Nebojte se horoskopů pro děti!
Každé dítě má své jedinečné schopnosti a omezení, stejně jako zvláštní
spektrum citových potřeb. Horoskop je průvodcem, který nám pomáhá pochopit
tělesné, citové, intelektuální a duchovní potřeby dítěte.
Dětský horoskop získává značně jiný význam, než horoskopy dospělých,
protože pohled dítěte na svět je značně odlišný.
Můžeme zjistit také, jak dítě bude chápat své rodiče a proniknout do podmínek,
které budou pro dítě pravděpodobně nejlepší.
Mnoho dospělých otevřeně přiznává, že by chtěli prožít jiné dětství nebo mít
rodiče, kteří by pro ně měli větší pochopení. Podtextem těchto přání je touha
přijmout sebe sama. Dítě, kterému jeho rodiče a učitelé pomohou zjistit, kdo
vlastně je, bude mít daleko širší možnosti. Jeho osobnost bude opravdovým,
pravdivým a tvůrčím vyjádření jeho já.
Horoskop zrození, nás upozorní i na to, které části těla mají sklon k přetěžování
a vyžadují zlepšenou výživu. Chybějící živly mohou být klíčem k pochopení
problému dítěte. Soustředění pozornosti na to, co pro dítě znamená absence
některého živlu může být velmi užitečné.
V astrologii se zabýváme energií, každá lidská bytost je duchovní energií
vtělenou do hmoty. Individuální síly v nitru dítěte symbolizované planetami,
tedy představují možnosti rozvoje.
Dítě nejdříve zažívá působení Slunce a Luny jako vliv otce a matky.Otec
představuje rozhodnost a sílu vůle - Slunce a matka zase vnímavost a péči
Luny. Slunce a Luna tedy ukazují, jak dítě bude chápat a vnímat své rodiče, toto
chápání se bude skoro vždy lišit od způsobu, jakým vnímají rodiče je.
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Základní konstalace horoskopu vypovídají o Vladěnčiných vrozených vůdčích a
učitelských schopnostech. Dána je značná dynamika temperamentu, která ji
během života povede k řešení všech vypjatých situací.
Vladěnce je dán hluboký vnitřní svět, velká fantazie, která pro ni může být
v dětství útočištěm v nesnázích, proto je dobré nechat jí „tajná místa“, kam se
může uchýlit před tlakem vnějšího světa. Její rozšířené vědomí nese střípky
zážitků z minulých životů o kterých může otevřeně hovořit.
Slunce v konjunkci s Lunou ve znamení Raka:
Aspekt ukazuje na jednotu vědomé a podvědomé složky dítěte, tedy harmonický
vztah mezi vůlí a citem. Vypovídá také o harmonickém utváření a působení
života jejich rodičů, což dává Vladěnce velkou vnitřní vyváženost vlastních
emocí a citů.
Dítě zrozené ve znamení Raka má v popředí své osobnosti velkou citlivost, tedy
velkou potřebu péče, Vladěnce je dána značná svázanost s domovem, rodinou a
hlavně s matkou. Může mít také silnou potřebu pečovat o druhé, čímž vyrovnává
vlastní emoce, potřebuje mít mnoho „dětí“ v podobě panenek, zvířátek či rostlin.
Horoskop ukazuje na skutečnost, že tatínek je ten, který hýčká a rozmazluje a
měl by se vyvarovat svoji štědrost dávat najevo příliš materiálními věcmi,
hračkami, oblečením a později penězi, což by Vladěnce vzalo přirozenost svých
hodnot, cítila by přehnaný pocit důležitosti s identifikací materiálních věcí.
Slunce v harmonii s Neptunem:
Dává Vladěnce snadné spojení s vibracemi jemných úrovní a vrozené mystické
vlastnosti, je vybavena, jako mnoho indigových dětí, senzitivností a vhledem do
podstaty všech věcí a dějů a proto může být pro ni těžší, hlavně v dospívání,
ztotožnit se s realitou našeho světa.

Slunce v napětí s Uranem:
Obdařuje Vladěnku výjimečnými vlastnostmi, ale zároveň se ve vztahu
s kamarády, kolektivem může cítit jaksi mimo. Pro rodiče z toho vyplývá úkol,
naučit ji přijmout svoji jedinečnost.
Aspekty ukazují, že se může vzpírat autoritě, protože její touha po svobodě a
svobodném projevu, nezávislosti a síle prosazení je veliká.
Ve vztahu s tatínkem potřebuje aby ji dostatečně uznával a chválil, přijal její
jedinečnost, jinak vznikne pocit – nikdy nebudu dost dobrá.
Slunce v opozici na Pluto:
Tento aspekt patří v dětství k nejobtížnějším, protože se Vladěnka už od dětství
musí zabývat otázkou síly, kterou může cítit jako podlomenou.
K pocitům oslabení síly může docházet mezi 5 – 6 rokem života.
Po zdravotní stránce se aspektem nese tzv. komická očista, která se vztahuje ke
krvetvorbě. Dále po zdravotní stránce při vypjatých situacích může docházet
k potížím s žaludkem se zažíváním.
Slunce v opozici s Plutem:
Může přinést potíže s emocionálním vyjádřením, Vladěnka se může cítit svými
silnými emocemi zaskočena. Aspekt v sobě nese také ohromnou vnitřní sílu, což
může přinést obavy, jak s touto silou nakládat, dítě potřebuje povzbuzení, že vše
co cítí má právo svobodně vyjádřit. Maminku vnímá jako pečovatelskou a
silnou. Někdy se může cítit pohlcena matčinou osobností.
Okamžik narození v Blížencích v konjunkci s Merkurem:
Dává dítěti velmi dobré vyjadřování v řeči a písmu. Také velmi citlivý nervový
systém, závislý na vnější stimulaci. Vladěnka se může vyjadřovat bystrostí a
vtipem, mysl však může být přelétavá, delší soustředění může dělat problémy.
Merkur v napětí se Saturnem:
Dítě si může dělat zbytečné starosti, může se cítit přehnaně kritizována a proto
je důležitý způsob, jakým rodiče dávají najevo svůj nesouhlas.
Rodiče mají úkol naučit Vladěnku soustředit se na pozitivní myšlenky.
V podvědomí jsou uloženy tendence ke strachům, depresím, způsobené při
porodu i zážitky z minulosti.
Venuše v Býku:
Dává vlohy ke zpěvu, malbě, hudbě. Vhodné je pro Vladěnku práce
s keramikou, sochařství i práce se šperky.

Aspekty Venuše dávají tvůrčímu projevu přímost a schopnost prosazení,
oblíbený může být i výrazový tanec.
Venuše v napětí s Plutem:
Patří k nejobtížnějším aspektům povahy dítěte. V hloubi duše se ukrývají
hluboké intenzivní city, které však mohou být velmi lehce zranitelné, této
zranitelnosti se může bránit tím, že se uzavře. Nutné je učit ji své city otevřeně
projevit
Dobrou pomůckou k tomu je tvůrčí činnost, umělecké vyjádření hlavně hudbou
a tancem, kde emoce volně plynou. Musí se naučit věřit svým pocitům aby pak
mohla věřit sobě i ostatním.
Mars v Býku:
V nevědomí je uložena vnitřní síla, která ji někam žene a ona neví proč, jsou to
silné touhy z minulosti, minulých životů.
Aspekt na druhé straně dává schopnost pilné práce a výborné užití v čase a
prostoru.
Aspekty také upozorňují na možnost manipulace a šikanování druhými.
Pro Vladěnku je období plné změn kolem 7 roku života, kdy je nutná velká
podpora obou rodičů. Zde je dítě pod tlakem, který má vliv na projevení své
identity, svého já, citovou stránku. To, co rodiče předají duši ve zrození Raka,
tím je dítě ovlivněno po celý život.
Nejvíce bloků v psychice je možno u dítěte způsobit mezi prenatálním věkem,
porodem a do šestého roku dítěte, které pak mají vliv i v budoucnosti.
Ovšem není důvod k velkým obavám. Vladěnce jsou dány příznivé okolnosti
během života a podporu ve všech aspektech. Jsou dány i samo léčebné nadání,
tedy silné regenerační schopnosti organismu.
Při potřebné léčbě je lépe volit přírodní, alternativní prostředky.
Vladěnka má dán v budoucnosti profesní i společenský úspěch.
Jupiter ukazuje na práci s veřejností, což je zároveň jejím hlavním životním
úkolem.
Neptun dává schopnosti pro psychologii, astrologii a duchovní vůdcovství.
Uran ukazuje na potřebu účastnit se ve skupinách, které uskuteční změny
společenského řádu, vnitřní i vnější svobody.

Zdravotní stránka:
Aspekty Slunce i Luny ukazují na bolesti, potíže s žaludkem a zažíváním při
stresu a napětí.

Chudokrevnost, nemoci krve se opakují v mnoha aspektech. Mají karmickou
souvislost z minulosti a lze ji tzv. rozpustit soustředěním se na vše světlé,
pozitivní, tedy hlavně na duchovní vliv Slunce – lásku.
Aspekty Merkura v Blížencích:
Vypovídají o náchylnosti k zánětům průdušek, bronchitidě či astmatu a jsou
důsledkem obav, strachu a nedostatečnou citovou oporou. Také je tu přítomen
blok s prenatálního věku, tedy působnost síly nevědomí, což dává aspektu silný
vliv.
Venuše, Mars v Býku:
Ukazuje na záněty mandlí, které vznikají zablokovanou schopností sebe –
vyjádření, potlačováním komunikace.

