vlastní prospěšnosti druhým je tím prvkem, co ve Vás 
může podněcovat větší sebevědomí… POKRAČOVÁNÍ  

Povedená varianta:  

V životě se věnujete vícero aktivitám, které posilují Vaše sebevědomí a rozšiřují Vaše obzory. Moc 
dobře víte, co můžete reálně očekávat od sebe i života, neutápíte se v náročných očekáváních, 
netrpíte posedlostí mít vše v životě uspořádané a dokonalé. Ke všemu důležitému se snažíte 
přistupovat, co nejlépe dle Vašich aktuálních možností a schopností. Nicméně nezapomínáte i na 
prosté, spontánní užívání si života, protože to přijímáte jako jeho radostnou součást, která Vám 
navíc přináší potřebné uvolnění….. POKRAČOVÁNÍ 

Nepovedená varianta: 
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V životě trpíte obtížemi improvizovat, přizpůsobovat se a jednat bezprostředně. Je to způsobeno 
tím, že potřebujete mít nad vším kontrolu, protože ta Vám přináší jistotu, organizovanost, systém a 
řád, bez kterého si nedovolíte fungovat, jelikož absence Vás může vědomě znejišťovat. I pro to s 
tím můžete mít problém u druhých, jestliže u nich budete shledávat nedostatky v tom směru, což 
pro Vás může být poměrně hračka. Vaše nespokojenost spolu s nedokonalostí druhých, Vás pak 
mohou podněcovat ve všem možném přebírat otěže, a nebo při nejmenším ostatní všelijak 
dirigovat, čímž můžete ušlapávat sebevědomí druhých do země. Když se vzepřou, mohou Vás 
urazit…. POKRAČOVÁNÍ 
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