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sobota 2.listopadu 1991 ve 12.15hod.
místo narození : Brno, porodnice Obilní trh 11

datum narození :

Blanka
znamení : Štír
• oblíbené jídlo : krupicová kaše, smažený kv ták
• oblíbená barva : žlutá
• oblíbený film : V ískot, Matrix
• oblíbená kniha : Harry Potter …, Magické oko
• oblíbená písni ka : Kiss the rain ( Billie Myers )
• co nemá rád : n která masa, houby
• mimoškolní aktivity : horolezecká st na
• zájmy a záliby : ko ka, potkani „Ajchuchy“, 3D-obrázky, bicí
•

Štír (Scorpio) - 24.10. - 22.11.
Základní charakteristika : Lidé narození ve znamení Štíra bývají velkými bojovníky. Jsou velmi všímaví,
byst í, vše pozorn sledují a p ed jejich zraky se sotva n co utají nebo ukryje. N kdy se vyzna ují uzav enou,
nesdílnou a samotá skou povahou. Jen velmi t žko se dá odhadnout, jak budou reagovat. Lidé Ští i mají
silnou v li a jakmile si n co usmyslí, nic je nezastaví. Nepostrádají energii ani vytrvalost a jsou schopni obstát
i ve složitých životních situacích. Jsou velmi p edvídaví a mají bystrého ducha, což jim umož uje lehce odhalit
u druhých nejzraniteln jší místo. Ští i berou celý sv j život jako boj se svým vnit ním "já" a se sv tem, který
je obklopuje, proto v tšinou z stávají nepochopeni. Jsou zralejší a d kladn jší než ostatní lidé a vždy se snaží
dostat pod povrch v cí a života. Pro hloubku a nesd litelnost jejich cit je obtížné se jim p iblížit. Negativními
projevy m že být jejich mstivost, žárlivost a p ecitliv lost. Jejich pot eba vše m nit m že p er st v
destruktivní chování.
Vládce znamení: Mars a Pluto
Živel znamení: voda
astná léta: 17-19, 23-35
Soulad se znamením: Rak, Ryby
Barva: rum lková, erná, fialová
Kov: železo
Rostliny: es, cyp iš, narcis
Strom : je abina, broskvo
Kámen znamení: obsidián, hematit, malachit, ametyst, jaspis, achát, rubín, karneol, opál
Magické íslo: 6
astná ísla: 5, 7, 9, 11, 23, 25, 47, 65, 325
íznivé dny: tvrtek, pátek
íjemná v
: es
Duchovní ochránce : Ares
Povaha: flegmaticko-cholerická

Zdraví: Lidé ve znamení Štíra jsou velmi odolní. Málokdy st ou a pokud onemocní, dokáží se vlastní silou
rychle uzdravit. K nejcitliv jším míst m pat í pohlavní orgány. Problémy mohou souviset i s vylu ováním,
jako zácpa, pr jmy. asté mohou být i úrazy, sportovní zran ní nebo k
ové žíly. Jako prevence se doporuují vnit ní o istné kúry alespo dvakrát za rok.
Pracovní p edpoklady: Ští i mají rádi složitou práci, která vyžaduje mnoho sil a fantazie, odvahy a v le. V
ekonávání p ekážek a v ešení úkol jsou velmi trp liví. Nejlépe se jim bude pracovat samostatn . V
ípad pot eby se dovedou pod ídit, ale p esto t žce snášejí jakoukoli kontrolu. Ští i dokáží dosáhnout
úsp chu tém v každém povolání. M že to být v oborech, které souvisí se zdravím a sexem, nap íklad
chirurg, ošet ovatel, gynekolog, sexuolog. Mohou být výborní výzkumníci, badatelé, psychologové,
detektivové. Seberealizaci naleznou také v obchod a finan nictví.
Láska: Lidé narození ve znamení Štíra jsou dynami tí, p itahují k sob ostatní jako magnet. Sex je pro n
velmi d ležitý, p istupují k n mu s neoby ejnou lehkostí. Ští i jsou velmi citliví a ke svému partnerskému
št stí pot ebují opravdu silné citové prožitky. Od lásky k nenávisti je však jenom krok. Proto nemusí být
nouze o krize a náhlé výbuchy v partnerském život . Pokud jsou správn motivováni, dokáží pro svého
partnera ud lat tém vše. Ženy Ští i v sob mají velkou váše a cit, jsou ochotny p inášet ob ti. Muži
obvykle mají rádi rodinu, ale mohou se v ní projevovat jako p íliš silné autority. Ští i se dob e snášejí se
St elcem, Kozorohem, Rybami, Rakem, Pannou a Váhami. Konfliktní vztah mohou mít s Býkem.

ínské znamení : Ovce
V

ín je ovce považována za dokonalé jinové znamení, ale Orientálci mají o ženskosti samoz ejm jiné
edstavy, než my na Západ . Muži, kte í hledají ideální partnerku, by se však možná m li držet ínských
zásad. O ovcích se íká, že nemají osobnost, a proto jim vyhovují ošet ovatelské profese. Mnozí mají
výtvarný talent, ale stejn jako jejich ty nohé prot jšky jsou spíše následovníci než inováto i, takže se
místo originálních tv rc stávají zru nými emeslníky. V tšina ovcí se nenechá slep vést a dává p ednost
kolektivnímu rozhodování.
Pro tyto lidi je n kdy obtížné vydat ze sebe všechno, protože kv li sebeuspokojení mohou postrádat
motivaci. Aby využili sv j potenciál, pot ebují láskyplné vedení a povzbuzování rodinou nebo partnerem.
Ovci prospívají silní a vlídní spole níci, z jejichž dobré povahy m že mnohé vyt žit.
Je-li to možné, snaží se vyhnout konfrontaci. Mají sklony dávat se na ústup, jestliže se objeví problémy.
Díky taktu a um ní diplomacie se mohou ve výbušných situacích stát nositeli míru a harmonie. Hodn ovcí
má skute ný talent pro urovnávání spor , n kte í takových výsledk docilují pouhou p ítomností.
Ovce siln touží po bezpe í a to ovliv uje její náklonnost k ostatním. P i romantickém sbližování je

velkorysá, je-li však pot eba p evzít zodpov dnost, projeví se její neprakti nost: zapomíná na sch zky i na
pravidelné nákupy. Neprakti tí snílkové, kte í chybují na prahu života, se u í zkušenostmi, takže v tšina ovcí
pozd ji dosp je. Sympatie p stuje k Zajícovi a Vep ovi, v oblib nemá Buvola.
Známé osobnosti, narozené v tomto znamení:
Mel Gibson, Bill Gates, Charles Dickens, Pamela Anderson, Robert De Niro, Mick Jagger,
George Wallace, Mark Twain, Barbara Walters, Julia Roberts, Boris Yeltsin, Bruce Willis,
Michelangelo, Malcolm Forbes, Julio Iglesias, John Wayne, Joni Mitchell, William Shatner,
George Burns, John Denver, Mikhail Gorbachev, Benito Mussolini, Billy Idol a Joe Pesci.

indiánské znamení : Had
Symbol Urobora, posvátného hada požírajícího vlastní ocas, je znám z kultur celého sv ta. Had byl
edstavitelem božskosti, p vodního chaosu, v ného kolob hu vzniku a zániku, po átku a konce. Byl
symbolem solárním i lunárním, zt lesn ním sv tla i temnoty, dobra i zla, moudrosti i slepé vášn . Spojoval
mužský i ženský princip, vodu a zemi. Rozeklaný hadí jazyk byl spojován s licom rností a klamnými sliby. Byl
symbolem temných, pekelných mocností, zt lesn ním ábla, kterého B h pokoje rozšlape nohama u edník .
Lidé tohoto znamení mají rádi zm nu, dokáží využívat ke svému životu základní energii a hledají stále všechna
skrytá tajemství.
eká t
irozené zkoumání tajemství života. Možná si vzpomeneš na životy minulé a dokážeš i poznat minulé
životy ostatních. Tvojí velkou p edností je silná psychická energie a tvo ivá síla.
Máš úžasnou možnost za ít sv j život znovu od nuly, z istého listu, od za átku. Pokud postavíš sv j život na
pevných základech, pom že ti to stabilizovat osobní pochopení osudového p edur ení, vlastní individuality,
smyslu a ú elu životní dráhy.
Využívej všech svých praktických dovedností a udržuj i sv j domov v útulném a dobrém stavu. Možná tebe i
druhé jednou p ekvapí hloubka tvého citu. M žeš mít i úsp ch v podnikání i n jaké emeslné innosti.
Pozor na úzkostlivost, melancholii a deprese. Protože máš tendenci brát život p íliš vážn , p sobíš stydliv a
žko se k tob proniká. Jako si had svléká svoji k ži, m žeš se i ty zbavit svých iluzí a omezení. Dokážeš pak
pln využít svoji životní sílu a dosáhnout celistvosti. Nebra se zm
a p ijímej moc životní síly ohn . Zamysli
se, zda ve tvém život nenastává období zm n, které by m ly vést k lepšímu.

