
námá ‰v˘carská astroloÏka Ursula
Liechtiová je o tom alespoÀ pfie-
svûdãena. Zpracovala jiÏ celou

fiadu horoskopÛ pro zvífiata – mimo jiné
pro psy prominentních osobností –
a napsala nedávno na toto téma celou
knihu, která, pfiichází v Nûmecku právû
na trh. Chtûli jsme vûdût, jak si stojí hvûz-
dy pro na‰e psy v srpnu, a vedli jsme
exkluzivní rozhovor s touto astroloÏkou,
která jiÏ nûkolik let provozuje ve ·v˘car-
sku první astropraxi pro lidi i pro zvífiata.

Odkdy vûfiíte na moc hvûzd?
Mohu-li to tak fiíci, astrologii jsem se
upsala, a to jiÏ více neÏ pfied dvaceti lety.
Tato fascinace hvûzdami v‰ak poãíná je‰-
tû mnohem dfiíve. KdyÏ jsem byla malé
dûvãe, nepopsatelnû mne fascinovala
hvûzdná obloha. UÏ tehdy jsem cítila, Ïe
s hvûzdami musí b˘t spojeno nûco vût‰í-
ho. Pozdûji, kdyÏ jsem se dozvûdûla o ast-
rologii jako o vûdû, jsem si myslela: tohle
by mûl mít ãlovûk moÏnost studovat.
Tehdy to ale nebylo ani zdaleka tak snad-

né jako dnes, protoÏe existovalo jen velmi
málo lidí, ktefií byli ochotni pfiedávat tuto
skvûlou vûdu dál. Jednou se mi dostala do
rukou pfiihlá‰ka do kursu a od tohoto
okamÏiku se zaãala valit lavina – nebo
moÏná vy‰la hvûzda... Vy‰kolila jsem se na
diplomovanou astroloÏku, a tak dnes vím
zcela jistû a kaÏd˘ den se mi to také potvr-
zuje: hvûzdy mají pravdu. Velkou váhu ale
kladu také na pozemskou a souãasnû
prakticky aplikovanou astrologii. Ast-
rologie, která není zamûfiena na pfiedur-
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Jak stojí hvězdy?
Vûfiíte na moc hvûzd? Listujete Ïensk˘mi ãasopisy a hledáte v nich horoskopy? Urãitû nejste
sami. Tisíce lidí jsou pfiesvûdãeny o tom, Ïe existuje nûco mezi nebem a zemí, co nelze vysvûtlit
such˘m racionalismem. MoÏná milé hvûzdy skuteãnû vypovídají nûco o na‰ich povahách
a schopnostech, ba dokonce i o na‰í budoucnosti. Z toho by nakonec mohli tûÏit i na‰i psi.

Z

Pes ve znamení B˘ka
Psi narození ve znamení B˘ka stojí od pfiírody pevnû v‰emi ãtyfimi na
zemi. Pak je pro nû samozfiejmû nejdÛleÏitûj‰í svûfienou zemi dobfie
zabezpeãit. To jim dává stabilitu a jistotu. Pes narozen˘ ve znamení
B˘ka cítí potfiebu plnit své úlohy spolehlivû a s pocitem povinnosti.
Opatrnost pravdûpodobnû pili jiÏ s matefisk˘m mlékem, ale tato
vlastnost se u nich mÛÏe projevovat také jako urãitá nedÛvûra.
V‰echny vûci si rádi prozkoumají, vÏdy chtûjí pfiesnû vûdût, na ãem
vlastnû jsou. Nemají pfiíli‰ rádi zmûny, radûji zÛstávají u toho, naã
jsou zvyklí, co dobfie znají a co se osvûdãilo. Pes ve znamení B˘ka
potfiebuje klidného a vyrovnaného psovoda, kter˘ ale dokáÏe dostat
ze svého psa jeho rezervy.

Pes ve znamení BlíÏencÛ
Lehkonoh˘ mezi psy. Pes narozen˘ ve znamení BlíÏencÛ má
smysl pro pestrost, rozmanitost, zmûny a novinky. Nic ho
nezasmu‰í víc, neÏ kdyÏ musí stále zÛstávat u star˘ch zvy-
klostí. Tento pes se sice uãí bez námahy, ale rád zÛstává
jen na povrchu. V kynologické ‰kole ho ãasto fascinují
mnohem více ostatní psi neÏ jeho vlastní v˘uka. Vidí Ïivot
z nekomplikované a leÏérní stránky. Pes ve znamení
BlíÏencÛ je zvûdav˘ a silnû zamûfien˘ na v‰echno nové.
JenÏe pfiíli‰ ãasto trpí nedostatkem koncentrace, protoÏe
se rychle znudí. Mnohem radûji se vûnuje novinkám,
a kdyÏ není nic nového k dispozici, dovede sám rozpohy-
bovat své okolí. Pes ve znamení BlíÏencÛ potfiebuje tole-
rantního majitele se spoustou nápadÛ. 

Pes ve znamení Skopce
Pes ve znamení Skopce se rád ukazuje ze své aktivní a Ïivé
stránky. Je to odváÏn˘ pes a vÏdy je pfiipraven pfiijmout
jakoukoliv v˘zvu. Tento pes ohnivé povahy nemá vÛbec rád,
chceme-li ho omezovat v jeho svobodné vÛli. Je si také zce-
la jist, Ïe mu náleÏí urãitá volnost v jednání. Pes ve znamení
Skopce nikdy nezaváhá, mÛÏe-li pfievzít iniciativu. Nûkdy
pak postrádá opatrnost. Vyhovuje mu také, kdyÏ druh˘ dává
pozor. Pes ve znamení Skopce není Ïádn˘ bojovník. Má tou-
hu b˘t vÏdy v‰ude jedniãkou. Tím se rozumí, Ïe ho lákají hry
a klání. Pes ve znamení Skopce potfiebuje psovoda, kter˘ je
schopen dobfie a dÛslednû se prosadit, ale kter˘ ho souãas-
nû nebude pfiíli‰ omezovat. 
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ãení, ale zohledÀuje také „svobodnou
vÛli" ãlovûka. Pro mne je uklidÀující
vûdût: nejsme hvûzdám vydáni na milost
nebo nemilost, ale slouÏí nám jako jedi-
neãn˘ nástroj, kter˘ nám pomáhá zjistit,
„kdo“ jsme nebo „kdo“ je ná‰ pes. Nástroj
astrologie pouÏívám tedy k tomu, abych
rozpoznala a pochopila vzorec energie
nebo, jinak vyjádfieno, potenciál – sílu –
ãlovûka nebo psa jako celek. Pak lze zpra-
covat konkrétní v˘povûì o schopnostech
a povahov˘ch vlastnostech psa nebo ãlo-
vûka – zcela pozemsky, protoÏe Ïivot se
odehrává na této zemi.
Co si má ãlovûk pfiedstavit 
pod pojmem astropraxe?
V astropraxi se v první fiadû zpracovávají
astrologické anal˘zy psÛ, koní, koãek
a lidí a probírají se s dan˘m ãlovûkem
v mé pracovnû nebo telefonicky. Zvífiata
prakticky nikdy nevidím. M˘m pomocní-
kem je osobní poãítaã s kreslicím progra-
mem, kter˘ mi zpracovává astrologické
obrazy narození. Mojí vlastní prací je
vyhodnocení a pak samozfiejmû vedení

rozhovoru. V‰echny anal˘zy, tedy také ty
písemné, zpracovávám individuálnû.
Neexistují Ïádné standardní texty, které
bych pouÏívala.
Kdy a proã jste pfii‰la na my‰lenku
zpracovávat horoskopy pro psy?
PÛvodnû jsem vlastnû pfie‰la z konû na
psa. Ano, správnû: na poãátku byla astro-
logie pro konû, pak ale rychle pfiibyl pes
a ke koãce pak uÏ byl jenom krÛãek. To se
odehrávalo následovnû: Mûla jsem za
sebou své astrologické studium a mohla
jsem prokázat jiÏ nûkolik let praktick˘ch
zku‰eností. Zaãala jsem tedy vést kursy,
ve kter˘ch jsem vyuãovala také psycholo-
gickou astrologii – v‰echno vÏdy jen
o lidech, jejich potfiebách, jejich v˘voji
a ve vztahu k jejich prostfiedí. Jednoho
dne, stále si je‰tû dobfie pamatuji, Ïe to
byla nedûle, mne jen tak napadlo, abych
si zpracovala pro svého tehdej‰ího konû
Mister Ginger astrologick˘ obrázek naro-
zení na základû údajÛ o jeho narození. 
Proã mne to vlastnû nenapadlo dfiív? To
se sama ptám je‰tû dnes a také ostatní se

mne na to ãasto ptají. Kdo ví, ale tohoto
dne X se zdálo, Ïe je tomu v‰echno pfiíz-
nivû naklonûno a pravdûpodobnû uzrál
ãas. Zpracovala jsem tedy astrologick˘
obrázek narození Mr. Gingera. Tehdy je‰-
tû neexistoval kreslicí software pro osob-
ní poãítaãe ke zpracování astrologick˘ch
obrazÛ narození, coÏ znamená, Ïe jsem
musela astrologick˘ obraz narození sama
vypoãítat a nakreslit. A co se mi bûhem
kreslení ukázalo, nad tím jsem opravdu
uÏasla. Astrologick˘ obraz narození Mr.
Gingera a mÛj byly pozoruhodnû podob-
né nebo navzájem se doplÀující konstela-
ce. Od tohoto okamÏiku jsem pochopila,
proã se zrovna v sedle Mr. Gingera cítím
tak dobfie. Jednodu‰e „to“ na sebe sedlo!
A nic nás neru‰ilo. TfiebaÏe mi obchodník
s koÀmi pÛvodnû chtûl prodat jiného
konû, uvázla jsem tehdy u Mr. Gingera
a zÛstala jsem mu také vûrná. DÛvody
jsem nyní nalezla ve svém astrologickém
obrazu narození. Mr. Ginger byl obecnû
povaÏován za problematického konû a za
svÛj Ïivot dûlal problémy celé fiadû maji-
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Pes ve znamení Raka
Pes ve znamení Raka se z bezpeãnostních dÛvodÛ nejradûji
drÏí zásady dva kroky vpfied, jeden krok vzad, protoÏe ví
o vlastní zranitelnosti. Je to mimofiádnû citliv˘ pes a rád
vyuÏívá ochrany druh˘ch. JestliÏe mu tuto ochranu odmít-
neme, cítí se jako na ztracené vartû. Pak se mÛÏe projevovat
i bojácnû. Má dobré podnûty. Jako citliv˘ pes ale mÛÏe b˘t
postiÏen urãitou náladovostí. Pak to ãasto ztûÏuje i sobû.
Proto by mohlo ãlovûka snadno napadnout, Ïe jde o kompli-
kovaného psa. S odváÏn˘m a chápav˘m majitelem dokáÏe
pes zrozen˘ ve znamení Raka opravdu mnoho, i pfies svoji
citlivost – nebo právû díky ní. 

Pes ve znamení Lva
To pravdûpodobnû v‰ichni víte – psovi zrozenému ve znamení Lva
náleÏí ve‰kerá úcta, protoÏe on je král. A i kdyÏ to nikdo jin˘ neví, on
si je tím jist. Lev se rád vidí ve stfiedu pozornosti a miluje, kdyÏ se
v‰echno toãí jen kolem nûj. To není nic, oã by musel bojovat, to mu
prostû náleÏí. Bojového ducha si mÛÏe rozvinout tam, kde o nûco
jde. KoneckoncÛ má pes ve znamená Lva nárok na to, aby byl tím
nejlep‰ím. Rád se vidí na stranû vítûzÛ a úspûchu. Stejnû jako doká-
Ïe vyvinout plné nasazení, dokáÏe se ukazovat i ze své flegmatické
stránky. Polehávat kolem a prostû nic nedûlat – kdyÏ ho zrovna nic
nebaví. V takov˘ch momentech jím ale také nijak nepohneme. Pes ve
znamení Lva potfiebuje majitele, kter˘ dokáÏe psovi pfienechat ãást
své moci, aniÏ by ho nechal, aby mu skákal po hlavû. 

Pes ve znamení Panny
Pes ve znamení Panny je pracovit˘ a vÏdy pfiipraven˘
pes. Nic pro nûj není pfiíli‰ mnoho. Neustále hledá nové
úlohy, které by mohl plnit. KdyÏ se nic nenabídne, prostû
nûco pfiivleãe, ãím by se mohl zab˘vat. Îe to mÛÏe jeho
okolí nûkdy zneklidÀovat, je asi jasné. Pes ve znamení
Panny je ale v‰echno jen ne zmatkafi. Cení si fiádu ve
v‰em dûní a chce mít ve v‰em jasno. Za tûchto podmínek
se mÛÏe ukázat v nejlep‰ím svûtle a také jeho v˘kony pak
jsou opravdu skvûlé. Pfiesnost pfii práci má prostû v krvi.
Jeho snaha udûlat v‰e dobfie je mimofiádnû velká. Pfiitom
se mÛÏe pfietûÏovat a pfiemáhat tak schopnosti svého
nervového systému. Potfiebuje psovoda, kter˘ mu dá
pocit pevného vedení a poskytne mu mnoho pohybu. 
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telÛ a jezdcÛ a oni dûlali problémy jemu.
Na základû vyhodnocení jeho astrologic-
kého obrazu narození jsem pochopila
povahu tohoto konû a vûdûla jsem, Ïe to
byl okamÏik, kdy se zrodila astrologie pro
zvífiata. ProtoÏe v‰echny tyto okolnosti
byly prostû realita a probudily ve mnû
skuteãnou touhu po bádání, takÏe jsem
ihned vylákala od v‰ech sv˘ch pfiátel
a znám˘ch s koÀmi jejich data narození.
Krok od konû ke psovi samozfiejmû nebyl
nijak dlouh˘. Rychle jsem zpozorovala, Ïe
zpracování astrologick˘ch obrazÛ naro-
zení u psÛ funguje stejnû dobfie jako
u koní. Pro mne to byl poãátek napínavé
cesty a v˘sledkem byla aplikovaná astro-
logie pro psy a konû.
Zpracováváte také 
horoskopy pro jiná zvífiata?
Mezi kmenové zákazníky patfií kromû psÛ
také konû a koãky. V mé kartotéce zákaz-
níkÛ se ale vyskytují také krávy a jeden
papou‰ek. Smysl to má pfiedev‰ím u zví-
fiat, která Ïijí spoleãnû s lidmi, protoÏe
velkou roli hraje také osobnost.

Kolik horoskopÛ pro psy 
jste jiÏ zpracovala?
Dnes uÏ to bude nûkolik set...
Existuje pes, kter˘ vám 
mimofiádnû uvízl v pamûti?
V mé pamûti „uvízlo“ vlastnû hodnû psÛ.
Spontánnû mne napadá sluÏební (poli-
cejní) pes, kter˘ mûl strach. Byl to ovãák,
kter˘ byl silnû soustfiedûn˘ na ãlovûka
a intenzivnû se zajímal o souÏití s ním.
Pokud mûl napfiíklad sám vyrazit pfiedem
do nûjakého domu (napfiíklad pfii zaji‰Èo-
vání budovy oknem), jevil známky stra-
chu. Cviãitel daného psovoda samozfiej-
mû fiíkal: „Musí‰ na nûj jít tvrdû.“ Ale
policista vûdûl, Ïe nûco není v pofiádku.
A tak pfii‰el za mnou a chtûl si nechat
popsat svého psa z neutrální strany.
Konec dobr˘, v‰echno dobré: dnes je ten-
to pes skvûl˘m stopafiem, kter˘ má radost
z kaÏdého nasazení. K tomu má vynikají-
cí pfiedpoklady. 
PfievaÏují ve va‰ich horoskopech
pozitivní tvrzení, nebo 
se v nich zmiÀujete 

také o negativních tendencích?
Pozitivní a negativní tvrzení vlastnû
vÛbec nepouÏívám. Pro jednu vûc je nû-
co pozitivní a pro nûco jiného je totéÏ
negativní. Z astrologického obrazu na-
rození vyzdvihnu silné a slabé stránky
psa, aby bylo moÏné najít pro nûj pozi-
tivní a optimální zpÛsob nasazení. A pfii
anal˘ze partnerství se dívám, jak spolu
souhlasí „chemie“ obou partnerÛ, co
s sebou vná‰í kaÏd˘ do vzájemného vzta-
hu. A tady existují aspekty, které by si
zaslouÏily vylep‰ení. ProtoÏe jsem absol-
vovala vzdûlávání také v oboru mentální
práce, vím také, jak precizní negativní
v˘povûdi pÛsobí – a proto pfied nimi
mám opravdu velk˘ respekt. TakÏe – vÏdy
radûji formulovat pozitivnû...
Jak reagují majitelé 
psÛ na negativní tvrzení?
To je spí‰e otázka zpÛsobu vedení roz-
hovoru. Tûmto majitelÛm psÛ pfiece
nefieknu, Ïe nûco dûlají ‰patnû, ale uka-
zuji jim, kde by mohli nûco zlep‰it, aby to
vyhovovalo jim i psovi. Pfiíklad: Opravdu

Pes ve znamení ·tíra
Pes zrozen˘ ve znamení ·tíra dokáÏe své prostfiedí fascinovat.
Vyzafiuje z nûj nûco tajemného. Je to pes, kter˘ chce cítit hranice. Ale
reaguje také na to, kdyÏ mu je stanovíme. âasto je pfiijímá s urãit˘mi
námitkami. Jako Ïádn˘ jin˘ pes dokáÏe svého majitele testovat a sta-
vût ho pfied nejrÛznûj‰í v˘zvy. âasto v tom b˘vají boje o moc. Ty se
nemusí odehrávat v záporném smyslu, ale pes je nechá svého maji-
tele dÛkladnû pocítit. Tento pes vyÏaduje intenzivní vztah s ãlovû-
kem. Pokud tato souãást jeho Ïivota vyhovuje, je schopen absolutní
poslu‰nosti. Jeho majitel mu patfií. Vidí-li své místo ohroÏeno, doká-
Ïe reagovat Ïárlivû. Tento pes potfiebuje psovoda, kter˘ má správn˘
pomûr k moci a dokáÏe do práce vnést hodnû disciplíny.

Pes ve znamení Stfielce
Mimofiádnû pfiátelsk˘ pes, kter˘ rozumí svému okolí a dokáÏe je
okouzlit ohromn˘m optimismem. Rád navazuje kontakty a má
radost, kdyÏ se mÛÏe zapojit do kaÏdé ãinnosti. B˘t pfii v‰em je pro
nûj stra‰nû dÛleÏité. Pfii práci je spí‰ vybírav˘, protoÏe nemá v˘raz-
n˘ smysl plnit své povinnosti. âasto mívá trochu pocit, Ïe se naro-
dil k nûãemu vy‰‰ímu. KdyÏ je ale svojí vûcí fascinován, dokáÏe se
do ní pustit s ohniv˘m elánem. Postavíme-li mu do cesty pfiekáÏ-
ky, rychle ztrácí motivaci s v˘jimkou pfiípadÛ, kdy se cíl opravdu
vyplatí. VÏdy je pfiipraven si hrát. U tohoto psa trvá trochu déle,
neÏ opravdu „dospûje“ a stane se rozumnûj‰ím. Pes ve znamení
Stfielce potfiebuje velkorysého majitele, extroverta, kter˘ vidí Ïivot
velkoryse a s nadhledem. 

Pes ve znamení Vah
Tento pes nikdy pfiesnû neví, komu by se mûl snaÏit vyhovût.
Jestli tomu, nebo onomu, nebo sobû samému. Tento pes se
projevuje ãasto jako nerozhodn˘ a neví tak docela pfiesnû,
co vlastnû právû chce. DokáÏe ocenit, kdyÏ jeho majitel
vÏdycky ví, co se teì bude dít, protoÏe tento pes cítí velkou
potfiebu pfiizpÛsobit se svému ãlovûku a Ïít s ním ve shodû.
To ho také Ïene do v˘konÛ. Tohoto psa neuãiní nic ‰Èastnûj-
‰ím, neÏ kdyÏ cítí, Ïe si ho jeho partner cení. Budeme-li
k nûmu zachovávat odstup, bude trpût a touÏit po blízkém
vztahu. Pes ve znamení Vah miluje harmonické prostfiedí
a dokáÏe se dobfie chovat. Poslu‰nost u nûj neb˘vá problém.
Pes ve znamení Vah potfiebuje pfiátelského psovoda, kter˘
mu dokáÏe poskytnout harmonické prostfiedí a vyrovnanost. 
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svéhlav˘ a také siln˘ pes Ïije u velmi
mil˘ch lidí. U lidí, pro které je blaho psa
tou nejvy‰‰í prioritou a ktefií se mu
pokou‰ejí poskytnout v‰e nejlep‰í. Po-
stupnû zaãne pes skákat sv˘m majitelÛm
po hlavách. Negativní je, Ïe ãlovûk
v jejich vztahu není schopen se dostateã-
nû prosadit. Popí‰u jim ale, Ïe jejich pes
potfiebuje silného a spravedlivého psovo-
da, kter˘ mu nabídne bezpeãn˘ rámec
a jasnû stanovená pravidla. A pak mohou
lidé z tohoto bodu vycházet. K tématu
vedení mohu rovnûÏ poskytnout pomoc-
nou ruku, protoÏe se ve vedení v‰eobec-
nû docela dobfie vyznám.
Jak reagují majitelé psÛ na
horoskopy? Berou je váÏnû, 
nebo to celé povaÏují spí‰e 
za kratochvíli a zábavu?
ProtoÏe moje práce nemá nic spoleãného
s pfiedpovûìmi do budoucna, ale pfiedsta-
vuje serióznû zpracovávanou astrologii,
berou lidé moje anal˘zy váÏnû. Jedinû ve
smyslu „prognózy“ je moÏné rozpoznat
fázi, ve které se pes nebo ãlovûk momen-

tálnû nachází, coÏ mÛÏe silnû pomoci tfie-
ba v pfiípadû nemoci nebo nevolnosti.
Nebo tak lze zjistit pfiízniv˘ okamÏik pro
operaci, to je také moÏné, aniÏ by ‰lo
o nûjakou spekulaci. Také tato tvrzení
berou lidé váÏnû. Pokud jde o zábavu,
tam patfií spí‰e horoskopy z ãasopisÛ.
Prostû proto, Ïe je zhola nemoÏné vmûst-
nat celé ãtenáfistvo jen do jednoduch˘ch
dvanácti pfiihrádek. 
Mûli bychom brát horoskopy 
váÏnû a fiídit se podle nich?
Ursula Liechtiová: Horoskopy v ãasopi-
sech bychom opravdu pfiíli‰ váÏnû brát
nemûli – naproti tomu serióznû provozo-
vanou astrologii ano. Ta je skuteãnû pra-
starou vûdou postavenou na zku‰enos-
tech a pfiedstavuje mimofiádn˘ nástroj
poznání, kter˘ dokáÏe hodnû pomoci. Ale
také astrologie má své hranice. Astrologie
je pfiirozenou souãástí mého Ïivota, ale
není absolutní.
Jaké základní obrazce 
potfiebujete, abyste mohla 
zpracovat horoskop pro psa?

Datum narození, místo narození psa,
a pokud moÏno také ãas; ten ale není bez-
podmíneãnû tfieba.
Hrají nûjakou roli také 
plemeno a vûk psa?
Typické vlastnosti plemene hrají samo-
zfiejmû velkou roli. Abych mohla zpraco-
vat seriózní anal˘zu, musím jako astro-
loÏka vûdût, o jaké plemeno psa jde.
Samozfiejmû Ïe je dÛleÏité, zda jde
o nûmeckého ovãáka, jork‰írského terié-
ra, pudla, rotvajlera, labradora nebo
afgánského chrta. Hodnocení a pfiíslu‰ná
tvrzení agresivního prvku povahy vypa-
dají jinak u kolie, jinak u zlatého retrívra,
maltézáãka, barzoje ãi tosy. Proto se
dívám, zda skuteãnosti astrologického
obrazu zrození psa spí‰e podporují
a posilují typické vlastnosti plemene,
nebo je naopak oslabují. Vidíte tedy, Ïe
astrologick˘ obraz narození psa je tfieba
posuzovat individuálnû. Teì vás moÏná
napadne, jak je to ale u celého vrhu ‰tû-
Àat… Tak za prvé – tito psi pfiicházejí na
svût v rÛzné hodiny. Porod celého vrhu

dokáÏe je
akty a má
‰em je pro
emá v˘raz-
Ïe se naro-
dokáÏe se

sty pfiekáÏ-
íl opravdu
ochu déle,
e znamení
˘ vidí Ïivot

Pes ve znamení Kozoroha
Pes ve znamení Kozoroha je kaÏd˘m coulem pes, kter˘ pfii‰el
na svût, aby tu nûco dokázal. Souhlasí se sv˘m majitelem, Ïe
práce a poslu‰nost patfií dohromady. Tento pes miluje cílenou
práci. Je dÛleÏité vyz˘vat ho ke hrám. Jinak bychom mohli
rychle podlehnout jeho snaze plnit práci a povinnosti. Má vzo-
rov˘ postoj k práci a s ním lze dosahovat vysok˘ch cílÛ. Je vytr-
val ,̆ odoln˘ a houÏevnat .̆ Provází ho pfiirozená autonomie.
Nijak zvlá‰È nemiluje, kdyÏ ho lidé ignorují a nedbají na nûj.
Pokud se to stane, dokáÏe si postavit hlavu – a pak uÏ nejde
vÛbec nic. Tento pes potfiebuje korektního majitele, pro které-
ho je dÛleÏitá nejen práce, ale také hra.

Pes ve znamení Vodnáfie
Pes Vodnáfi je mezi psy nûãím zvlá‰tním. Rád se odli‰uje od ostat-
ních a klade vysok˘ dÛraz na individualitu. Je to pes, kter˘ rád staví
svût na hlavu a pak zji‰Èuje, Ïe i z této strany vypadá dobfie. Pes ve
znamení Vodnáfie se dokáÏe projevovat pûknû svéhlavû, a kdyÏ
nechce, je jen velmi obtíÏné ho k ãemukoliv pohnout. Rád se nechá-
vá prosit. KdyÏ cítí, Ïe mu lidé nechávají jeho individualitu, je scho-
pen velk˘ch ãinÛ. Má ãilou mysl a je velmi pozorn .̆ Jen tak mu nûco
neunikne. Je to aktivní pes pln˘ Ïivota a vÛãi novinkám obecnû má
velmi pozitivní postoj. Pes ve znamení Vodnáfie potfiebuje psovoda,
kter˘ se nechává rád inspirovat novinkami, takÏe ne vÏdy probíhá
v‰e podle zabûhnutého vzorce.

Pes ve znamení Ryb
Tento pes je nejcitlivûj‰í. U psÛ ve znamení Ryb hrají
hlavní roli pocity. Je to mimofiádnû vnímav˘ a citov˘
pes. Proto reaguje rychle a citlivû na nálady kaÏdého
druhu ve svém okolí. Je to pes, kter˘ se dokáÏe zcela
odpoutat od okolí a stáhnout se do svého vnitfiního
svûta. Pak uÏ nic nesly‰í, vypadá to, jako kdyby vÛbec
nebyl na pfiíjmu. Podafií-li se nám ho pfiitáhnout zpût
do pozemského dûní, dokáÏe vyhlíÏet pfiekvapenû
zpod sv˘ch chlupÛ, jako kdyby právû pfiistál a je‰tû
tak docela pfiesnû nevûdûl, o co tu vlastnû kráãí.
Tohoto psa musíme opravdu milovat, jinak bychom
mu asi nedokázali odpustit jeho eskapády. Potfiebuje
velmi chápavého a citlivého majitele, kter˘ je vnitfinû
velmi vyrovnan .̆ Pak je s ním moÏná i dobrá práce. 
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trvá vût‰inou nûkolik hodin, coÏ zname-
ná rÛzné ascendenty, a mÛÏe dojít dokon-
ce i ke zmûnû znamení planet. Tím je jas-
né, Ïe plemeno sice pfiedstavuje základní
komponentu, nicménû kaÏd˘ pes je zcela
samostatn˘ jedinec – kaÏd˘ má své vlastní
schopnosti.
Nakolik by mûli majitelé 
psÛ reagovat na individuální 
horoskop svého psa? A nakolik 
na nûj reagovat skuteãnû mohou?
Majitel psa nebo jeho psovod vytváfiejí
psovi rámec. Pod pojmem rámec myslím
vlastní osobnost a s ní spojené vlastní
chování a zásadní postoj k Ïivotu. Proto
je opravdu dÛleÏité b˘t v obraze a dobfie
znát i svého psa. A v tom mohou moje
anal˘zy hodnû pomoci. ProtoÏe pes má
svoji osobnost a na jejím základû rozvíjí
své chování, které je v‰ak silnû ovlivnûno
zpÛsobem, jak˘m se s ním zachází. 
Zpracováváte pfieváÏnû horoskopy
stfiiÏené na míru urãitému psovi,
nebo jde spí‰e o souhrnné
horoskopy pro v‰echny psy, ktefií 
se narodili v urãitém mûsíci?
KaÏdou anal˘zu zpracovávám zcela indi-
viduálnû. Souhrnné horoskopy ve skuteã-
nosti mohou zachytit jen velmi hrubé
tendence. 
Co si slibují majitelé 
psÛ od horoskopÛ?
Îe se dozvûdí více o sobû a o svém psovi,
aby si dokázali navzájem vyhovût. Velmi
ãasto se na mne obracejí lidé, neÏ si pofií-
dí psa. Na jednu stranu se chtûjí dozvûdût
více o povaze, vlohách, schopnostech,
talentu, zdraví a charakterov˘ch vlastnos-
tech svého budoucího psa. Na druhou
stranu chtûjí vnést sebe sama do tohoto
vztahu, aby zdokonalili partnerskou 

stránku vûci. To je dÛleÏité: co potfiebuje
pes zásadnû, aby se cítil dobfie a aby byl
nakonec schopen podávat také odpovída-
jící v˘kony. Pfiitom se porovnávají oba
astrologické obrazy zrození a hodnotí se
jejich vztah. Pfii tomto hodnocení se ana-
lyzují individuální vlastnosti majitele psa
i jeho ãtyfinohého pfiítele. Dal‰ím krokem

je hodnocení „vzájemné sná‰enlivosti“,
pfii kterém se zji‰Èuje, jaká „chemie“
panuje mezi obûma prvky uvedeného
partnerství (partnerská anal˘za). Majitel
psa se pfiirozenû zajímá také o to, zda
bude pes odpovídat jeho cílov˘m pfied-
stavám (je-li v popfiedí zájmu majitele
kynologick˘ sport). Vidíme tedy, Ïe se
hodnotí nejen astrologick˘ obraz zrození
psa, ale také astrologick˘ obraz zrození
ãlovûka, kter˘ je v tomto pfiípadû neménû
dÛleÏit˘. 
Ne vÏdy je moÏné najít vyvolené zvífie
pfied vlastními dvefimi. To platí zejména
u zvlá‰tních a ménû poãetn˘ch plemen
psÛ. Internet nebo video dnes umoÏÀují
prohlédnout si psy i na velké vzdálenos-
ti, ale rozhodnû neumoÏní zaÏít a cítit je
hmatatelnû. A právû zde mÛÏe pomoci
astrologie se sv˘mi individuálními astro-
logick˘mi obrazy zrození, protoÏe doká-
Ïe nabídnout dal‰í nebo podrobnûj‰í
informace k danému psovi. Zcela jedno-
znaãnû je v tomto pfiípadû nutné posu-
zovat také astrologick˘ obraz narození
budoucího majitele psa. 
JestliÏe se objevují potíÏe v souÏití psa
s ãlovûkem, mÛÏe astrologie pomoci zjis-
tit, co se mezi obûma odehrává, co ovliv-
Àuje chování obou stran. Nejdfiíve se
zachytí základní vlohy psa a jeho majitele
a poté se zji‰Èuje, jak se k sobû navzájem
chovají. Z hlediska individuálních astro-
logick˘ch obrazÛ narození vypl˘vá, které
ãásti se sná‰ejí, které se spí‰e odpuzují ãi
blokují a kde mohou vzniknout pfiehna-
né reakce. ProtoÏe z tûch nakonec vznika-
jí obtíÏe. VÏdy je nutné vyhodnotit obû
strany partnerského vztahu, i kdyÏ se
„viditelnû“ projevuje problematické cho-
vání jen u psa. Met

·v˘carská astroloÏka Ursula Liechtiová
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Co je a co dokáÏe astrologie?
Lidé vyuÏívali moÏností, které jim poskytuje
astrologie, jiÏ 4 tisíce let pfied na‰ím letopo-
ãtem. Sledovali, co se dûje na nebi, jak se
navzájem posouvají hvûzdy, a tyto konstelace
spojovali s událostmi, které se odehrávaly na
zemi. První astronomové byli souãasnû astro-
logy a naopak. 
V astrologii jde tedy o prastaré vûdûní, zalo-
Ïené na zku‰enostech a pfiedávané z genera-
ce na generaci. V ¤ecku zaznamenala astro-
logie ve 4. století pfi.n.l. (ov‰em oklikou pfies
Egypt) rozhodující v˘voj k nauce o individu-
álních horoskopech. Z Alexandrie a pozdûji
také prostfiednictvím úãastníkÛ kfiiÏáck˘ch
v˘prav, ktefií proudili zpût do sv˘ch domovÛ,
se astrologie dostala (spoleãnû s matemati-
kou, lékafistvím, filozofií a astronomií) na
katedry prvních evropsk˘ch univerzit. Proti
vÛli církve se roz‰ífiila také na dvorech Evropy
– zãásti jako tajné uãení, zãásti ale také jako

revoluãní matematicko-astronomická vûda.
Akademické uznání astrologie v Evropû slavi-
lo své úspûchy na nov˘ch univerzitách.
BoloÀská univerzita zaloÏila první katedru
astrologie jiÏ v roce 1125. Astronomie a ast-
rologie byly znovu povaÏovány za jedin˘
celek a respektovány jako vûda. Astrologie se
stávala stále více doménou soukrom˘ch
uãencÛ. Îádn˘ kfiesÈansk˘ vládce se neobe‰el
bez rad astrologÛ. Astrologové patfiili na
panovnick˘ dvÛr stejnû jako osobní lékafi
a zpovûdník. Také napfiíklad král Alfonso X.
Kastilsk˘ (1226 – 1284) povaÏoval vyuÏití
astrologie za naprostou samozfiejmost.
NejdÛleÏitûj‰í pro pfiijímání astrologie bylo,
Ïe vûhlasní myslitelé jako Tomá‰ Akvinsk˘ se
k astrologii chovali s vlídnou blahosklonností
a povaÏovali ji za cenn˘ nástroj v rukách ãlo-
vûka. Lidé se stále setkávali s názorem, Ïe
základním zamûfiením astrologie je pfiedpoví-

dání osudu nebo dokonce nutnost podfiídit
se tajupln˘m silám. To bylo bohuÏel nepfií-
jemné dûdictví ChaldejcÛ. Dnes se stále více
a více prosazuje poznatek, Ïe astrologie
dokáÏe mnohem víc, neÏ se doãítáme v horo-
skopech v ãasopisech nebo co sly‰íme
v médiích.

Dnes pfiedstavuje individuální astrologie, kte-
rá hodnotí fakta na základû osobních údajÛ
narození (data, místa a ãasu narození) ãlovû-
ka, konû, psa nebo koãky, mimofiádné oboha-
cení a pomoc ve snaze poznat a pochopit
povahové vlastnosti, vlohy a schopnosti.
Proto nikdy nestaãí hodnotit jen postavení
Slunce v pfiíslu‰ném znamení (napfiíklad
narození ve znamení Kozoroha), ale svoji
platnost má jedinû celkové hodnocení astro-
logického obrazu zrození, do kterého se zahr-
nují v‰echny planety.
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