Jaký strom, taková povaha
Co u ili druidové
Keltští druidové se snažili vy íst osud nikoliv z hv zd, ale spojili narození lov ka s ur itým druhem stromu.
Keltské v štby st ídají celkem sedmnáct r zných strom za p l roku, a to po desetidenních obdobích. Proto
se b hem roku opakuje vliv strom vždy dvakrát, u topolu dokonce t ikrát. Pro osoby narození v takové dny,
jako jsou jarní a podzimní rovnodennost a oba slunovraty, platily samostatné zvlášt p íznivé p edpov di,
odvozené z vlastností dalších ty strom – životného dubu, krásné b ízy, p vabné olivy a neústupného
buku.

23.12.-1.1.
25.6.-4.7.

Jablo

Citlivá a impulsivní

Vo avý ovocný strom p edstavuje lidi napln né zvláštním kouzlem. P itahují pozornost osobitým p vabem a
velkorysostí. Jsou vždy ochotní k dobrodružství a flirt m. Jablo miluje zm nu, proto je jen málokdy v rný
v manželství. Najde-li ovšem vnímavého a inteligentního partnera, usadí se a prožívá š astné manželství.
Není lakomá a lidem velmi d
uje. Ob tyto vlastnosti vedou k tomu, že jejího p átelství lidé asto
zneužívají. Pat í k lidem, kte í p tou vše, co jim padne do ruky, má v decké nadání, osl uje hlubokými
znalostmi, ale je natolik moudrá, že se nikdy nep edvádí. Je velkorysá a lehce sentimentální. Má talent prožít
pestrý a zajímavý život.

2.1.-11.1.
5.7.-14.7.7

Jedle

Vznešená a pe livá

Strom drsné krásy symbolizuje lov ka obda eného chladným p vabem. Je vždy elegantní a originální.
Pohroužen do sebe jen obtížn získává p átele. S ned
ivostí si prohlíží okolní sv t, který ho v jeho inech
jen pramálo ovliv uje. asto trpí pocitem osam losti. Ve spole nosti vyniká d stojností a zdrženlivostí,
nerad vyslovuje své mín ní a úsudky o druhých. Ochotn jim však pomáhá p i ešení jejich problém . Jeho
houževnatost a vytrvalost až umín nost mu pomáhají ešit ne ešitelné. Každou práci vykonává velmi pe liv
a zodpov dn . Mohlo by se zdát, že Jedle je nudná, ale není to pravda – je pouze velmi složitá. Spole ný
život s ní je vždy zajímavý, nebo bývá velmi vzd laná a zkušená. V lásce ovšem není zrovna š astná, na
svého partnera totiž klade p íliš velké nároky a asto ho svou ned
ivostí odradí. Když se ale zamiluje
doopravdy, je její láska bezb ehá. V nuje ji ale asto t m, kte í si ji v bec nezaslouží. Navzdory své
ehkosti žije dlouho, nesklátí ji ani vleklá choroba.

12.1.-24.1.
15.7.-25.7.

Jilm

Ctižádostivý a oddaný

Statný strom se štíhlým kmenem symbolizuje fyzicky p itažlivé lidi. Vyzna ují se duševním klidem a
pohodou. Dokážou se dob e ovládat, své emoce a soukromé problémy zpravidla skrývají p ed zv davým
okolím. Jsou ctižádostiví a pracovití. Da í se jim i ve vedoucím postavení, ale obvykle bývají velmi náro nými
šéfy, nebo u svých pod ízených nestrpí žádné vady a chyby. Snad i pro sv j výb r spolupracovník jsou
asto úsp šní. Jsou rozhodní a šikovní. Smysl pro humor jim pomáhá p ekonávat odpor okolí k jejich
despotické povaze. Milostný život s Jilmem není jednoduchý, musíte být vybaveni notnou dávkou tolerance a
vytrvalosti. Ale pokud se s Jilmem nau íte vycházet, nejdete v n m partnera s k ehce ušlechtilou a
rozvážnou povahou.

25.1.-3.2.
26.7.-4.8.

Cyp iš

astný a milující

Silný krásný strom, který se podobá zdravému a š astnému lov ku. Má vzácnou povahu, dokáže se t šit ze
života a z jeho drobných každodenních radostí. Je to bytost snad za všech okolností spokojená a klidná. Ve
spole nosti je pro svou slune nou povahu velmi oblíbená, srší optimismem a humorem. Má ráda p írodu,
k jejím velkým koní
m pat í cestování. Cyp iš je lov k vysloven rodinný, cítí se dob e v harmonickém
kruhu svých blízkých. Nesnáší konflikty, takže jim šikovn p edchází. „Rodinná diplomacie“ je jeho obor. Má
sv j vysn ný ideál – dožít se vysokého v ku milován a milující. Pat í mezi ty vzácné jedince, kte í jsou
obdarováni snad nejkrásn jším povahových rysem – jsou ob taví a v rní v p átelství. Važte si Cyp iš !

4.2.-8.2.
1.5.-14.5.
5.8.-13.8.

Topol

Náro ný a rozporuplný

Mohutný strom s rozložitou korunou a silnými v tvemi. Zdobí krajinu, lahodí oku a nestárne. Osoba
narozená v jeho znamení bývá fyzicky krásná. Zvlášt ženy vynikají takovým p vabem, že vzbuzují
zasloužený obdiv muž a nelí enou závist n žného pohlaví. Je pozoruhodné, že Topol není domýšlivý.
Naopak cítí pot ebu po ínat si ob tav a pro své okolí nezištn koná záslužné skutky. Ve svých citech bývá
ovšem nevybíravý, a proto asto z stává zcela osam lý a nepochopený. K tomu je ješt velmi popudlivý a
náladový, což mu vztahy k bližním nijak neusnad uje. Má srdce schopné velkých cit , ale málokdy dosahuje

v lásce uspokojení. Se svým partnerem t žko hledá kompromisní ešení. Utápí se v mali kostech. Když ale
jde do tuhého, dokáže být skv lou oporou. Má um lecké, nej ast ji výtvarné nadání. Bývá i dobrým
organizátorem. Dejte mu velký úkol, naprostou d
ru a pocit nepostradatelnosti – zapomene na všechny
starosti života a vykoná velké v ci.

9.2.-18.2.
14.8.-23.8.

Cedr

Nápaditý a toužící po
dobrodružství

Urostlý, pevný, vzácn krásný strom. lov k narozený v jeho znamení se t ší v tšinou dobrému zdraví,
sebejistot a rozhodnosti. Je zajímavý, imponuje svému okolí neot elými nápady a tv ími schopnostmi. Má
rád hudbu a rozumí jí. Je pracovitý a v zam stnání má instinkt vedoucího pracovníka. Ke svým povinnostem
istupuje uvážliv , i když n kdy propadne panice a chová se zbrkle. Cedr celý život touží po dobrodružství,
a to p edevším v milostných vztazích, a koliv je v podstat nesm lý, jemný a citlivý. Bohužel také velmi
vybíravý – tudíž kdo ví, zda nebude muset celý život ekat na jedinou velkou lásku. Má vrozený odpor
k p etvá ce a okázalosti, je up ímný až otev ený, což mu asto zp sobuje velké nep íjemnosti. Lidé ho ale
rádi vyhledávají, nebo je milý a plný optimismu. A to je v dnešní usp chané dob dar k nezaplacení.

19.2.-29.2.
24.8.-2.9.

Borovice

Houževnatá a v lásce
zranitelná

Vo avý, vzácn dekorativní strom symbolizuje lidi, kte í um jí zd raznit své p ednosti. Borovice má ráda
útulný domov, cenné p edm ty a pevné rodinné zázemí. Moc dob e ví, co chce, a proto se snaží od života
získat co nejvíce. A se to nezdá, je tvrdá, houževnatá a odhodlaná. Pokora je jí cizí. Naprosto nesnáší toho,
kdo se jí protiví, a nemá ráda, když v ci nevycházejí tak, jak ona chce. Díky své odvaze a schopnosti
riskovat jde v život stále kup edu. V zam stnání se dokáže prosadit, nebo vyniká pracovitostí.,
organiza ními schopnostmi a logickým myšlením. P ísná a p esná analýza je její nejv tší p edností. Nerada
si komplikuje život, a tak nešt stí druhých ji sice dojímá, ovšem nic víc. Jen v lásce projevuje slabost –
podléhá natolik emocím, že se zákonit dostavuje zklamání, které hluboce prožívá. Ale i z milostných
pr švih umí vyjít se ctí, což je charakteristickým znakem všech, kte í se narodili v tomto znamení. Borovice
je symbolem obzvlášt p íznivým pro ženy.

1.3.-10.3.
3.9.-12.9.

Vrba

Sebev domá a rozmarná

Ohebný a pružný strom se širokou korunou symbolizuje citlivou osobu, která se asto cítí nedocen ná a
nepochopená. Ve Vrb se spojují dv povahy – první je snivá , zádum ivá, druhá plná neklidu. Vrba má
poctivý charakter, ale žít s není v bec jednoduché. Jen málokomu se poda í p izp sobit jejím náro ným
požadavk m. Bývá rozmarná a n kdy si vynucuje pozornost pla tivými až hysterickými projevy. Prožívá
mnoho trpkosti, ale jelikož je zárove velkým bojovníkem , asto najde klid a lásku ve vyrovnaném
manželství. lov k s duší Vrby si potrpí na lichotky. N kdy je jak malé dít , které vyžaduje až nekritický
obdiv. Ovšem toho, kdo jej zahrne p ízní, považuje za slabocha a brzy jím opovrhuje. Vrba umí naslouchat
druhým, je vynikající psycholožka a rozumí bolavým lidským duším. Snad proto dokáže mistrn manipulovat
svým okolím. Možná kv li této vlastnosti asto neprožívá skute né p átelství.

11.3.-20.3
13.9.-22.9

Lípa

Zasn ná a trp livá

Silný krásný strom, tak typický pro eskou krajinu. lov k narozený v jeho znamení je plný šarmu a
vzácného kouzla. V jeho nitru se však odehrává v ný boj – je to rozpor mezi drsnou realitou a romantickou
iluzí. Touží po pohodlném život , ale nedokáže se psychicky vyrovnat se strastiplnou cestou ke št stí.
asto zaujme ublížené stanovisko. P itom je Lípa velmi silná a dokáže se neuv iteln dob e p izp sobit
obtížným podmínkám. Vždy Lípa vždy fungovala jako strom ochra ující rodinné št stí a vysazovala se
vedle chalup mimo jiné i proto, že lipové d evo nep itahuje hromy a blesky. Když si tuto svoji vlastnost lidé
narození ve znamení Lípy uv domí, dokážou skály lámat. Ostatní jejich spole nost vyhledávají, nebo Lípa
umí vytvo it p átelskou atmosféru. Je vzácným p ítelem, který ovládá um ní naslouchat druhým. V lásce
bývá ovšem neš astná, nebo je dosti žárlivá a panova ná. Jen málokomu se poda í objevit její ušlechtilou
povahu a zm nit Lípu ve vyrovnanou bytost.

21.3.

Dub

Silný a energický

Statný, odolný strom svou vitalitou ur uje sílu lov ka narozeného v den jarní rovnodennosti, v den, kdy se
uvol uje obrovská p írodní energie. Životnost, odvaha, síla t lesná i mravní – to jsou znaky lov ka
zrozeného ve znamení Dubu. Neohrožen vystupuje na obranu lidí slabších. V nouzi pomáhá druhým nejen
fyzicky, ale i uvážlivou radou, nebo moudrost v
je zapsána do zvrásn né k ry dubu. Je plný energie,
nesnáší politika ení, žabomyší války a pomluvy. Celý sv j život hledí jistotu a stálost, paradoxn se však
stává jistotou pro druhé. V lásce je ob tí prvního hlubšího vztahu, vždy v í, že je to láska na celý život. Pat í
mezi lidi p ímé, je skv lým partnerem pro ty, kte í hledají sílu, poctivost a chápavost. Nesnáší nemoci a léky.
Bývá stejn zdravý, jako je zdravé a pevné d evo dubu.

23.9.

Oliva

Diskrétní a vyrovnaná

Oliva d íve velmi uctívaný strom, je symbolem moudrosti, blahobytu, slávy a silného zdraví. Lidé narození v
tomto znamení jsou symbiózou krásy, pochopení a rozumu. Mají snad ze všech znamení nejvíce
vyrovnanou povahu. Jednají uvážliv a vyzna ují se velkou dávkou trp livosti a laskavosti. Jsou rozenými
optimisty a jejich životní heslo zní: “S úsm vem jde všechno líp.“ Bývají vzd laní, snad i proto se rádi
pohybují ve spole nosti moudrých lidí. Sami na sebe neupozor ují, jsou totiž pom rn nesm lí. Ob as
dokonce cítí nutkavou pot ebu stáhnout se do ústraní, meditovat a p emýšlet o sob i okolním sv . Mají
vrozený cit pro spravedlnost a je jim cizí každá forma násilí. Pat í k t m lidem, kte í kolem sebe ší í klid,
št stí a radost.

22.3.-31.3.
24.9.-3.10.

Líska

Laskavá a netrp livá

Líska je nenáro ný ke zrovna jako lidé zrození ve dnech brzkého jara a podzimu. Jsou nenápadní, nesnaží
se upoutat pozornost okázalými gesty a plamennými projevy, p esto mají na ostatní úžasní vliv. Jejich
osobitý p vab jim pomáhá dosažení životního cíle spolehliv ji, než by se mohlo zdát. Jsou p ív tiví
k druhým, n kdy až ke škod svých nejbližších p átel a rodiny. Rádi p sobí na ve ejnosti, milují spole nost a
spole nost miluje je. V jednání s druhým jsou vždy úsp šní. Jejich intuice, vyrovnanost a inteligence jim velí,
kdy táhnout do boje a kdy rad ji ustoupit. Pokud jim n co nevychází tak, jak by si p edstavovali, takticky
po kají na vhodn jší okamžik. Dosáhnou-li vysokého postavení, nikdy ho nezneužívají ve sv j prosp ch.
Jsou velkorysí a srde ní. Ovšem v lásce s nimi vyjít bývá tvrdý o íšek. Partne i se špatn vyrovnávají s jejich
nep edvídatelnou povahou. Lísky jen pomalu stárnou a dob e p ekonávají hluboké rány osudu. Ze životních
zápas vycházejí s omlazeným názorem na sv t. Nebývá výjimkou, že se žení i vdávají i v pozdním v ku a
kte í z nich se stávají otci nebo matkami tehdy, kdy ostatní myslí už jen na vnou ata.

1.4.-10.4.
4.10.-13.10

Je áb

ív tivý a zatvrzelý

Odolný strom, který najdete v rovinách, v podh í, kolem cest, uprost ed m st i v drsn jších oblastech. Tiše
a samoz ejm plodí v podmínkách, kde jiné stromy hynou. Také lidé zrození v tomto znamení se dokážou
inn postavit proti obtížím osudu. A koliv se to nezdá, jemnost zakletá v Je ábu je silná a vytrvalá. Bývají
to lidé vkusní, mají filosofickou povahu. P emýšlejí o zákonitostech tohoto sv ta a s chápavým úsm vem
echázejí poklesky své i druhých. Moc dob e v dí, že každá mince má sv j rub. Jsou manuáln zru ní a
projevují um lecké nadání. Jsou mezi nimi malí i, architekti, módní návrhá i, filozofové i léka i. Milují vášniv ,
jejich city jsou plné, i když nep íliš stálé. Mají touhu hledat, t ší je noví lidé a nové poznatky. N kdy m ní
sympatie. Jsou skromní a ob taví. Pro druhé dokážou ud lat maximum, na odm nu ne ekají. Motivací je
uznání a pochvala, i když se p i ní rdí stejn jako plody je ábu.

11.4.-20.4.
14.10.-23.10.

Javor

Pevný a uzav ený

Samo jméno tohoto stromu a jeho pevné šedav bílé d evo vyvolávají p edstavu hudby a poezie. I lidé
narození v jeho znamení jsou citliví. Svou nesm lost a zdrženlivost skrývají za siláckými slovy a velkými
gesty. Protože jsou citov zranitelní, stylizují se do role cynik , kte í rádi zleh ují cokoliv vážného i
patetického. Ale za tvrdou maskou najdete chápavou poetickou duši. V lásce jsou to lidé složití. Cht jí
prot jšku imponovat, takže mu vnucují své rozmary. lov k narozený ve znamení Javoru je originální,
v davu ho zaru en nep ehlédnete. Je inteligentní a ambiciózní, vzd laný, obda ený vynikající pam tí. Když
si oblíbí n jaký obor nebo projeví o n co hlubší zájem, lehce si osvojí spoustu informací. Jakmile pochopíte
složitou a rozporuplnou povahu Javoru, poznáte lov ka, na kterého se hned tak nezapomíná.

21.4.-30.4.
24.10.-11.11.

ešák

Vytrvalý a žárlivý

Statný strom, který v krajin rozhodn nep ehlédnete. Podobný je i lov k zrozený v tomto znamení. Je
zvláštní a upoutá vaši pozornost. Má osobitý p vab a šarm, je sebev domý a zvyklý spoléhat sám na sebe.
K ostatním je ned
ivý. S lidmi jedná zdvo ile, ovšem své zám ry a cíle dokáže uskute ovat i tvrdým
zp sobem. Pravý „o echový“ lov k je plný rozpor – na jedné stran se jeví jako tvrdý a egoistický partner,
na stran druhé zahlédnete v jeho ích strach. Moc dob e ví, jaké je to být sám a osamocen bojovat o
vlastní existenci. Navíc mu chybí pružnost, což mu na popularit zrovna nep idá. P esto bývá obdivován a
ší se zna né autorit .Nikdy neodpo ívá, je to neuv itelný pracant. Stinnou stránkou v ci je, že nenechává
odpo inout ani druhé. Respekt u n j budí osoby ve vyšší funkci a také obdivuje všechny, kte í mají pevn jší
li a jsou inteligentn jší než on sám.

15.5.-24.5.
12.11.-21.11.

Kaštan

Spolehlivý a tvrdohlavý

Mohutný košatý strom poskytující blahodárný stín i v nejv tších parnech. Pod jeho korunou najde ochranu
každý, kdo ji skute
hledá. lov k narozený ve znamení Kaštanu má smysl pro spravedlnost, hájí práva

svá i bližních. Zastane se slabších a nemocných. T ší ho rodinný život, je oddaným partnerem. V kritické
situaci dokáže pohotov reagovat, zachová klid a pevné nervy. Kaštan bývá zv davý a spole enský.
Zajímají ho lidé i jejich problémy a setkáváním s nimi se stává moudrým. Nep íjemnou stránkou jeho
spole enských aktivit je skon ke klevetám a jízlivosti. Osud Kaštanu závisí na okolnostech – má-li št stí a
milujícího partnera, dostane se vysoko. Nikdy se nevzdává a proti p ekážkám bojuje vytrvale. V tšinou
vít zí.

25.5.-3.6.
22.11.-1.12.

Jasan

átelský a v rný

Ztepilý strom, který kvete už b hem dubna ješt p ed olist ním. Je patronem lidí milovaných všemi. Podobn
jako jasan miluje slunné prost edí, tak i osoby narozené v jeho znamení zá í a proteplují mezilidské vztahy
dobrou náladou a milým úsm vem. Když se jim da í, jsou osl ující. Jejich jas, energie a impulsivnost
ovliv ují blízké okolí. Pokud jim n co nevyjde, odklidí se do stínu a trp liv vy kají na novou p íležitost.
Jsou ctižádostiví a velmi schopní. Nikdy je nepodce ujte, dob e v dí, co cht jí, a vyt eného cíle zpravidla
dosahují velmi snadno. Ostatním lidem není ve stínu Jasanu špatn , a to ani v nejt žších situacích. Jasan
vždy dokáže vykouzlit teplo domova a lidské blízkosti. Jeho povaha je nevšední, t ebaže n kdy sobecky
sleduje své cíle a prosp ch. Ale lidé mu to rádi odpustí – je p ece tak milý a p íjemný! A ješt jedna krásná
vlastnost Jasany ctí – v lásce jsou vždy v rní. Pokud si vás Jasan vybere jako životního partnera, nevym ní
vás za všechny pomíjivé krásy sv ta.

4.6.-13.6.
2.12.-11.12.

Habr

emýšlivý a
po ádkumilovný

V nížinách a pahorkatinách roste v polostínu strom, jehož šedobílé d evo je tvrdé, t žké a pevné. I lov k
narozený v jeho znamení je seriózní, po ádkumilovný a jako voják vyžaduje p esné pln ní povinností.
Nedbalost a lajdáctví ho dokážou vyvést z míry. Je typem estéta, který dbá o sv j vzhled,. Tajn sní o sláv
a miluje pochvalu. Vzestup i úsp chy druhých v n m vyvolává závist. Ve svém okolí jen t žko snáší lidi
nadané a úsp šné. On sám musí vyniknout. Jeho partner musí projevit zna nou míru p izp sobivosti a
diplomacie. I v lásce je Habr dost náro ný, chce prožít n co neoby ejného, zcela zázra ného, ale sám
nedokáže vyvinout pat nou iniciativu. Takže se ast ji stává osobou milovanou než milující. Manželství
bere jako závazek, který musí celý život vzorn plnit, proto bývá i v rný. Typickým znakem Habru je
ned
ivost k lidem, což zat žuje celý jeho osobní život.

14.6.-23.6.
12.12.-21.12.

Fíkovník

žný a líný

Originální, pružný a nezávislý je lov k narozený ve znamení Fíkovníku. Ší í kolem sebe nakažlivou v ni
bezstarostnosti. Jeho smysl pro humor a vrozená intuice ho iní lov kem oblíbeným a v mezilidských
vztazích šikovným. Je hravý a dokáže se t šit z mali kostí všedního dne. Miluje d ti a zví ata a oni milují
jeho. S osudem si pohrává, ale mívá št stí, z nep íjemných životních situací ho vyvedou jeho inteligence a
prozíravost. Obtížné p ekážky ne eší, nebo je dost líný. N kdy p sobí dojmem povrchního lov ka, ale
opak je pravdou! Vše, co chce, také uskute ní. Miluje rodinný život, jeho v elost a kamarádství z n ho d lají
jednoho z nejzábavn jších partner i rodi , se kterými druhé baví sv t.

24.6.

íza

Bystrá a ned tklivá

Krásný elegantní strom symbolizuje osobu s dobrým vkusem, jemnou a citlivou. A jako b íza nenáro ná na
úrodnost a vlhkost p dy, tak i lov k narozený v jejím znamení nevyžaduje mnoho. Nejv tší problémy
prožívá B íza sama se sebou. Žije vnit ními úzkostmi a nejistotami, proto pot ebuje vedle sebe druha i
ítele moudrého a trp livého. Pokud takového najde, prom ní se B íza v sebejistého lov ka, nesmírn
pracovitého, sv domitého, p esného a také úsp šného. Jeho inteligence a fantazie mu zaru ují úctu celého
okolí. Miluje p írodu a rozumí jí. Jeho vnit ní citlivost a intuice mu vydatn pomáhají ve vztazích s d tmi a
zví aty. V lásce se umí rozdat a charakterizuje jej stálost cit . Pokud je vaším partnerem lov k narozený 24.
ervna, rozhodn prožijete p íjemný vztah bez tragických citových ztrát. V zte, že je mužem i ženou – jak
krásn a výstižn íká jedno slovenské úsloví – do voza do ko a.“

22.12.

Buk

Vytrvalý a p ísný

Buk je velmi statný strom s mohutnou korunou, který kvete teprve mezi ty icátýma padesátým rokem svého
života. Podobné je to i s lov kem narozeným v jeho znamení – za íná po ádn žít až od svých ty icátých
narozenin, kdy již nashromáždil dostate né množství životních zkušeností. Je úsp šný v práci a – má-li
pevné rodinné zázemí – také v osobním život . Muži i ženy prožívají ve zralém v ku jaro, kvetou a p ekypují
vitalitou, šarmem a elegancí. Ovšem v mládí mívají problémy sami se sebou, a proto ve své blízkosti
pot ebují lov ka, který jim bude oporou a zbaví je nejistoty a úzkosti. Teprve ve st edním v ku se této
závislosti zbaví a naopak se stávají pom rn neústupnými. Jsou dobrými diplomaty, neomyln dokážou
vystihnout okamžik, kdy je zapot ebí stáhnout se do pozadí a kdy naopak vytáhnout do boje.

