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Váhy
Živel: vzduch
Vládce: Venuše, řecky Afrodíté, obrozeneckou češtinou Krasopaní 
(viz Býk), ve Vahách ještě větší fajnovka
Hlavní úkoly ve vývoji: zkrášlovat, harmonizovat
Hlavní obranná strategie: svádění všeho typu 
Hlavní útočná strategie: opouštění všeho typu
Identifikační figury: Narcis z řeckých bájí, princezna na hrášku, 
sama Venuše

Rozmazlenci s umělými nehty, profesionální okouzlovači. 
Ten srdcervoucí pohled topmodelky v nouzi! Ty duhové třpytky, 
které vám samy vylétají z uší! Všichni se vedle vás zdají 
nedomrlí. Patříte na reklamní plakát (na šampaňské nebo na lesk 
na rty), ale do tvrdé reality ne. Jste rozmarní lenoši a vaše názory 
mají trvalost mýdlových bublin. Nechcete si to s nikým rozházet, 
takže se topíte v kompromisech. Máte sprej planých nadějí,  
který omamně voní. Vždyť flirtem poctíte a slibem potěšíte, že?  
Váha váhá. Váha ví, že jí to vždycky projde. Zrcadlo, zrcadlo,  
kdo je na světě nejkrásnější? Celý život se bojíte té chvíle,  
kdy zrcadlo řekne: Sněhurka!
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Připlujete na jeviště jako jachta s růžovými plachtami. Jste v porotě 
vědomostní soutěže a máte stát na dohodnuté značce. Nenápadně 
se pohnete blíž ke kameře. Tím zastíníte oba soutěžící, ale co na tom 
záleží, viďte? Kamera vás miluje!
Za pultíky stojí bledničková Ryba a adrenalinem narvaný Beran. 
Moderátor položí první soutěžní otázku: „Kolik je dvě a dvě?“
„PĚT!!!“ zařve Beran, ale před limitem, takže odpověď neplatí.  
Ryba mlčí a počítá na zpocených prstech. Limit vyprší.
„Co o tom soudí porota?“ otočí se k vám moderátor. To vás zaskočí. 
Pozapomněli jste, že se po vás chce nějaký výkon. Copak nestačí 
hezky se usmívat?
„Já myslím, že skvělí byli oba!“ zaševelíte po chvíli mile. „Prostě 
báječní!“
„Ano, ale do druhého kola může postoupit jen jeden,“ trvá na svém 
moderátor, asi tvrdohlavý Býk.
„Správná volba je moc odpovědná,“ štěbetáte. Každé vaše slovo 
připomíná vzdušný polibek. „Odpověď pana Berana byla tak… tak 
odvážná a mužná… a slečna Ryba prokázala rozvahu a skromnost. 
Postoupit by měli oba dva.“ 
Beran i Ryba vám visí na rtech. S kým z nich si dneska dáte rande? 
Ne, dnes už ne, ráno jdete nakupovat boty. Dřina. Musíte spát 
 nejmíň deset hodin. Radši si vezmete kontakt na oba.
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Býk pořád nehodlá rezignovat. „A vy správnou odpověď znáte? 
Kolik je tedy dvě a dvě?“ zaútočí na vás zpříma. Fuj, přímé otázky 
nesnášíte! Tajně zamumláte Venušinu mantru a rázem máte oči 
velikosti XXL. Býkovi začnou slábnout nohy. Pohlédnete na něj jako 
motýl s pěti dioptriemi. Pak uděláte to kouzelné bezbranné gesto: 
Kdoví… kdoví?
Neměli byste si dát rande s tím Býkem? Kdoví… kdoví… 

Snad byste nevěřili těm hloupým zlolajným pomluvám!  
Pravda o vás je zde: Tak zaprvé: opravdu máte nesporný půvab. 
Ať jste ženy, muži, děti nebo senioři, chvěje se kolem vás cosi … cosi 
nepopsatelného. Kolem těch nejlepších mží medově zlaté světlo, 
mírné, neoslňující, ve kterém je radost být. Kočka se vám důvěřivě 
stulí na klín a pes se div nepřerazí, aby vám mohl dát pac. I želvám 
samou přítulností měkne krunýř. Jste lidé úsměvu. 
Ještě důležitější je váš dar harmonizovat. Váhy, váš symbol, jsou dvě 
misky plné protikladů a vy je uvádíte do rovnováhy. Blaze rodině 
či týmu, které mají jednu dobrou Váhu. O co se ti blázni chtěli 
hádat? Váha prošla kolem a je zase klid.
Co na tom, že se těžko rozhodujete? Spravedlnost je přece tak slabá 
a vaše odpovědnost je tak veliká! Jak potěšit A a neurazit Zet?  
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Vzít si bílý, nebo modrý klobouk, když jsou hezké oba? Jak milovat 
Zet a zároveň milovat B? 
Svět je nějak špatně seřízený – proč musí být vítězství jednoho 
prohrou druhého? Proč mé štěstí stojí na podstavci tvého neštěstí? 
Kdyby bylo na vás, všechny šachové partie by končily remízou 
a Člověče nezlob se by se hrálo tak, že bychom společně dovedli 
figurky do chlívečků a nechali je tam pokojně spát. Člověkové by 
se nezlobili, vzali by se za ruce a zpívali lidové písně… nejraději ty 
mollové a táhlé, něco o lásce a růži voňavé.
Ale svět není taková idyla, milé Váhy, tak aspoň chráníte náš křehký 
mír. Jste smírčí soudci. Jste prostředníci a moderátoři. Moderari 
latinsky znamená mírnit, krotit, udržovat míru, a to je pravé poslání 
Vah. No a že z téhož základu je i slovo móda? Proč ne? Kdo by vám 
nepřál něco pěkného na sebe, když vám to přece tak sluší, že?  
(A až to budete svlékat, bude vám to slušet ještě víc.)
Tak nás braňte dál proti justičním omylům a donebevolajícím 
křivdám. Bez vás by tu vládl zákon džungle. (Tedy: ještě horší  
zákon džungle!) Váhy, dík! 
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Vztahy mezi znameními
Platí pro setkání dvou lidí, ale znáte-li obě svá znamení, sluneční 
i ascendentální, vyčtete z toho i svoje vnitřní drama. Čím jste 
typičtější zástupce svého typu, tím to platí víc. 

Beran a Beran: Berani, pozor! Je to zbytečně moc rohů. Rohy 
vždycky znamenají vůli. Vy jste riskéři, tak to zkuste risknout, ale 
bude to adrenalinový sport. Pokud své vůle spojíte, budete takřka 
nepřekonatelná dvojka. Ovšem nesmíte narazit hlavou do zdi.  
Z vás dvou nikdo včas neřekne Stop!
Beran a Býk: Další rohy ve hře. Vaše vůle je ztřeštěná a býčí těžko-
pádná – a oba jste přesvědčeni, že musí být po vašem. Víte, jak jsou 
Býci tvrdošíjní? Stoupnou si před vás jako parní válec a neuhnou 
a neuhnou! Ale můžete být velmi silná parta. Vy jim prorazíte cestu 
a oni vám ponesou batoh, značka: „Dohoda“.
Beran a Blíženci: Vám jako by pořád šlo o život a Blíženci z vás mají 
legraci. Zlehčují vaše smělé výboje. Oni hrají bojové hry na mobilu 
a vy ve skutečnosti. Jejich oblíbený sport je slovní fotbal, kdežto vy 
slézáte osmitisícovky bez kyslíku a dobýváte severní pól v tenis-
kách. Ale budou za vámi svými diplomatickými schopnostmi zame-
tat střepy – a těch bude vždycky dost.
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Tak jak? 
Tak jak? Je to pravda? Není to pravda? Tak i tak i naopak. Lidský 
svět je tak složitý, že ho nejde vsypat do dvanácti krabic. Jsme 
jedineční jako otisk prstu. Každý z nás je originál. Nepotvrzujeme 
pravidla, my jsme ty výjimky, co potvrzují, popírají i tvoří všechna 
pravidla. 
Každý v sobě neseme všech dvanáct znamení. Štír v nás by té 
astrologii rád přišel na kloub, jen aby ji jeho popíračský duch mohl 
fundovaně zavrhnout. Blíženec v nás se jí nezávazně baví. Náš Býk 
má jiné starosti, naše Panna si dělá astrostatistiku a zjišťuje, že čím 
víc přesných dat nasbírala, tím toho chápe míň. Naši vnitřní Beran 
a Střelec jsou kdesi na toulkách a astrologie jim může být ukra-
dená, náš Rak se jí trochu bojí, Váha neví, co si o ní myslet, Kozoroh 
si s tou pitomostí vůbec nechce zadat, Ryba nad onou hlubinou 
poznání žasne, náš Lev věří jenom tomu, co se mu zrovna hodí… 
a konečně náš Vodnář má univerzální odpověď na všechny otázky 
vůbec: „A proč ne?“
Za léta (v počtu už asi čtyřiceti), co se tou rozkošnou pavědou zabý-
vám, prostě nemohu popřít, že na ní takzvaně něco je. Kdysi jsem 
slyšela o starém pánovi, který se jí věnoval tajně v půli minulého 
století. Mnoho lidí se tenkrát ucházelo, aby je vzal do učení. Pánova 
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otázka prý zněla: „Už jsi udělal aspoň sto horoskopů? Ne? Tak až je 
uděláš, tak přijď.“ Dokud se člověk neseznámil s živým materiálem, 
dokud si sám nejmíň stokrát neověřil, jestli celý ten nesmysl funguje, 
anebo nefunguje, nemá cenu ani strkat nohu mezi dveře nauky. 
Ale i kdyby to celé byl tisíce let trvající blud bez nejmenší příměsi 
pravdy, pořád to můžeme brát jako hru. Od hokeje taky nečekáme, 
že nám objasní smysl života, a v divadle víme, že je to „jen hra“. 
A přesto nás hry baví. Život bez nich by zplacatěl a uschnul. Snad 
vám ta knížka dá aspoň chvíli hry. 
Astrologie je způsob, jak mluvit o člověku jinak. Je v ní víc poezie 
než logiky, ale i báseň má svou pravdu, i když nevíme přesně, co 
všechno chtěla říct. Tedy ať nám Slunce jasně svítí, ať je naše Luna 
vlídná, Jupiter štědrý a Saturn spravedlivý, Venuše půvabná a Mer-
kur vtipný, Uran tvůrčí, Mars ať nám dá sílu a Neptun posvátný 
úžas… a až nás jednou pozve dál pán smrti Pluto, ať k němu vstou-
píme v míru. Pevný bod uprostřed věčného víření kosmu vám přeje 

Daniela Fischerová  
(Sluncem Vodnář/ Ascendentem Štír) 
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