Energie vztahu (zadavatel - partnerka)
Obsah
Energie vztahu (zadavatel - partnerka) ................................................................................................... 1
Úvod .................................................................................................................................................... 1
Intelektuální úroveň (naše nitro)......................................................................................................... 2
Podstata člověka ................................................................................................................................. 2
Síla a emoce......................................................................................................................................... 3
Komunikace, jak působíte navenek ..................................................................................................... 3
Fyzická a sexuální úroveň .................................................................................................................... 3
Zvěrokruh ............................................................................................................................................ 3
příznivé a nepříznivé směry ................................................................................................................. 4
Závěr .................................................................................................................................................... 5

Úvod
Ještě než začnu podrobněji rozebírat vaše energie ve vztahu, napíšu svůj první dojem. Na první
pohled mi připadají energie vašeho vztahu poměrně harmonické a stabilní. Pouze v sexuální oblasti
není až taková polarita, takže postupem času byste mohli v sexu sklouzávat do nudy či rutiny. Proto je
dobré se na to zaměřit a snažit se tuto oblast nějak zpestřovat a oživovat. Napadá mě například
změna prostředí, technik, hravost, fantazie, možná by pomohl tantrický výcvik. Oblast sexuality může
být pro Vás důležitější než pro manžela. I když s věkem tato potřeba klesá. Zaleží samozřejmě na Vás,
jestli v této oblasti cítíte nějaký deficit.
Ve Vašem Astrotypu se také ukazují silné mateřské pudy. Ty je možné uspokojit nejen skrze děti, ale
třeba také skrze projekt, který plánujete.
Energie Vašeho životního období Vás mohou popohánět do nových aktivit, může to být i pocit, že chci
ještě dohnat, co jsem v životě zameškala. Je ale třeba vždy důkladně zvážit, na co máte energii a na
co ne. Jestli je to, co plánuji pro mě a můj život skutečně důležité. Musíte si hlídat své energie, abyste
nevydávala více, než máte. Můžete k tomu totiž mít tendence, nebo vás do toho můžou tlačit různé
okolnosti. Snadno byste se tak mohla vyčerpávat a pociťovat nedostatek energie.
Také se včas zbavujte všeho nepotřebného, materiálně, ale i nepotřebných funkcí, rolí a aktivit.
Orientujte se jen na podstatné. Takže se občas zastavte, dejte si čas pro sebe a zvažte co je pro vás
důležité a co ne. Naučte se říkat ne všemu nepotřebnému! Vy potřebujete jistou volnost a svobodu,
ale zároveň je pro vás velmi důležitá "Nora". Pro někoho je nora domov, pro jiného firma, projekt,
který buduje.
Projekt, který plánujete by měl být pro Vás vhodný, máte na to energie. Jste kreativní, máte
schopnost vytvořit příjemné prostředí, kde se lidé cítí dobře a nějak z toho profitují, máte schopnost

prodat to, co nabízíte a zároveň sehnat vše co je třeba. Takový projekt by Vás opravdu mohl
naplňovat. Váš muž Vás v tom může výrazně podpořit a zároveň to může upevnit váš vztah, pokud to
pojmete jako spolupráci a rozdělíte si role tak, abyste se doplňovali a ne konkurovali. Jen bych zvážil
tu dalekou budoucnost. Podle mne byste měli na projektu začít pracovat co nejdříve. Teď asi trochu
překročím hranice toho, co sem smím napsat a nerad bych vás k něčemu manipuloval, takže to
prosím vezměte jenom jako námět k zamyšlení. Já bych možná na vašem místě upřednostnil projekt
před plánovaným dítětem. Zkuste zvážit, zdali máte dost energie na oboje a dívejte se při tom pár let
dopředu. Bylo by zajímavé, postavit na to konstelaci.
Váš muž z hlediska zdraví potřebuje pravidelný pohyb a kvůli cévám pozor na dlouhé lety letadlem.
Je to prevence cevních problémů, ke kterým by mohl mít sklony.
Datum svatby působí pro vás oba příznivě, Váš manžel se v tomto vztahu může nějak realizovat a pro
vás je to obohacující. Datum přináší stabilitu a příznivou podporu pro dlouhodobý vztah.
Tak a teď už se přesuneme k energiím vašeho vztahu.
Oba jste podobně nastavení, co se týče aktivity, což je pozitivní, máte podobné životní tempo. Na
mentální úrovni máte pozitivní oboustranně prospěšnou energii, což je dobré, protože tato oblast je
jinak těžko uchopitelná a nedá se s ní nic moc dělat, jen ji přijmout. Vaše energie přináší ten pocit, že
patříme k sobě. Vaše energie zde podporuje energii manželovu. Vy dáváte a on bere a pro oba je to
přínosné. Někdy ale bývá těžké si tuto energii uvědomit, protože jde mimo náš rozum, je to pocit.
Nejčastěji si jí uvědomíme, když někoho vidíme poprvé, je to takzvaný první dojem, ještě než
začneme analyzovat.

Intelektuální úroveň (naše nitro)
Zde podporuje manželova energie tu Vaší. Může vás tak podněcovat k vyšším výkonům, být Vaší
oporou. Dává výživu pro Váš intelekt, aby mohl růst. Zároveň i pro něj by to mělo být naplňující, i
když vydává energii. Dá se to přirovnat k rodiči, který něco učí své dítě. Takže i tato úroveň je pro váš
vztah pozitivně nastavená.

Podstata člověka
Zde máte asi největší zdroj možných nedorozumění ve vašem vztahu. Máte každý jinou podstatu. Což
je nějaký váš základ, vaše nastavení, se kterým toho moc nenaděláte. Tady se učíte vzájemné
toleranci. Je to podobné jako když spolu žijí Sparťan a Slávista. Mohou spolu v pohodě vycházet,
dokud nedojde na fotbal. Buďto se dokážou tolerovat nebo je zle. Pak z toho může vzniknout válka
Roseových. Je třeba přijmout, že v některých oblastech jste rozdílně nastavení. Pokud to jde, můžete
se nechat obohatit, ale jakmile je toho moc, je třeba se stáhnout a tomu druhému ponechat jeho
pravdy a zůstat u té své. Boj by byl marný, stejně toho druhého nezměníte. Prostě se mějte rádi i s
těmito rozdíly. Takže pokud chce manžel na ryby a vy potřebujete naopak mezi lidi, jděte si na chvíli
každý po svém a neberte si to osobně. Naopak, o to příjemnější bude pak naše setkání v něčem, v
čem se shodneme. Naučte se také hledat střední cesty. Větší sílu tady má Váš muž. Takže pro něj je
snazší ustoupit a držet se zpátky. Pro Vás to může být těžké. Vy se můžete buď stáhnout, ale můžete
z toho mít pocit prohry, nebo budete bojovat a snažit se překonávat silou dominanci Vašeho muže,
ale to také nikam nevede. Pozor dominance se někdy může projevovat i mlčením.
Pozitivní na tom, je, že vás to oba neustále nutí přemýšlet o podstatě svého bytí. Nenechá vás to
ustrnout. Můžete neustále přemítat o životě a jeho smyslu, nad svým úkolem, své cestě apod.

Síla a emoce
Zde máte velmi pozitivní energie, což je pro váš vztah skvělé, protože když na této úrovni energie
neladí, je to pro vztah velmi náročné. Vaše energie tu podporuje, rodí a rozhýbává energie manžela.
Pro Vás je jen důležité doplňovat si občas energie Dřeva a Ohně, abyste načerpala fyzickou sílu.
Například formou procházky nebo pohybové aktivity v přírodě. Je pro vás vhodné často chodit pěšky,
chodit do společnosti, hrát si a bavit se.

Komunikace, jak působíte navenek
Na úrovni komunikace a vnějšího projevu máte ve vašem vztahu celkem pozitivní energii. Energie
Vašeho muže Vás podporuje, abyste se mohla projevit v celé své kráse. Tyto energie vám umožňují
domluvit se, příliš na sebe neječet, zbytečně se nehádat nebo nevést tichou domácnost. Rozhodně
to ale neznamená, že jste nějací tichošlápci. Projev Vašeho muže určitě může být někdy i bouřivý a i
Vaše komunikační schopnost je velice dobrá, ale prostě máte potenciál se dohodnout.

Fyzická a sexuální úroveň
Něco jsem o této oblasti zmínil už na začátku. Doplním ještě, že kvalitu sexu ve vašem vztahu tu dost
ovlivňují Vaše energie. Vy určujete, jak bude vztah na fyzické i sexuální úrovni fungovat. Pokud by se
to Vašemu muži nějak nezamlouvalo, je potřeba, aby se vyjádřil, protože zde moc nemá sílu s tím sám
něco dělat. Proto je pro oba důležité být v této oblasti otevření a sdílet otevřeně své potřeby i pocity.

Zvěrokruh
Základní informace o energiích vztahu přinášejí energie Jin/Jang a Prvky. Oboje jsem popsal v
předchozím textu. Vlastnosti zvířat zvěrokruhu to pak ještě doplní, zpřesní. Přikládám k výkladu
stručné popisy vlastností zvířat z vašich astrotypů. Přečtěte si je a zkuste si uvědomit, které zvíře a
jeho vlastnosti více upřednostňujete a které třeba naopak moc nepouštíte ke slovu. Doporučuji dát
alespoň občas vědomě pozornost a prostor i tomuto zvířeti a jeho vlastnostem, potřebám, kterému
běžně nedáváte moc možností se projevit. Je také Vaší součástí a čeká na svou příležitost. Pokud je
dlouhodobě potlačované, mohou se v čase vašeho oslabení projevit silně jeho negativní vlastnosti.
U Vás se můžou silněji a aktivně projevovat vlastnosti Krysy, ale určitě se také projeví vlastnosti Koně
i Zajíce. Myslím, že ve Vašem případě dáváte příležitost všem třem. Mají dost podobnou sílu, jen
Zajíc se bude projevovat jemněji. Můžete si dokonce začít uvědomovat, kdy a v jaké situaci se zrovna
dané zvíře projevuje. Tím se můžete naučit dávat vědomě vlastnostem tohoto zvířete prostor. Máte v
sobě jistý vnitřní konflikt mezi Koněm a Krysou. Jsou to zvířata, která jsou spolu v opozici.
S vlastnostmi a energiemi Dikobraza se nijak pracovat nedá. Je to letmý dotek okamžiku. Můžete si
jich pouze všímat a přijmout je.
U Vašeho muže se budou aktivně projevovat Tygr a Drak, což ovšem občas může vyvádět z míry
Buvola. Pro Opici platí v tomto případě to samé, co pro Vašeho Dikobraza.
Mezi sebou nemáte žádné vážné konflikty mezi zvířaty, až na souboj egoistického Koně a Draka.
Naopak, některá zvířata jsou schopná dobře spolupracovat. Můžete rozumět také manželovu
Tygrovi, protože v prenatálním období měl vliv i na Vás a Manžel má to samé s Vaší Krysou.
Takže když to zjednoduším, i na úrovni zvířat je váš vztah pozitivně nastaven ve smyslu
dlouhodobého vztahu a spolupráce. Mohou se sice vynořovat drobné neshody, ale nemělo by to být
nic vážného.

Oba jste v období, kdy můžete pociťovat touhu po změně a pro oba je důležité si občas dopřát něco
neobvyklého a tím okořenit svůj vztah. Asi by pro váš vztah nebylo moc dobré, pokud byste se v něm
uzavřeli pouze pro sebe. Domov je sice důležitý, ale ve vašem případě potřebujete něco víc. Jít ještě s
něčím do světa. Něco zažít, něco vytvářet, udělat něco pro celek a tak podobně.

příznivé a nepříznivé směry
Další oblastí, na kterou se podíváme, jsou vaše příznivé a nepříznivé směry. Berte to prosím trochu s
rezervou, protože energie časoprostoru se neustále proměňují, ale i tak můžete pocítit tento vliv a
také můžete využít podporu těchto energií.
V příznivých a nepříznivých směrech se spolu neshodujete. Máte to opačně, než Váš manžel. Je tedy
třeba najít nějaký kompromis. Přednost by vždy měl mít hlavní živitel rodiny. Nebo ten, který
nejčastěji provádí danou aktivitu (třeba vaří).
Můžete mít například nasměrovaná okna ložnice příznivým směrem jednoho z vás a postel příznivým
směrem toho druhého (orientace místnosti má o něco větší sílu). To samé třeba se sedačkou, či
pracovním stolem. Příznivým směrem jsme nasměrováni, pokud se tím směrem díváme (v leže, v
sedě..).

Vy jste ZÁPADNÍ TYP 8 – Západní skupina
Šťastné směry:
1. Aktivní energie JZ
2. Božský doktor SZ
3. Dlouhověkost Z
4. Stabilita SV
Nešťastné směry:
1. Totální ztráta JV
2. Pět duchů S
3. Šest ďáblů V
4. Zmatek J
Váš muž je VÝCHODNÍ TYP - 3 – Východní skupina
Šťastné směry:
1. Aktivní energie J
2. Nebeský doktor S

3. Dlouhověkost JV
4. Stabilita V
Nešťastné směry:
1. Totální ztráta Z
2. Pět duchů SZ
3. Šest ďáblů SV
4. Zmatek JZ
Názvy směrů berte trochu s rezervou, jsou popsány květnatým východním jazykem. Je to jistý
potenciál, takže například totální ztráta může přinášet nějaké ztráty, ale nemusí být zase tak totální.
Může vás to prostě nějak vyčerpávat, může vám to brát nějakou energii, ale spíše z dlouhodobého
hlediska. Nezapomeňte, je to jen námět si toho všímat, vnímat a případně udělat změnu, pokud to
tak cítím. Po změně se opět zaměřit na to, jestli mi změna něco přinesla, hlavně pocitově. Materiálně
to působí spíše dlouhodoběji. Na druhou stranu, z pohledu přitažlivostí vibrací je na místě otázka,
proč třeba bydlím v bytě, který je orientován pro mě nepříznivě? Proč jsem tam došel, nebo došla?
Mám potřebu to měnit? Děje se mi něco nepříznivého? Cítím se tam opravdu dobře?

Závěr
V tomto výkladu je naznačený potenciál vašeho vztahu i vašich osobních energií. Určitě nelze
obsáhnout celý váš potenciál, je zde popsáno to, co se právě teď, v daný okamžik ukazuje. Je to náš
potenciál, ale nemusíme podle něho žít. Mám ale tu, zkušenost, že pokud žijeme mimo rámec svých
energií, bývá to pro nás nějakým způsobem více vyčerpávající.
Doporučuji, abyste si tento výklad uschovali a občas se k němu vrátili. Jak se měníme a také naše
životní situace se mění, můžete pokaždé v tomto výkladu objevit trochu něco jiného, nebo si osvěžíte
to, na co jste v průběhu běžných dní zase zapomněli.
Při čtení tohoto výkladu vnímejte sama sebe a své pocity. Co vás nějak zasahuje a co ne? To, co se vás
dotýká je v daný okamžik aktuální a žádá si to vaší pozornost. Po nějakém čase vás klidně mohou
zasahovat jiné pasáže výkladu, než je tomu dnes. Výklad může popisovat energie, které třeba ještě
nevnímáte, ale to se může změnit.
Přeji vám oběma hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a také harmonický partnerský vztah. Snad vám k
němu, alespoň trochu pomůže i tento korelát.
Jan Peterka

