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BERAN – JDU A TVOŘÍM 
21.března - do 19. dubna 

 

 

 

 

 

Vládnoucí planeta Mars 

Živel – Oheň 

 

Berani Vaše srdce je dobré, jen stále tvůrčí, bojovné a neklidné …nemůžete za to, nicméně 

jste za to často kritizováni. Vašemu klidu nyní nepřidává postavení planety Uran ve vašem 

znamení a že se dějí věci!!!  Jaké věci?  Zásadní, ty co už není možno přehlížet, překračovat, 

obcházet a to vše co se děje chce jen jediné … dobro pro vás, což znamená, že jste se i začali 

pravděpodobně i něco nového učit a výhody, které z nového poznání budou  

plynout pochopíte až v roce 2018. 

První polovina roku 2017 bude ještě docela složitější, co se vztahů týče, ale ještě to prosím 

vydržte a mějte na paměti, že vše se v dobré obrátí a vy budete sklízet plody své trpělivosti. 

Beranům (vím, že to jde těžce )  už delší čas vhánějí slzy do očí milostné vztahy, ale i vztahy, 

přátelské a pracovní. Postavte se všemu co se děje svoji upřímností k sobě samému, protože 

jen tak nebudete dělat chyby a uvidíte, kde planeta Uran vymetá vaše kouty a možná, že 

v posledním koutě stojí vaše ohnivost, netrpělivost a hlasitost … 

V druhé polovině roku 2017 se začne projevovat i u Vás pouť Jupiterova a vám se začne 

ulevovat a blýskat se na lepší časy. 

 

 



 
3 

BÝK – CHCI MÍT A VLASTNIT 
20. dubna - do 20. května 

 

Vládnoucí planeta – Venuše 

Živel – Země 

 

Býci je pro vás velmi důležité, aby všichni ostatní pochopili, že to co jednou získáte 

je prostě vaše a kdo to nechápe, tak toho prostě musíte přinutit – nemůžete za to, nicméně 

jste za to často kritizováni. V každém případě vás čeká moc hezký rok, jelikož pomalé planety 

po vás nic zásadního nechtějí snad jen to jediné, aby jste byli šťastní a to je fajn, ne . 

 Lepší, ale přece jen bude první polovina roku, tak si ji nenechejte proklouznout mezi prsty.  

Vztahy se ustálí a práce pofrčí. Finanční vztahy by měly být příznivé. U starších ročníků 

 nastane vnitřní klid a mír. Možné také je, že půjdete za prací do zahraničí a tam také potkáte  

životního partnera, pokud jste nezadaní. Tak si tento rok užívejte. 
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BLÍŽENEC – VÍM A CO NEVÍM ZJISTÍM 
21. května  - do 20. června 

 

Vládnoucí planeta – Merkur 

Živel – Vzduch 

 

Blíženci vaše inteligence je veliká, ale stává se často plýtkou, jelikož chcete vědět všechno o 

všem a o všech - nemůžete za to, nicméně jste za to často kritizováni. 

Tento rok byste měli vše důkladně prověřovat, vzkazuje planeta Neptun, raději si vše co 

podepisujete čtěte a nezapomeňte, že i s rodinnými příslušníky a kamarádkami a kamarády na 

život a na smrt je důležité si nastavit mantinely. 

Saturn vás bude kopat do všeho, co jste ještě nedořešili, tak nezapomeňte, že na čistém stole 

se lépe pracuje. Váš rok 2017 bude v jádru úspěšný, tak nic neodkládejte a jednejte. 

Planetu Uran máte ve výhodném postavení – tak se narovnejte, vykartáčujte si 

kabát, naleštěte boty a vyrazte k lepším zítřků. 
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RAK – NACITUJI – VNÍMÁM – VRACÍM SE 
21. června - do 22. července 

 

Vládnoucí planeta – Luna 

Živel – Voda 

 

Raci vy toužíte po lásce, laskavosti  a harmonii, ale stále se vracíte do dětství a minulosti – 

nemůžete za to, nicméně jste za to často kritizováni. 

Rok 2016 byl docela pro vás složitý a změny byly nepříjemné a v začátku roku 2017 to ještě 

Nekončí. Planeta Pluto je ve znamení Kozoroha a bude po vás chtít vaše proměny. 

Planeta Jupiter vás může přivádět ke stavům beznaděje a smutku, které tak dobře znáte a v 

kterých se můžete snadno utápět svoji vlastní vinnou a to nedělejte, raději myslete na 

druhou polovinu roku, kdy situace bude o fous veselejší, ale obrat k lepšímu nastane 

v roce 2018, tak jako u znamení Berana. Tak prostě v tomto roce nedělejte nevratná 

rozhodnutí. Tohle všechno se neděje jen tak náhodou, jistě máte něco pochopit a jak jinak 

nejlépe, nežli si to odžít. Věřte, že po každé noci přichází opět den a světlo je více nežli tma. 
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LEV – VLÁDNU VŠEMU A VŠEM 
23. července -do 22. srpna 

 

Vládnoucí planeta – Slunce 

Živel – Oheň 

 

Lvi vaše velikost je viditelná na první pohled, máte přirozenou autoritu, jste pozitivní, plní 

energie a radosti ze života, ale vaše druhá stránka je dramatičnost, tyranie, rozkazovačnost a 

neústupnost - nemůžete za to, nicméně jste za to často kritizováni. 

Tento rok bude pro vás moc fajn. Uran vám předloží nabídky, které se nebojte odmítnout, byli 

by jste sami sobě nepřítelem a to přece nechcete. Jupiter se také přidá a bude nabízet 

dořešení vztahů stávajících pro vás velmi dobré dořešení a kdož je nezadaný, tak jistě příští 

rok už nebude. Pracovní nabídky se jen pohrnou a kdož práci má, bude jistě směřovat výše a 

to ještě s dobrou náladou. Rok 2017 je takový váš předskokan, jelikož vás bude připravovat  

na důležité změny v roce 2018, které se udějí, tak dobře promýšlejte co činíte. 

Pokud se tedy otevřou dveře o kterých jste ani v nejdivočejších snech nesnili, nebojte se 

vstoupit. Mějte víru v sebe a srdce otevřené. 
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PANNA – POČKEJTE, DOLADÍM TO. 
23. srpna - do 22. září 

 

Vládnoucí planeta – Mekrur 

Živel – Země 

 

Panny vaše logické myšlení, různé analýzy a dotahování věcí do nejmenších detailů je 

pověstné a ještě pověstnější je to, že bez nějakých servítek okolí sdělíte, že vy to uděláte 

nejlépe, tak ať vás zbytečně nezdržují - nemůžete za to, nicméně jste za to často kritizováni. 

Rok 2016 vám přinesl mnoho zklamání a ukázal situace před kterými jste jak já říkám 

zůstali stát s otevřenou pusou. Ptáte se, zda to bylo potřeba?  Ano bylo – jinak byste 

nezjistili, kdo stojí pevně po vašem boku a s kým můžete počítat. Rok 2017 vám přináší do 

života jen kvalitu a to ve všech směrech. 

Doba otřesů pomalu končí a mává na vás příslib klidnějších a úspěšnějších let. 

Rok 2017 vám přinese příliv klidu a stability, kterou nyní tak moc potřebujete. 
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VÁHY – POPŘEMÝŠLÍM A UVIDÍM 
23. září - do 22. října 

 

Vládnoucí planeta – Venuše 

Živel – Vzduch 

 

Váhy vy by jste chtěli, aby byli všichni se všemi v příjemném vztahu a to nejen doma, ale i 

v práci, v přátelství a tak se snažíte spojovat vše co jde, tlačíte na to, ikdyž to skřípe – 

nemůžete za to, nicméně jste za to často kritizováni. 

V roce 2016 jste měli dořešit všechny vleklé věci a začít nové, protože v 2017 by jste 

měli začít sklízet, vše dobré co jste zaseli. Milé Váhy, pokud jste se začali vzdělávat a já 

myslím, že ano, jelikož jste měli Uran v opozici, tak je to to nejlepší co jste pro sebe mohli 

udělat. Jupiter se od podzimu 2016 stará o to, aby jste všechno skvěle zvládli a volá vás do 

klidných a úspěšných vod nejen v partnerském životě, ale i pracovním. 

Řekla bych, že v roce 2016 jste mohli prožívat, jak já říkám duševní zmatek a prohry v sobě 

sama, které začátkem roku 2017 pomalu končí. Neváhejte milé Váhy a vezměte svůj život do 

svých rukou a začněte se více smát a věřit lidem. 
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ŠTÍR – JSEM NAŠEPTÁVAČ, KDO JE VÍC? 
23. října - do 21. listopadu 

 

Vládnoucí planeta – Pluto 

Živel – Voda 

 

Štíři vaše smyslnost a bujná fantazie je bezkonkurenční - nemůžete za to, nicméně jste za to 

často kritizováni. Váš rok 2017 by měl proběhnout, tedy hlavně první polovina roku celkem 

v klidu a druhá polovina roku 2017 by měla být velmi úspěšná, jelikož se planeta Jupiter 

nastěhuje na rok do vyššího znamení. Připravte si vše, co by jste chtěli zvládnou, protože až 
se 

vás Jupiter zeptá, tak ať jste připraveni a né překvapeni. 

Měli by jste sportovat a také se něčemu duchovnímu učit, víte, že ve vědách duchovních je 

vaše velká síla, tak chytněte příležitost za pačesy, nabídka se bude znovu opakovat, opět až za 

12 let. Co se týče vztahů, tak tam čekejte příjemné změny. Svobodné ročníky se mohou vážně 

zamilovat a skočit do vztahu přímo po hlavě. 

Co se týče zdravíčka, tak to tenhle rok bude stále a stále lepší …. 
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STŘELEC – JDU JEN K VÝŠINÁM 
22.listopadu - do 21. prosince 

 

Vládnoucí planeta Jupiter 

Živel – Oheň 

 

Střelci vaše chytrost a touha po svobodě je věhlasná, ale mnoho srdcí jste nechali 

zarmoucených jen protože nemáš čas na „přízemní věci“ kariéra je prostě kariéra - 

nemůžete za to, nicméně jste za to často kritizováni. 

Rok 2017 spíše tedy druhá polovina-  přinese Střelcům klid a úlevu. 

Konečně začne v práci či podnikání šlapat vše jak má a střelci se uklidní. 

Vztahové věci v rodině, které nastaly v roce 2016 nastat musely, protože to zasahovalo do 

všeho co jste vytvořili a nechat si to brát rodinnými příslušníky není moudré. 

V roce 2017 se tyhle spory, tak nějak ještě povlečou a vy se ještě budete zbavovat vztahů i 

věcí, které již dávno nefungují.  

Uran je ale ve vašem případě postaven příznivě a to znamená,  

že i změny budou ve stejném duchu . 
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KOZOROH – RESPEKTUJTE MĚ 
22.prosince - do 19. ledna 

 

Vládnoucí planeta Saturn 

Živel – Země 

 

Kozorozi vaše nesmírná ctižádost, pracovitost a houževnatost je úžasná, ale někdy ve vašem 

osobním chladu a kritice ostatních mnoho lidí nevydrží - nemůžete za to, nicméně jste za to 

často kritizováni. Prvních pět měsíců 2017 by si Kozorozi měli dávat pozor 

na finance a co se hypoték či půjček týče do toho se raději nepouštět. 

Prostě se nepouštět do ničeho nového a důležitého. 

Možná se objeví problémy, s kterými nepočítali, ale to vás Kozorohy nijak zvláště nevyvede 

z míry, maximálně někoho seřvete, tak jak to umíte a to se vám vždy uleví. 

Stejně si prostě děláte věci po svém, nemůžete prostě jinak. 

Také by jste si měli počítat s tím, že vám vše bude komplikovat Jupiter ze znamení Vah, takže 

ikdyž se budete snažit, stejně se nebudete dvakrát hýbat z místa. Vše dobré se dá do pohybu 

v druhé polovině roku 2017 a to už vám bude zase hej. 
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VODNÁŘ – PROMIŇTE, ALE NESOUHLASÍM 
20. leden - do 18. února 

 

Vládnoucí planeta – Uran 

Živel – Vzduch 

 

Vodnáři chtějí volnost, rozhodovací právo a veselé publikum, které ovšem nebude nijak 

zasahovat do toho co oni vymysleli - nemůžete za to, nicméně jste za to často kritizováni. 

Vodnáři rok 2017 je rokem s velkým R. 

Vše se bude dařit a postavení planet na vás volá, abyste si nejen ten rok 2017 užili, ale i nic 

důležitého nepropásli. Řekla bych, že rok 2017 bude přímo zlomový a já myslím, že si to po 

všech těch nepříjemných událostech v roce 2016 zasloužíte. 

Věřte ve svoji sílu a to, že celý rok 2017 vás bude houpat na svém klíně a ještě vás hladit po 

vlasech. Nemyslete už na to, kdo a co vám v roce 2016 udělal, myslete na to, že v roce 2017 

klepete na bránu štěstí a co víc – bude vám otevřeno. 
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RYBY – A CO POŘÁD ŘEŠÍŠ? 
19. února - do 20. března 

 

Vládnoucí planeta – Neptun 

Živel – Voda 

 

Ryby jsou citlivé a soucitné, ale také hodně ovlivnitelné, také dokáží být náladoví a velmi 

vztahovační a hlavně chtějí mít klid - nemůžete za to, nicméně jste za to často kritizováni. 

V roce 2017 si Ryby oddechnou. Nic převratného se dít nebude v žádném směru a to 

Rybám bude vyhovovat a načerpají sílu, kterou už potřebují. 

Rok 2016 vás velmi unavil, plavali jste proti proudu, ale už jste pochopili, že jen mrtvé ryby 

plavou s proudem. Vztahové záležitosti se v roce 2017 dořeší a finance se ustálí. 

Také budete mít štěstí na příjemné lidi a zážitky budete prožívat niterně. 

Doporučuji ubrat pracovních aktivit a věnovat se více sportu. 

Být se sebou v harmonii, to je to o co by, jste se měli snažit. 


