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Úvod

Jednoho deštivého říjnového odpoledne roku 2007 jsem se po delší době 
vrátil do  svého rodného města Filadelfie. Zavolal jsem Davidu Borge-
nichtovi, řediteli a vydavateli nakladatelství Quirk Books, a sdělil mu, že 
jsem ve městě. Ihned se mě zeptal, zdali bych se za ním nechtěl zastavit, 
a tak jsem se vydal známými dlážděnými ulicemi Starého města a zane-
dlouho zvonil na zvonek tohoto neobyčejného nakladatelství. Recepční 
mě uvedla dovnitř a při čekání na Davida jsem si všiml ocenění, která 
získal za svou sérii knih s názvem  Worst-Case Scenario (Jak přežít), jež 
zarámovaná zaujímala na zdi své čestné místo. S Davidem jsem se před-
tím nikdy osobně nesetkal, ale věděli jsme o sobě díky našemu společné-
mu příteli Ricku Lightstoneovi, který působil v Americkém centru knih 
v Amsterodamu, kde jsme Rick i  já žili. Přívětivá a uvolněná pracovní 
atmosféra, která v nakladatelství Quirk panovala, na mě silně zapůsobila. 
David mě přivítal a nabídl mi židli u dlouhého stolu v zasedací místnosti 
naproti knihovně, která se pyšnila výběrem knih, včetně mého díla Secret Language of Birthdays 
(Tajný jazyk narozenin).

Vzpomněl jsem si, že Rick před nějakou dobou přišel s myšlenkou, že bychom spolu s Davidem 
mohli rozjet nějaký nový projekt. David jako by mi četl myšlenky a hned se mě zeptal, jaké mám 
představy o své příští knize. O několika z nich, které se mi honily hlavou, jsem se mu zmínil, a když 
si je David pečlivě zapsal, prohlásil:

„A co takhle kniha o astrologii, která by se věnovala těm ostatním?“

„Těm ostatním?“ zeptal jsem se zmateně.

„Ano,“ odpověděl. „Víte, v devadesátých letech to bylo všechno jen já – já – já. Lidé byli posedlí 
knihami, které vypovídaly o nich samotných, přičemž vaše kniha Secret Language of Birthdays 
do  tohoto trendu přesně zapadla. Nyní mám ale na mysli druh astrologické příručky, která by 
radila, jak na základě astrologického znamení přistupovat k lidem v našem okolí, prostě jak jednat 
s lidmi narozenými ve znamení Kozoroha, Lva, Blíženců atd. v různých oblastech života.“

Gary Goldschneider
Narozen: 22. května
Znamení: Blíženci
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O šest měsíců později, v dubnu roku 2008, mě David během cesty na Londýnský knižní veletrh na-
vštívil v Amsterodamu. Seděli jsme proti sobě v kavárně Café Luxembourgh na náměstí Spui, kde 
mi nastínil hlavní části knihy, které společně s jeho spolupracovníky navrhli: práce, láska, přátelé 
a rodina. V každé kategorii byly podkategorie, jako například nadřízený ve znamení Váhy, milenec 
ve znamení Vodnáře, přítel ve znamení Blížence, a pod každou z nich bylo dalších šest podkapitol, 
které se věnovaly tématům, jako například Jak požádat nadřízeného ve znamení Váhy o zvýšení 
platu, Sex s milencem ve znamení Vodnáře nebo Jak přítele ve znamení Blíženců požádat o půjčku. 
Celkový počet slov, která měl tento projekt zahrnovat – něco mezi 170 a 180 tisíci –, ve mně vzbu-
zoval obavy, ale jelikož soubor mých tří knih Secret Language (Tajný jazyk) měl celkem kolem půl 
milionu slov, věděli jsme oba dva, že bych to zvládl.

Tento neotřelý nápad, s nímž David přišel, mi připadal – a stále ještě připadá – geniální. V dnešní 
době se lidé skutečně zajímají o ostatní více a o sebe o něco méně. Teprve později jsem si uvědomil, 
že tohle je kniha, kterou jsem vždy chtěl napsat. Svým nakladatelům jsem ji následně prezentoval 
jako svou knihu slunečních znamení. Cítil jsem, že konečně nastal čas na další významnou knihu 
tohoto žánru, která v této populární oblasti překvapivě chyběla od šedesátých let dvacátého sto-
letí, kdy Linda Goodmanová vydala průlomovou knihu Sun Signs (Sluneční znamení). Propojení 
našich společných nápadů a zájmů se stalo příjemným podnětem k sepsání tohoto díla a já bych 
tímto rád poděkoval Davidovi a celému týmu v nakladatelství Quirk, díky nimž byla naše spolu-
práce tak úžasným zážitkem. Nikdy jsem si neužil psaní tak, jako když jsem pracoval na této knize, 
kterou právě držíte v ruce.

Gary Goldschneider
Amsterdam

listopad 2008



Beran
DATUM NAROZENÍ 21. BŘEZNA – 20. DUBNA

Beran je první znamení zvěrokruhu, jehož řídicí planetou je Mars a dominantním 
živlem oheň. Lidé zrození v  tomto znamení překypují čistou a vysoce intuitivní 
energií a bývají nesmírně odhodlaní, rázní a průbojní, zejména chtějí-li něčeho 
dosáhnout nebo v něčem zvítězit. Ač bývají velmi upřímní a otevření, není lehké se 
k nim emocionálně přiblížit, protože ve vyjadřování svých vnitřních pocitů příliš 
nevynikají. Nemají rádi, když je někdo analyzuje, a ztotožňují se s přístupem, že 
„to, co vidíte, to také dostanete“.
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Práce

Nadřízený ve znamení Berana
Jedinci narození ve znamení Berana bývají rozenými vůdci, a proto mají naprosté jasno v tom, jak 
ostatní lidi vést. Tito temperamentní lidé bývají otevření, sebejistí a nároční a od svých zaměst-
nanců vyžadují veškerou energii a odhodlání, které v sobě dokáží najít. V roli nadřízeného se cítí 
skutečně dobře, velmi rádi rozhodují a následně sledují, jak jsou jejich rozhodnutí realizována. 
Respektují individualitu ostatních, protože sami jsou silnými individualisty, a překvapivě bývají 
otevření tomu, aby jejich podřízení jednali samostatně. Jakmile se ubezpečí, že podřízení vědí, co 
se od nich očekává, samostatnost od nich přímo vyžadují.

SILNÉ STRÁNKY
Inspirující
Dynamický
Průkopnický

SLABÉ STRÁNKY
Nepozorný
Napjatý
Nedbalý

INTERAKTIVNÍ VLASTNOSTI
Útočný
Dominantní
Přímý

Jak požádat nadřízeného ve znamení Berana o zvýšení platu
Nadřízení Berani vás v tomto ohledu předběhnou – zvýšení platu vám totiž s největší pravděpo-
dobností sami nabídnou (pokud si ho ovšem zasloužíte). Pokud si však o zvýšení platu přeci jen 
řeknete, budete patrně odmítnuti. Nadřízení Berani bývají sice velkorysí, ale jen tehdy, mají-li 
k  tomu důvod. Dokážete-li úspěšně zvládnout složité obchodní jednání, které dá skupině nový 
náboj a  směr, uděláte na  ně velký dojem. Klidné a  nevzrušené chování jim příliš neimponuje, 
a tak dochází k tomu, že oddané zaměstnance, kteří sice svou práci vykonávají dobře, ale ničím se 
nevymykají, snadno přehlédnou.

Jak nadřízenému ve znamení Berana sdělovat špatné zprávy
Pro jistotu si nasaďte ochrannou přilbu. Po počátečním zlověstném tichu očekávejte, že se nadří-
zení Berani neudrží a ztratí nervy (nelze vyloučit křik, řev ani házení předměty, které budou mít 
po ruce). Druhým varovným signálem bývá zrudnutí v obličeji. Jejich seizmické výbuchy mohou 
sice trvat několik minut, ale obvykle se přeženou stejně rychle jako letní bouře. Chcete-li se těmto 
situacím vyhnout, předejte nepříjemnou zprávu svému nadřízenému písemně a  hned na  to se 
urychleně stáhněte.

Jaký druh cestování a/nebo zábavy nadřízený ve znamení Berana preferuje
Nadřízené Berany potěšíte, pokud věci zorganizujete přesně tak, jak by to udělali oni sami. Pokud 
tak neučiníte, budou z toho silně rozladění. Aby byla vaše mise úspěšná, musíte dopodrobna znát 

Beran
21. března – 20. dubna
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jejich přání a touhy. Jelikož organizace nebývá jejich silnou stránkou, je možné, že budou zcela 
odkázáni na vás. Mějte proto na paměti, že milují velká gesta a že na tom, aby na veřejnosti vypa-
dali dobře, nikdy nešetří. Obzvláště si všímají maličkostí, které jim naznačí, že víte, co mají rádi. 
Pokud uděláte něco navíc, uděláte si u nich dobré oko. Pokud se zvláštními preferencemi svého 
nadřízeného předem seznámíte i vybraný hotel, restauraci či zástupce cestovní agentury, rozhodně 
se vám to vyplatí.

Jak se nadřízený ve znamení Berana rozhoduje
Nadřízení Berani dělají samozřejmě veškerá důležitá rozhodnutí sami a obvykle se nikoho na ná-
zor nebo radu neptají. Pokud však máte rozhodnout něco vy, vyžadují ráznost a odhodlanost. Když 
je následně se svými rozhodnutími seznámíte, zdržte se jakéhokoli komentáře – nadřízení Berani 
totiž netolerují vzdorovitost ani nerespektování jejich autority. Své názory navíc málokdy mění. 
Vyskytne-li se nějaký problém nebo dojde-li k selhání, svalí pravděpodobně vinu na vás a poukáží 
při tom na některou z vašich slabin. Začne-li tedy jít do tuhého, připomeňte jim nenápadně jejich 
původní pokyny a striktně realizujte jejich doktríny.

Jak na nadřízeného Berana zapůsobit a/nebo jak jej motivovat
Prvním krokem je upoutat jeho pozornost. To se vám však nepodaří pozvolně dávkovanými 
jemnými porcemi, ale dokonale vybroušeným plánem, kterým okamžitě proniknete skrz jeho 
brnění. Takovýto plán projednejte raději se svým nadřízeným o samotě, nechcete-li riskovat, že 
jej uvedete před ostatními spolupracovníky do rozpaků. Nesnažte se Beranům mazat med kolem 
pusy ani nemluvte příliš zaobaleně, jen byste v nich probudili netrpělivost. Jakmile jednou svou 
neřízenou střelu vypálíte, ponechte je chvíli o samotě. Až budou připraveni, sami se k danému 
tématu vyjádří.

Jak nadřízenému Beranovi předkládat návrhy a/nebo jak vést prezentace
Nadřízení Berani preferují stručnost. Svá stanoviska/výsledky uveďte hned na  začátku  – určitě 
s nimi nečekejte až na závěr. Rozčleňte své hlavní body do seznamu, který nebude mít více než 
pět bodů. Nebojte se zmínit o problémech, které jsou nedílnou součástí vašeho plánu, a nesnažte 
se minimalizovat výdaje ani úsilí, jež tento plán vyžaduje. Berany přitahují jakékoli výzvy, a proto 
v nich právě to, co je nepravděpodobné či dokonce nemožné, probouzí tu pravou bojovnou ener-
gii. Ponechte jim dostatek prostoru, aby se do vašeho plánu mohli osobně zapojit, bez toho totiž 
nemá naději na úspěch. Své oblečení volte v tlumených či neutrálních barvách a stylech, abyste je 
zbytečně nedráždili (často je totiž dokáže rozhodit sebemenší maličkost).

Zaměstnanec ve znamení Berana
Beran se v  pozici zaměstnance snadno dokáže podřídit, dodržovat pravidla a  přijímat pokyny 
od nadřízených, a to i navzdory své silné potřebě nezávislosti. Ihned si všimne chyb, jichž se jeho 
nadřízený dopustí, a stejně tak rychle vytuší, jaké má jeho plán nedostatky a trhliny. Obvykle si 
ale tyto záležitosti nechává pro sebe, dokud ho někdo nevyprovokuje nebo nespravedlivě neobvi-
ní, načež ze sebe vychrlí vyčerpávající seznam nečestného jednání a nepatřičných nároků, které 
na něj byly po celou tu dobu kladeny. Počítejte s tím, že zaměstnanec ve znamení Berana přijde 
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s návrhem na změnu obvykle jen tehdy, bude-li přesvědčen, že mu budou ostatní spolupracovníci 
nebo nadřízení nakloněni.

SILNÉ STRÁNKY
Pracovitý
Energický
Ochotný

SLABÉ STRÁNKY
Vzdorovitý
Nedůtklivý
Nekompromisní

INTERAKTIVNÍ VLASTNOSTI
Čestný
Věrný
Přímočarý

Jak vést s Beranem pracovní pohovor a/nebo jak jej přijmout do zaměstnání
Beran u pohovoru očekává jasně a přesně stanovený úkol bez jakýchkoli dvojznačností či přeh-
naně náročných požadavků. Nejlepších výsledků s Beranem dosáhnete, budete-li s ním jednat co 
nejupřímněji a nejpřímočařeji. Rozhodně vynechte všelijaké „omáčky, dresinky a přílohy“, protože 
Beran si falešné či zavádějící sliby velmi dobře pamatuje. Nezaměňujte Beranův věcný přístup s ne-
dostatkem nadšení – nový zaměstnanec ve znamení Berana totiž bývá maximálně připraven vložit 
svou neutuchající energii do všech úkolů, které mu zadáte. Abyste z něj však dostali to nejlepší, 
potřebuje k tomu klidné a příjemné prostředí.

Jak zaměstnanci ve znamení Berana sdělovat špatné zprávy nebo jak jej propustit 
ze zaměstnání
Máte před sebou nesnadný úkol. Je-li totiž Beran přesvědčen o tom, že odvedl dobrou práci, ne-
bývá lehké jej přesvědčit o opaku a konfrontovat s vlastním nezdarem. Pro mnoho Beranů bývá 
prohra tím nejtěžším, čemu musí v životě čelit. Berani navíc často nedokáží být vůči sobě a své 
práci objektivní a vidí jen to, co vidět chtějí. Pokud to tedy půjde, připravujte je na špatné zprávy 
nebo propuštění z práce postupně, aby měli čas pochopit varovné signály a zvyknout si na nové 
myšlenky. Ať tak či tak, nevystavujte je žádným unáhleným rozhodnutím, jelikož jejich reakce by 
mohla být velmi nepředvídatelná a bouřlivá, což by jistě nebylo příjemné pro žádnou ze zúčast-
něných stran.

Jaký druh cestování a zábavy zaměstnanec 
ve znamení Berana preferuje
I když si Beran klidně vystačí jen s věcmi, které si s sebou 
na cesty zabalí, tu nejlepší práci odvádí jen v bezpečném 
a známém prostředí. Přestože bývá velmi energický a dy-
namický, zvykat si na nové a neustále se měnící prostředí 
a situace mu činí potíže. Cestuje-li až příliš dlouho, začí-
ná být chaotický a jeho výkon klesá. Beran bývá vynikají-
cím organizátorem a dokáže uspořádat velkolepé večeře, 
oslavy či různé akce pro kolegy, klienty i nadřízené. Velmi 
dobře ví, co mají ostatní rádi, a tak bývá ve vymýšlení ori-
ginálních dárků nepřekonatelný.
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Jak zaměstnanci ve znamení Berana zadávat pracovní úkoly
Je-li daný úkol, který má Beran splnit, jasně definován, nemívá s ním žádný problém. Beran velmi 
dobře ví, co mu vyhovuje a co naopak dělá nerad, a to vám také dá předem jasně znát. Veďte ho 
tedy k tomu, aby vám otevřeně sděloval, zdali se cítí na to, aby daný úkol bez stresu a starostí vyko-
nal. Mohou však nastat případy, kdy zaměstnance Berana přimějete k tomu, aby přijal i méně pří-
jemný úkol, protože si budete jisti, že jakmile se daného úkolu zhostí, určitě se mu zalíbí. Takovéto 
úkoly Beranovi však zadávejte spíše jen na zkoušku, aby měl možnost z něj elegantně vycouvat, 
a případný neúspěch mu nedávejte za vinu.

Jak zaměstnance ve znamení Berana motivovat nebo jak na něj zapůsobit
Jako silný motivační faktor mohou na  průměrného zaměstnance ve  znamení Berana působit 
finanční odměny, protože Beran věří, že činy mluví hlasitěji než slova. Silným stimulem bývají 
i různé bonusy. Díky Beranově neutuchající energii mu nedělá problém pracovat přesčas, aby si 
vydělal nějakou korunu navíc. Neměl by se však přepínat a ohledně svých schopností by měl zůstat 
realistický. I když je možné Berana přesvědčit, aby určitý úkol přijal a tvrdě se mu věnoval, pozor 
na to, abyste jeho síly nepřecenili a nezpůsobili jeho kolaps.

Jak zaměstnance ve znamení Berana vést, řídit či kritizovat
Zaměstnanci zrození v  tomto znamení bývají vůči kritice extrémně citliví. Dáte-li si ale záležet 
a jasně jim vysvětlíte, jak přesně ji míníte, zvládnou se s ní vypořádat vcelku dobře. Pokud však 
vyřknete nějakou poznámku bezhlavě a  nešetrně, můžete jejich city hluboce ranit. Sekýrování 
a rýpání rovněž nesou špatně, neumějí totiž eliminovat negativitu a vše si berou až příliš k srdci. 
Podaří-li se vám je rozesmát nad vlastními nedostatky nebo v nějaké vypjaté situaci, máte téměř 
vyhráno. Stručně a jasně shrnuto, zaměstnance ve znamení Berana je snadné vést a řídit, pokud 
jste k němu upřímní, nesnažíte se ho klamat a nedáváte mu falešné naděje.

Spolupracovník ve znamení Berana
Spolupracovníci ve znamení Berana zaujímají k práci pozitivní přístup a svých povinností se do-
káží zhostit s odpovědností. Jelikož je však snadno odradíte (což často vede k jejich nespokojenosti 
či přímo depresi), musíte je neustále ujišťovat o tom, jak jsou pro celý tým potřební. Berani totiž 
potřebují cítit, že v tom, co dělají, sehrávají důležitou, ne-li dokonce tu zásadní úlohu. Nicméně ne 
všichni Berani chtějí být „hvězdou dne“ a vynikat nad ostatními; obvykle jim postačí, dostane-li se 
jim za jejich práci nějakého ocenění.

SILNÉ STRÁNKY
Angažovaný
Aktivní
Energický

SLABÉ STRÁNKY
Znechucený
Sebekritický
Deprimovaný

INTERAKTIVNÍ VLASTNOSTI
Optimistický
Přátelský
Nápomocný

Jak požádat spolupracovníka ve znamení Berana o radu
Pokud si pro konzultaci určité záležitosti či problému vyberete Berana, velmi mu tím polichotíte 
a on díky tomu udělá maximum pro to, aby vám vyšel vstříc. Jeho přístup bývá přímý a silně dog-
matický, proto se jeho radami řiďte jen do určité míry, rozhodně ne doslovně. Spolupracovníci 
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narození v tomto znamení bedlivě sledují, zdali si jejich radu vezmete k srdci, proto raději počítejte 
s tím, že vás čeká druhá či dokonce třetí „přednáška“ na stejné téma. Nejste-li na tyto peripetie 
připraveni, pak je o radu raději vůbec nežádejte. Berani totiž berou tyto záležitosti velmi vážně 
a stručné ani improvizované rady do jejich repertoáru nepatří.

Jak požádat spolupracovníka ve znamení Berana o pomoc
Berani bývají mile potěšeni, obrátíte-li se s prosbou o pomoc právě na ně, a tak obyčejně udělají 
cokoliv, aby vám vyhověli, a to nehledě na to, o jak náročný úkol se jde. Pamatujte, že spolupracov-
níci v tomto znamení milují nejrůznější výzvy a potřebují se cítit důležití a vážení. Máte-li proto 
po svém boku spolupracovníka, který je narozen ve znamení Berana, je to velká výhoda. Neobra-
cejte se na něj však příliš často, nevyvolávejte v něm pocit, že ho využíváte, nespoléhejte na jeho 
pomoc příliš často a raději si ho držte v záloze pro případy nouze.

Jaký druh cestování a zábavy spolupracovník ve znamení Berana preferuje
Jelikož Berani bývají silní individualisté a striktně se drží svých hodnot, výhradní kontrolu nad 
cestovním itinerářem či organizací večírku jim raději nepřenechávejte. Při práci ve skupině si ob-
vykle vedou dobře, jejich úkol však musí být jasně definován. Berani se velmi rádi baví, a to ob-
zvláště tehdy, když zjistí, že si úkol, na který se předtím netěšili, vlastně užívají. Smích a legrace je 
udržují v dobré náladě a zajišťují správné proudění energie. Milují barvy a doplňky, které uzpůso-
bují individuálnímu vkusu svých kolegů a nadřízených.

Jak dokáže pracovník ve znamení Berana spolupracovat s ostatními
Berani mívají velmi silné sympatie a antipatie, obzvláště ve vztahu k lidem. Obecně bývají k dru-
hým otevření, ale když je někdo zklame nebo zradí, zřídkakdy mu dají druhou nebo dokonce třetí 
šanci. Neočekávejte, že budou se spolupracovníky, které osobně nemají v oblibě, ochotní spolu-
pracovat. Sice se dokáží překonat, nicméně nebudou vůči nim ani přívětiví, ani nápomocní. Pokud 
jde o usmiřování, nepatří k těm, kteří by dělali ten první krok. Chcete-li dosáhnout těch nejlepších 
výsledkům, začleňte je do skupiny, ve které se budou cítit příjemně. 

Jak na spolupracovníka ve znamení Berana zapůsobit a jak jej motivovat
Na Berana nejvíce zapůsobíte upřímností a  otevřeností, protože Berani potřebují vědět, že jim 
říkáte pravdu a nevodíte je za nos. Obzvláště podezíraví bývají vůči manipulativnímu, záludnému 
či nečestnému jednání, i kdyby dokonce šlo jen o neškodný pokus, jak se vypořádat s určitým 
palčivým problémem. Berani milují nejrůznější výzvy, a  to natolik, že je neodradí ani zdánlivě 
nesplnitelné úkoly. Mějte se proto před jejich přílišným sebevědomím na pozoru a prosazujte spí-
še realistické než neobvyklé metody práce. Dávejte svým spolupracovníkům ve znamení Berana 
menší, dosažitelné úkoly a jejich sebevědomí budujte postupně.

Jak spolupracovníka ve znamení Berana přesvědčit a/nebo kritizovat
Berany bývá těžké o něčem přesvědčit, zejména tehdy, je-li vaše stanovisko diametrálně odlišné 
od toho jejich. Na svůdné či lichotivé přístupy pohlížejí s nedůvěrou a na ty přehnaně útočné zase 
s odporem. Svého kolegu Berana proto nejlépe o něčem přesvědčíte, pokud mu přednesete co nej-
pragmatičtější a nejvěcnější argumenty, které navíc podpoříte příklady či ukázkami. Jelikož bývají 
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velmi hákliví na kritiku, vyjadřujte se stručně a jasně, vyslechněte si, jaké mají k vašemu stanovisku 
námitky, a svá hlediska jim případně ještě dovysvětlete.

Zákazník ve znamení Berana
Uspokojit zákazníky ve  znamení Berana nebývá těžké  – musíte jim však bedlivě naslouchat 
a dát jim přesně to, co chtějí. Problém však nastává, jsou-li přesvědčeni, že svá přání vyjád-
řili zcela jasně, avšak ve  skutečnosti některá důležitá fakta opomenuli. Jinými slovy, zákaz-
níci ve znamení Berana bývají často přesvědčeni o tom, že jsou jejich myšlenky natolik jasné 
a srozumitelné, že není možné, aby je někdo nepochopil. Představte si pak jejich úžas, pokud 
je požádáte, aby vám něco zopakovali nebo znovu vysvětlili. Pravděpodobně si o vás pomyslí, 
že jste pomalí, ba dokonce zaostalí. Použijte proto svou intuici a snažte se vše zvládnout hned 
napoprvé.

SILNÉ STRÁNKY
Sebevědomý
Přímočarý
Rozhodný

SLABÉ STRÁNKY
Přehnaně náročný
Nekompromisní
Netrpělivý

INTERAKTIVNÍ VLASTNOSTI
Orientovaný na výsledky
Bouřlivý
Těžce zvladatelný

Jak na zákazníka ve znamení Berana zapůsobit
Zákazník ve znamení Berana od vás očekává, že budete pohotoví, chápaví a naladění na stejnou 
notu. Komplikace, problémy a nejasnosti je vyvádějí z míry a rychle pak ztrácejí trpělivost. Pro-
kažte jim proto své porozumění a snažte se jejich přáním vyhovět. Ohromte je svými znalostmi 
o jejich oblíbeném tématu, které jste si, doufejme, předem nastudovali. A pokud ne, nevadí – stejně 
vám jej sami rádi prozradí, zejména pokud se jich zeptáte nebo se jej dovtípíte.

Jak zákazníkovi ve znamení Berana prodávat zboží nebo služby
Na tohle raději rovnou zapomeňte. Zákazníci zrození ve znamení Berana nemají zájem o to, abys-
te jim cokoliv prodávali. Buďto už to všechno mají či znají, nebo pochybují o vašich motivech 
a vaše argumenty smetou ze stolu. Domnívají se, že oni jsou těmi, na kom v tomto vztahu záleží, 
a tak chtějí, aby byly jejich veškeré požadavky striktně splněny. V jejich slovníku slovo kompromis 
nenajdete. Pokud byste se je i přesto snažili přesvědčit, jak je váš výrobek nebo služba výjimečný, 
přistupte nejprve na všechny jejich požadavky a teprve poté se nenápadně a nenaléhavě zmiňte 
o nabízených produktech/službách.

Jak byste při jednání se zákazníkem ve znamení Berana (ne)měli vypadat
Mějte na paměti, že vždy musíte vše podřídit svému zákazníkovi. Nesnažte se proto na sebe strhá-
vat pozornost krásným oblečením nebo působivým účesem. Váš vzhled by měl být sebevědomý, 
zároveň však zdrženlivý. Zákazníka ve znamení Berana potěší, ukážete-li, že je pro vás schůzka 
s ním natolik důležitá, že na ni přijdete dokonale připraveni. Váš vzhled by měl být upravený a vaše 
chování profesionální. Hlavně se nepouštějte do prázdného tlachání a nesnažte se být za každou 
cenu zábavní. Váš dobře připravený úvodní vtip nebo bonmot vyzní buďto na prázdno, anebo ho 
zákazník ocení jen prázdným úsměvem.
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Jak si udržet zájem zákazníka ve znamení Berana
Pro zákazníky narozené ve znamení Berana bývají nejdůležitější výsledky. Nezajímají je sliby, ale 
úspěchy, jakých jste dosáhli, obzvláště ve vztahu k jejich konkurenci. Jen pouhá zmínka o někte-
rém z konkurentů upoutá jejich pozornost a zajistí jejich plný zájem. Vyzdvihněte, proč byste rádi 
pracovali právě s nimi, což budou doslova hltat, jako když dáte kočce misku s mlékem. Jakmile se 
dozvědí, že jste pracovali i pro někoho dalšího z oboru, pokusí se udělat vše pro to, aby vás získali 
na svou stranu.

Jak zákazníkovi ve znamení Berana sdělovat špatné zprávy
Nechali byste se dobrovolně pohltit hurikánem? Nebo tornádem? Zákazníci ve znamení Berana 
nechtějí slyšet špatné zprávy. Platí vás za to, abyste jim přinášeli jen ty dobré. Pokud však pozitivní 
zprávy dojdou, prezentujte ty špatné v co nejlepším světle a zdůrazněte, že by situace mohla být 
ještě mnohem horší. Nevyzdvihujte, jak jste pro danou věc udělali své maximum, nebo že vás 
prostě jen potkala smůla; takováto vysvětlení mívají negativní efekt. Mějte v záloze nouzový plán, 
díky němuž zákazníkova přání splníte a celý projekt zachráníte. Nezapomeňte dodat, že daný úkol 
dokážete dovést ke  zdárnému konci, jen že potřebujete trochu více času, anebo jim nabídněte 
menší slevu.

Jaký druh zábavy zákazník ve znamení Berana preferuje
Udělejte si průzkum předem a zjistěte, jaké jsou zákazníkovy preference – jaké mají rádi jídlo, 
služby, prostředí, prezentaci – a zaměřte se na detaily. Sekretářky a kancelářské „drby“ poslouží 
jako dobrý primární zdroj. Berani obecně rádi jedí a také pijí, a tak se vám možná nepodaří udržet 
jejich konzumaci alkoholu pod kontrolou. Nemějte ale strach – čím lépe se budou bavit, tím více 
s vámi budou zajedno. Budete-li se potřebovat někam dopravit, zvolte co nejrychlejší a nejjedno-
dušší způsob.

Obchodní partner ve znamení Berana
Obchodní partneři ve znamení Berana vkládají obrovskou energii do jakékoli aktivity. Často však 
jednají až příliš unáhleně či jednostranně, což se jim může vymstít, protože vydají-li se špatným 
směrem, může to přinést velkou ztrátu času i  peněz. Z  tohoto důvodu bývá lepší, pokud vše 
předem důkladně naplánujete, projednáte a následně na ně dohlížíte. Budete-li od nich vyža-
dovat, aby vám nebo vašemu týmu předkládali týdenní reporty, nebudou příliš nadšení, proto 
toho zkuste dosáhnout nějakým nenápadným způsobem. Obchodní partneři ve znamení Berana 
rádi pracují samostatně, zastávají totiž názor, že svůj motor chtějí zásobovat jen svým vlastním 
palivem.

SILNÉ STRÁNKY
Loajální
Pozitivní
Čestný

SLABÉ STRÁNKY
Izolovaný
Zapomnětlivý
Necitlivý

INTERAKTIVNÍ VLASTNOSTI
Průbojný
Úzce orientovaný
Ctižádostivý
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Jak s Beranem navázat obchodní partnerství
Role vašeho partnera ve znamení Berana by měla být jasně definována hned od samého počátku – 
v opačném případě se bude angažovat úplně ve všem. Zároveň bývá důležité vyjasnit si důvody, 
proč vás vlastně chce za svého obchodního partnera. Proč by tak nezávislá osoba měla potřebo-
vat partnera a proč byste ho měli potřebovat vy? Obě strany by měly svůj vztah stvrdit písemně, 
nejlépe prostřednictvím společného právníka, který vezme v potaz přání obou stran. Obchodní 
partneři ve znamení Berana nemají rádi sáhodlouhé debaty, nicméně detailní projednání mož-
ných budoucích komplikací a jejich řešení bývá nezbytné pro případ, kdyby se vaše plány zhatily.

Jakými úkoly obchodního partnera ve znamení Berana pověřit
Obchodní partneři ve znamení Berana se často domnívají, že dokáží zdolat téměř jakýkoli her-
kulovský úkol. Vaše partnerství však bude nejlépe fungovat pouze tehdy, budou-li jejich úkoly 
limitované a jasně definované. Zadáte-li jim práci na nějakém projektu, jejich silné stránky (ať už 
v oblasti marketingu, vztahů s veřejností, prodeje, výzkumu a vývoje atd.) se vždy rychle projeví. 
U obchodních partnerů ve znamení Berana často dochází k tomu, že to, co dělají nejraději, nemusí 
být nezbytně to, co umějí nejlépe nebo co je vhodné pro společnost. Mají-li nějaké oblíbené úkoly, 
velmi na nich lpí a dokáží být v tomto ohledu velmi neústupní, a to i navzdory špatným výsledkům 
či nevalnému výkonu. 

Jaký druh cestování a zábavy obchodní partner ve znamení Berana preferuje
Ačkoliv obchodní partneři ve znamení Berana nejen rádi cestují, ale také se rádi baví, pro organi-
zování těchto aktivit nebývají tou nejlepší volbou. Na plány, s nimiž obchodní partner ve znamení 
Berana přijde, raději dohlížejte, jelikož snaží-li se Beran něco zorganizovat, bývá roztržitý a netr-
pělivý a často přehlédne důležité detaily. Obchodní partneři ve znamení Berana bývají pozitivní, 
otevření a ctižádostiví. Zároveň bývají dobrými představiteli společnosti nejen na domácí půdě, 
ale i na cestách. Dohlédněte však na to, aby zájmy skupiny kladli při jednání s klienty před své 
vlastní. Mívají totiž sklony k sebestřednosti a dobro skupiny se neostýchají obětovat svému vlast-
nímu prospěchu.

Jak obchodního partnera ve znamení Berana vést a řídit
Obecně platí, že obchodní partnery ve znamení Berana řídit nelze. Ve většině situací se tak budete 
muset spolehnout na  jejich intuici a  úsudek. Přijímání pokynů taktéž nepatří mezi jejich silné 
stránky, bývají totiž přesvědčeni o tom, že všechno vědí nejlépe, zejména pak v případě krize. Jeli-
kož jejich intuitivní schopnosti bývají vysoké a dokáží rozpoznat nejrůznější podvodníky a šejdíře, 
společnost z jejich schopností často těží. Dejte jim proto svá přání jasně najevo, vytyčte obecný 
směr, avšak realizaci již ponechte na nich.

Jak s obchodním partnerem ve znamení Berana udržet dlouhodobou spolupráci
Obchodní partner ve znamení Berana bývá nesmírně loajální, a pokud se k něčemu zaváže, bývá 
připraven se tomu dlouhodobě věnovat. Nesporně se však objeví přetrvávající problémy či kon-
flikty, které mohou vzniklý vztah narušit. Veškeré osobní záležitosti by proto měly vždy a za všech 
okolností zůstávat mimo obchodní dění. Berani bývají velmi citliví na určitá témata, která když 
nadnesete, následuje explozivní reakce. Mějte na paměti, že jejich předností bývá spíše objektivita 
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než hluboké porozumění a že bývá lepší řešit věci bez přílišného osobního zaujetí. I když se váš ob-
chodní partner ve znamení Berana bude chovat neomaleně, zůstaňte taktní, trpěliví a neústupní. 

Jak s obchodním partnerem ve znamení Berana ukončit spolupráci
Ukončení partnerství s Beranem po několika letech blízké spolupráce lze uskutečnit v případě, 
 jsou-li veškeré záležitosti vyřešeny pragmatickým a praktickým způsobem a ke vzájemné spoko-
jenosti obou stran. Díky své poctivosti budou obchodní partneři ve znamení Berana zřídkakdy 
žádat o něco, na co si nemyslí, že mají právo. Nejde ani tak o to, že by se nějak zajímali o vaše 
osobní blaho, ale spíše o jejich vrozený smysl pro spravedlnost, který jim brání v tom, aby někoho 
zneužili. Jejich zklamání z prohry bývá silné, avšak jejich nezávislost je motivuje k tomu, aby ve své 
cestě pokračovali neohroženě dále.

Konkurent ve znamení Berana
Postavíte-li se konkurentovi ve znamení Berana přímo, bývá neústupný až hrůzu nahánějící. Své 
protivníky zastraší nejen svou neutuchající energií, specializovanými kampaněmi, ale i přílivem 
kapitálu. Setkání s těmito oponenty znamená často boj s nasazením všech sil a prostředků. Abyste 
nad konkurentem ve znamení Berana zvítězili, měli byste si důkladně nastudovat jejich taktiku 
a mít dokonalý přehled o  terénu a aktuálních podmínkách na  trhu. Taktika, v níž byste svého 
konkurenta ve znamení Berana ignorovali, hleděli si svého a doufali, že sám od sebe vyklidí pole 
nebo zkrachuje, obvykle nefunguje. 

SILNÉ STRÁNKY
Vytrvalý
Bojovný
Přesvědčivý

SLABÉ STRÁNKY
Arogantní
Nepozorný
Iracionální

INTERAKTIVNÍ VLASTNOSTI
Dynamický
Houževnatý
Provokativní

Jak se konkurentovi ve znamení Berana postavit
Podobně jako v boxu, i  zde bývá tou nejúčinnější strategií protiúder. Nechat Beranovi prostor, 
aby učinil první krok, nebývá samozřejmě nikterak obtížné. Zato však najít dostatek trpělivos-
ti, ovládnout se, držet se zpátky, vyhledat slabé stránky protivníka a teprve poté zaútočit, to už 
bývá náročnější. Chcete-li však dosáhnout vítězství, je tento postup přímo nezbytný. Necháte-li 
své konkurenty ve znamení Berana, aby se unavili a začali dělat chyby, mohou zanedlouho sami 
zapříčinit svůj vlastní pád.

Jak konkurenta ve znamení Berana porazit
Plán Berana bývá obvykle jednoduchý a  jeho strategie útoku úzce zaměřená. Vytvořte si proto 
dlouhodobý plán, který povede k  tomu, aby váš konkurent vyčerpal prvotním útokem své síly, 
zatímco vy převezmete další vývoj do svých rukou. Postupně mu budete klást pod nohy další malé 
překážky, které jej nakonec zlomí. Váš plán by měl být mnohostranně použitelný a přizpůsobený 
posledním útokům konkurenta. Buďte rovněž připraveni spojit síly s dalšími konkurenty v oboru 
a bude-li to nezbytné, buďte ochotní ustoupit a přijmout kompromis. Nejlepší plán bývá takový, 
který není striktně vytyčený, ale který je spíše defenzivní a flexibilní. Tím, že konkurentovi neuká-
žete své pevně stanovené cíle, překazíte jeho potřebu útoku.
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Jak na konkurenta ve znamení Berana zapůsobit
Na konkurenta ve znamení Berana dojem jen tak neuděláte, tedy alespoň se tak bude na oko tvářit. 
Vy se však o to ani nepokoušejte a buďte prostě jen sami sebou. Bude-li se vás snažit přesvědčit, 
že vás považuje za bezvýznamné, ignorujte to, což vás vynese až na vrchol. Dojde-li k osobnímu 
setkání, udržujte oční kontakt a na provokativní výroky reagujte vtipnými a ironickými replikami. 
Sarkasmem a mlhavými výroky v nich vzbudíte vztek. Přejdete-li Beranovy poznámky s úsměvem, 
je to, jako byste do  jeho ohně přilévali olej. Mluvte pomalu, zřetelně a nechte mlčení pracovat 
ve váš prospěch.

Jak prodávat za nižší ceny nebo jak nabídnout více než konkurent ve znamení Berana 
Nenechte se vyprovokovat Beranovým agresivním přístupem. Svých cílů dosahujte nenápadně 
a efektivně, zabývejte se detaily a nepodnikejte žádná velká gesta. Pokud váš konkurent ve zna-
mení Berana dosáhl na trhu vedoucího postavení, ubírejte mu na jeho dominanci a zisku kousek 
po kousku, uplatňujte postupně strategii nižší ceny a širší nabídky a dopřejte všemu čas. Jste-li 
naopak vy tou dominantní silou na trhu a Beran vaším vyzyvatelem, obrňte se hroší kůží, plujte 
nerušeně dál a nenechte se jeho jízlivými poznámkami či výpady zranit. Udržujte si svou sebe-
důvěru, zároveň se však mějte na pozoru před skutečnými hrozbami, které by mohly ohrozit vaši 
dominanci. Případným útokům čelte pohotově, bez zbytečného povyku.

Jak vést s konkurentem ve znamení Berana válku na veřejnosti
Dojde-li mezi vámi k  otevřené válce, braňte se spíše konzervativním a  rozvážným způsobem. 
Zatímco si bude vaše společnost budovat důvěryhodnost, poukazujte na nedostatky oponentova 
myšlení, dělejte si legraci z jeho obyčejných a příliš jednoduchých reklam a upozorňujte na jeho 
naivitu. Budete-li konkurenty ve znamení Berana stavět před nejrůznější výzvy a zdůrazňovat nad-
řazenost vlastních produktů nebo služeb, vyprovokujete je k reakcím, které je často finančně vy-
čerpají. Tímto způsobem je přimějete k tomu, aby přijali zoufalá a nákladná opatření, aby se vašim 
provokativním útokům ubránili. 

Jaký osobní přístup vůči konkurentovi ve znamení Berana zaujmout
V Beranově působivém arzenálu představuje osobní přístup jeho slabou stránku. V obraně nebý-
vá Beran tak silný, a pokud se v obchodním jednání vynoří nějaké osobní prvky, znejistí. Mějte 
na paměti, že není nezbytně nutné, abyste je zranili nebo jim jakkoli ublížili. Osvojíte-li si chápavý, 
vlídný, etický a pragmatický přístup, získáte si tím jejich respekt a v budoucnu možná i vzájemnou 
spolupráci. Nic nevezme vítr z Beranových plachet více, než když s ním budete souhlasit a když 
mu ukážete, že byste společně mohli usilovat o jediný cíl – což se nakonec můžete ukázat jako lepší 
řešení.
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Láska

První schůzka s Beranem
Připravte se, že budete okouzleni, ohromeni a naprosto očarováni. Beran vám prostě vezme dech! 
Ať už bude plný elánu nebo z něj bude vyzařovat tiché sebevědomí, nenechá vás na pochybách 
o tom, jaká jsou jeho přání, preference či směr, jakým cítí, že by se události měly ubírat. Namísto 
vysílání neurčitých či dvojsmyslných zpráv to bývá právě Beran, kdo se ujímá na schůzce vedení. 
Pokud byste se této role chopili sami, nebude vám v tom bránit, nicméně při jakémkoli zaváhání 
či náznaku nejistoty ihned převezme vedení zpět do svých rukou, aby vás v tom nenechal plácat. 
Jakmile však začne Beran rozhodovat za vás oba, bývá k nezastavení.

SILNÉ STRÁNKY
Působivý
Sebevědomý
Rozhodný

SLABÉ STRÁNKY
Pedantský
Tvrdohlavý
Dominantní

INTERAKTIVNÍ VLASTNOSTI
Přesvědčivý
Odhodlaný
Bezprostřední

Jakým způsobem se Beran svému protějšku dvoří a podle čeho si jej vybírá
Upoutat pozornost přitažlivého Berana nebývá obvykle obtížné. Jakmile si však Beran všimne, 
že máte zájem, začne vás ignorovat, a to ať už je přitažlivost mezi vámi vzájemná, či nikoli. Díky 
této taktice bývá těžké určit, zdali o vás Beran skutečně stojí. Oslovíte-li Berana přímo, výsledkem 
může být buď to, že rychle vyklidí pole, nebo na vás ostře verbálně zaútočí. Pokud vás však jeho 
úvodní reakce nezastraší a pokračujete dále, Beran se sice bude vůči vašemu pozvání na procház-
ku nebo na skleničku tvářit nepřístupně, ale nakonec přijme. Jelikož Beran touží po pozornosti, 
měli byste mu po úvodní schůzce během několika hodin nebo jednoho až dvou dnů zavolat nebo 
alespoň napsat zprávu či e-mail.

Jaké jsou navrhované aktivity na schůzku s Beranem
Beran má rád světla velkoměsta, akci, filmy a veškeré druhy zábavy. Dokážete-li potěšit jeho silně vyhra-
něné chutě a preference, bude váš první společný večer nezapomenutelný. Beran však na vás bude klást 
vysoké nároky a bude od vás očekávat skutečně mnoho. Nebudete-li mu věnovat dostatečnou pozornost, 
bude rozmrzelý. Bude-li vaše chování těžkopádné, bude znuděný. Beran mívá nezávislou povahu a silné 
vůdcovské schopnosti, a tak ho budete muset ve všem poslouchat a snažit se s ním udržet krok. Půjdete-li 
na schůzku s Beranem, můžete si být jisti, že před vámi nebude hrát žádné divadlo ani nic předstírat.

Co se Beranům líbí a co je naopak odpuzuje
Berani mívají averzi na kohokoli, kdo se je snaží brzdit, krotit jejich elán nebo kdo se k nim cho-
vá majetnicky. Jemné projevy sympatií, jakými jsou například dotyky, objetí kolem ramen nebo 
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chycení za  ruku, se na schůzce s Beranem nedoporučují. Zůstaňte co možná nejrezervovanější 
a nedávejte své emoce najevo (ani pozitivní, ani negativní). Ukvapené projevy citů Berany vyvádí 
z míry a často je odradí. Naveďte řeč na to, co Berany zajímá, a udržujte konverzaci tímto směrem. 
Nezapomeňte, že uspokojení vašich potřeb a přání pro ně bývá důležité jen proto, že v tom spatřují 
vlastní úspěch toho, že vás dokázali potěšit. Snažte se neustále konverzovat a vyvarujte se trapným 
chvílím ticha. 

Jak s Beranem udělat „ten další krok“
Berani rádi bývají tím, kdo udělá další krok. Dochází k tomu naprosto nečekaně – možná ještě dří-
ve, než si toho oba dva vůbec všimnete – a stejně tak bleskově mizí. I kdyby měl trvat do časných 
ranních hodin, je nepravděpodobné, že si z toho, co se událo, budete něco pamatovat. Beran se 
vždy nechává unášet svými pocity a prožitky, nikoliv vaší přítomností, osobností nebo, nedej Bože, 
problémy. Berani přesně vědí, co a kdy chtějí – a tak to prostě je. Nepočítejte s žádnými projevy 
náklonnosti či empatie, protože těch se od Berana nedočkáte.

Jak na Berana zapůsobit
Už jen to, že dokážete první schůzku s Beranem přežít, bývá působivé. Nesnažte se zdůrazňovat své 
vlohy ani dobré vlastnosti. Berany skutečně ohromíte jen tím, dokážete-li snést jejich náruživost 
a rozumět jejich přáním a touhám. Berani bývají nesmírně svéhlaví, a ač od vás ani kohokoli jiného 
neočekávají, že s nimi bude souhlasit, nikdy se nepřestávají snažit, aby vás o své pravdě přesvědčili. 
Nevyhýbejte se polemikám, protože Berani mají rádi vzájemnou interakci, a to od bystrých po-
hotových replik až po ty zcela nemilosrdné. Ukažte, že jim dokážete být důstojným protivníkem.

Jak Berana odmítnout
Za Beranovým siláckým a  sebevědomým vystupováním se většinou skrývá malé dítě, které se 
ze všeho nejvíce děsí odmítnutí. Chcete-li se vyvarovat nepříjemnostem pramenícím z pokraču-
jících nežádoucích Beranových intencí nebo jeho bouřlivé reakce na odmítnutí, musíte to udělat 
chytře. Naznačte Beranovi, že máte v úmyslu dát mu košem, přičemž on se okamžitě začne dra-
maticky snažit zvrátit situaci na svoji stranu a odmítne vás jako první. Výhry a prohry bývají pro 
většinu Beranů velmi zásadní, nicméně prohrávání k jejich stylu nepatří.

Romantický partner ve znamení Berana
Na romantického partnera ve znamení Berana se můžete spolehnout pro jeho upřímnost a touhu 
udržet si blízký vztah. Beranova energie bývá však natolik obrovská, že jeho nárokům jen těžko 
stačíte. Ačkoliv bývá extrémně nezávislý – a s největší pravděpodobností vás bude povzbuzovat 
k tomu stejnému – bude s vámi chtít udržovat každodenní kontakt, a to ať už fyzický, virtuální či 
telefonický. Nedokáže vystát, považuje-li ho někdo za citově závislého, protože on sám sebe vidí 
jako naprosto samostatnou bytost. Pravdou však je, že na svém partnerovi bývá silně závislý, ales-
poň co se naslouchání jeho radám a dodržování jeho instrukcí týká.

SILNÉ STRÁNKY
Nezávislý
Čestný
Energický

SLABÉ STRÁNKY
Neschopný sebekritiky
Vybíravý
Neodbytný

INTERAKTIVNÍ VLASTNOSTI
Odhodlaný
Cílevědomý
Dynamický



Láska

25

Jak vést s romantickým partnerem ve znamení Berana diskusi
Chcete-li s Beranem něco prodiskutovat, připravte se na to, že vy budete potichu naslouchat a Be-
ran vám bude sdělovat, co má na srdci. Ve své podstatě však nepřikládá význam slovům, ale činům. 
Brzy získáte pocit, že hlavním účelem jakékoli diskuse bývá napravit vaše nevhodné chování, a tak 
uslyšíte-li z Beranových úst větu: „Musíme si promluvit“, očekávejte to nejhorší. Kárání, obviňová-
ní, výčitky svědomí, moralizování – to vše bývá na pořadu dne. Má-li však Beran dobrou náladu, 
dokáže ve verbální komunikaci excelovat a bývá nesmírně vtipný a okouzlující. Berani se rovněž 
vyžívají ve vyprávění vtipů, příběhů a různých slovních hříčkách – pokud je však vypráví někdo 
jiný, nesmějí být příliš dlouhé.

Hádky s romantickým partnerem ve znamení Berana
Pro vaše vlastní dobro se snažte hádkám s Beranem vyvarovat, jak to jen půjde. Berani patří k oh-
nivému znamení, a tak bývají velmi výbušní. Často může hádka s Beranem skončit tím, že náhle 
praští telefonem nebo vyletí z místnosti rychlostí blesku. Debatování s Beranem vás obvykle ni-
kam nedostane. Pouze mu to umožní uvolnit jeho rozhořčení a nabídne mu šanci vyjádřit námitky 
vůči vašemu chování. Jelikož partneři ve znamení Berana si nechávají skutečně hodně věcí pro 
sebe, pozitivním výsledkem hádky může být to, že se alespoň konečně dozvíte, co si vlastně myslí.

Cestování s romantickým partnerem ve znamení Berana
Cestování s partnerem ve znamení Berana může být skutečně vzrušující, nesmíte ho však v ničem 
omezovat. Sám sebe považuje za člověka extrémně zdatného a výkonného a od vás očekává to 
samé. Znamená to, že byste se ho nikdy neměli pokoušet zpomalit tím, že si budete na něco stě-
žovat nebo projevíte fyzickou únavu. Pro vaše problémy nemívá téměř žádné pochopení a naopak 
na vás bude naléhat, abyste se co možná nejdříve vrátili zase do normálu. Udržet krok s jeho neu-
tuchající energií tak bývá do značné míry stresující.

Sex s romantickým partnerem ve znamení Berana
Když Berani něco chtějí, musí to dostat okamžitě, a pokud ne, stáhnou se do sebe, jsou nešťastní 
a někdy až deprimovaní. Berani vědí, co chtějí a kdy to chtějí, a obvykle to také dostanou. Přestože 
dokáží být vynikajícími baviči a společníky, do jisté míry se nikdy nedozvíte příliš mnoho o tom, 
co si o vás nebo o určitém zážitku skutečně myslí. Raději se jich na to ani neptejte, protože zastá-
vají názor, že byste to dávno měli vědět sami. Na veřejnosti bývají Berani paličatí a impulzivní, 
avšak v soukromí bývají něžní a milí. Ne vždy ale dokáží s vyjádřením svých vášnivých citů počkat 
na pohodlnější či soukromější prostředí.

Jak romantický partner ve znamení Berana projevuje své city
Většina Beranů nepatří mezi ty, kteří se rádi objímají a mazlí. Na veřejnosti od nich rozhodně 
neočekávejte žádné projevy emocí, protože zde zůstávají chladní. V  soukromí však dokáží být 
extrémně láskyplní a užívají si, že něhu nejen dostávají, ale i dávají. Společně strávené chvilky vám 
odhalí i jejich citlivou stránku, o níž jste neměli tušení, že vůbec existuje. Musíte však najít vhod-
nou příležitost k tomu, abyste je přiměli strávit s vámi několik poklidných hodin. Berani ve skuteč-
nosti potřebují, a dokonce podvědomě nejvíce touží po tom, aby našli někoho, s kým se budou cítit 
dobře a komu budou moci důvěřovat natolik, aby mohli ve své ostražitosti polevit.
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Jaký má romantický partner ve znamení Berana smysl pro humor
Je-li Beran ve vztahu, strašně rád se baví a chová se bláznivě, ale občas se mu to kvůli jeho přílišné 
vážnosti a nesmělému chování nedaří. Když se konečně uvolní, rád hraje slovní a deskové hry, 
vypráví vtipy a dovádí, jako by byl malé dítě. Nejlepší bývá Berana nechat, aby vám sám dal signál, 
že je v té správné náladě a že je připraven odhodit své zábrany. Následně ho jen jemně stimulujte, 
dokud jeho dobrá nálada nedosáhne vrcholu. Nenechávejte však věci zacházet příliš daleko, proto-
že jeho vnitřní oheň by se mohl vymknout kontrole a ukázat svou ničivou sílu. Mějte se před nimi 
rovněž na pozoru, protože Berani bývají pověstní svými kanadskými žertíky. 

Beran ve svazku manželském
Beran staví upřímnost nade vše ostatní. Pokud by však byl jednou či dvakrát v průběhu manželství 
sveden na scestí, očekává odpuštění – tedy pod podmínkou, že by jeho prohřešky byly odhaleny. 
Své každodenní úkoly sice plní, ale dojde-li na lámání chleba, své profesi dá přednost před rodi-
nou. Od vás jako od svého životního partnera očekává, že se mezitím postaráte o chod domácnosti 
a zajistíte, aby zde vše probíhalo hladce. Berani obvykle příliš neholdují úklidu, a tak tato povin-
nost spadne pravděpodobně na vaše ramena.

SILNÉ STRÁNKY
Čestný
Pracovitý
Zodpovědný

SLABÉ STRÁNKY
Pletichářský
Falešný
Sobecký

INTERAKTIVNÍ VLASTNOSTI
Oddaný
Odvážný
Troufalý

Svatba a svatební cesta s Beranem
Přestože si Berani na různé ceremonie a veřejné projevy citů příliš nepotrpí, v přípravách své svat-
by se maximálně angažují a vkládají do ní veškeré své úsilí i nadšení. Berani mívají tendence utrá-
cet daleko za hranice svých možností, a tak se v počátcích manželství můžete ocitnout na mizině, 
protože veškeré finance padly na okázalou svatbu a líbánky. V ložnici můžete od Berana očekávat 
jeho plnou pozornost a po svatební cestě se možná budete cítit natolik vyčerpaní, že zatoužíte 
po skutečné dovolené. Vaším úkolem pravděpodobně bude starost o domácnost, zatímco váš choť 
se bude snažit sehnat peníze do domácího rozpočtu.  

Společná domácnost a každodenní manželský život s Beranem
Divocí Berani bývají obvykle tak zabraní sami do sebe, do svých myšlenek a svých kariér, že jim 
již nezbývá čas na všední záležitosti svého domova. Bývá dobré, rozdělíte-li si své odpovědnosti 
od samého počátku, zabráníte tak tomu, aby svůj domov zanedbávali, ba co hůře, aby od vás oče-
kávali, že veškerou práci vykonáte vy. Stanovíte-li jasně jejich úkoly a povinnosti a budete-li na je-
jich plnění dohlížet, dokáží v každodenním životě fungovat celkem obstojně. Chcete-li je udržet 
ve výborné náladě, za všechno je chvalte a odměňujte.

Jak manžel/manželka ve znamení Berana hospodaří s penězi
Beran mívá sklony k  nadměrnému utrácení, což znamená velký problém i  pro jeho protějšek. 
Nejenže často bezhlavě utrácí za to, co bezpodmínečně musí mít, je schopen vybrat bankovní účet 
do poslední koruny nebo utrácet peníze, které vlastně ani nemá, ale dokonce se i často zadluží, a to 
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v takových částkách, které již nikdy nemusíte dokázat splatit. Opět to budete vy, od koho se bude 
očekávat, že situaci zachrání. Jak se zdá, Berani si vždy dokáží finančně nějak poradit, ale často se 
naprosté katastrofě vyhnout až na poslední chvíli. Jejich bezstarostnost v těchto záležitostech jim 
kupodivu přináší štěstí a pracuje v jejich prospěch.

Jak se manžel/manželka ve znamení Berana staví k nevěře 
Nevěra na vaší straně tolerována není, zato na jejich ano. Tohle měření dvojím metrem však naštěstí 
nebude zapotřebí, protože Berani bývají věrní a z cesty scházejí jen vzácně. Jejich mimomanželské 
pletky netrvají dlouho, a i když mohou být intenzivní, nebývají citově příliš hluboké. Pokud to zvlád-
nete, raději jeho flirtování s druhým pohlavím ignorujte, protože Beran nikdy nezajde tak daleko, aby 
ohrozil vaše manželství. Převážná většina z toho, k čemu dojde, se stejně odehrává v Beranově imagi-
nárním světě. V těchto stavech pak Beran mívá potíže rozlišovat mezi tím, co je realita a co fantazie.

Jaký má manžel/manželka ve znamení Berana vztah k dětem
Berani bývají vynikajícími rodiči, ale ze „špinavé práce“ nebývají dvakrát nadšení. Svým dětem 
bývají úžasnými rádci, učiteli a instruktory a ochotně vynakládají svou energii na to, aby své děti 
vedli ke sportu, studiu a navazování přátelství. Největším problémem však bývá, že často nebývají 
doma, protože jsou natolik zabraní do své práce a osobních záležitostí, a tak za ně veškerou práci 
obvykle odvede „hádejte kdo“. Přihodí-li se něco mimořádného, rodič Beran přispěchá okamžitě 
na pomoc. Řešení každodenních bezvýznamných záležitostí od něho však nečekejte, protože buď-
to je zmešká, nebo je jednoduše ignoruje.

Rozvod Beranova manželství
Jelikož Beran nedokáže přiznat porážku, existují pouze dvě možnosti, jak manželskou krizi vyřešit: 
buď spolu zůstanete za každou cenu, nebo vezmete vinu za rozpad manželství na sebe. Mějte se 
na pozoru, bude-li vám Beran slibovat, že začnete znovu a zapřísahá se, že se z chyb z minulosti 
ponaučí. Třebaže to myslí dobře, nedokáže si plně uvědomovat realitu. Když něco slibuje, dělá to 
s těmi nejlepšími úmysly, ale většinou je pak nedokáže dodržet. Je-li rozvod nevyhnutelný, nejlepší 
bývá, vyřešíte-li veškeré právní, finanční či opatrovnické záležitosti písemně a přimějete-li Berana, 
aby s tím bez jakéhokoli dalšího obviňování či rozčilování souhlasil. 

Beran v mileneckém vztahu
Vášnivý a náruživý Beran udělá pro lásku vše. Někdy vás ale budou napadat myšlenky, zdali je 
veškerá jeho energie věnována skutečně vám, nebo spíše jen jakémusi ideálu lásky – tedy lásce 
tak dokonalé, která není vlastně reálná. Někdy se Beran projevuje jako kněz či kněžka procháze-
jící posvátnými chodbami lásky, který lásku uctívá jako svého boha. Fakt, že si vás Beran postaví 
na piedestal, nemusí být zrovna šťastný, protože naplnit jejich očekávání bývá nesmírně obtížné, 
ba dokonce nemožné, a to i navzdory jeho extrémní potřebě ve vás věřit.

SILNÉ STRÁNKY
Nadšený
Vášnivý
Náruživý

SLABÉ STRÁNKY
Nerealistický
Přehnaně náročný
Zaslepený

INTERAKTIVNÍ VLASTNOSTI
Oddaný
Idealistický
Optimistický
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Jak/kde se s milencem ve znamení Berana seznámit
Budou-li Berani ve svém stávajícím vztahu nespokojeni či nešťastni, pravděpodobně vás sami vy-
hledají. Vaše setkání se nejspíše odehraje na večírku nebo k němu dojde zcela náhodou kdekoli 
na veřejnosti. Výraz v Beranově obličeji a další doprovodné signály vám okamžitě prozradí, o co 
mu jde a proč. Buďte v navazování takovéhoto poměru opatrní, protože k vám bude s největší 
pravděpodobností vzhlížet se stejnými ideály, jaké vkládal do svého předchozího či současného, 
avšak nefungujícího vztahu. Užijte si začátek tohoto románku na plno, kdy Berani bývají maximál-
ně vášniví a kdy nemůžete nic pokazit.

Kde se s milencem ve znamení Berana scházet
S milencem ve znamení Berana se nejspíše budete setkávat u vás doma, protože Berani jsou již 
pravděpodobně vdaní/ženatí nebo s někým žijí. Tohle místo se pro ně může stát jakousi svatyní, 
kterou budou pravidelně navštěvovat a považovat ji za své útočiště. Díky tomu budete mít možnost 
určovat určité aspekty dané situace, zároveň však budete vydáni na milost faktu, že jste stále jen 
tím/tou druhým/druhou. Jakmile u vás budou chtít zůstat přes noc, budete se muset rozhodnout, 
zdali je tato příjemná romantická aférka něco, v čem chcete pokračovat i do budoucna. Důkladně 
si toto rozhodnutí rozmyslete, neodkládejte jej však příliš dlouho.

Sex s milencem ve znamení Berana
Pokud jde o sex, Beran se na vás plně soustředí a dá vám ze sebe všechno. Problém je, že za celým 
tím přívalem vášně se může ukrývat hněv či zášť vůči předchozímu (či současnému) partnerovi/
partnerce, což určitým způsobem snižuje vaši roli, jelikož z vás se tím pádem stává jen pouhý 
náhradník/náhradnice. Vy však chcete být milováni pro to, kým jste, a nechcete být srovnáváni 
s někým jiným. Často dochází k tomu, že čím je jejich zášť silnější, tím více se vůči vám sexuálněji 
projevují, což může navzdory extrémnímu fyzickému potěšení, které s sebou tento románek při-
náší, věci ještě ztížit. Rozhovoru na toto téma se pravděpodobně nevyhnete, ale smiřte se s tím, že 
Beranův oheň tím nejspíš vyhasne.

Jak si milence ve znamení Berana udržet
Obyčejně by to neměl být žádný problém, protože milenci ve  znamení Berana se do  své lásky 
k vám naprosto ponoří. Chcete-li si svého Berana udržet co nejdéle, měli byste se raději vyvarovat 
debatám o jeho motivech, záměrech či předchozích vztazích. Berani se o tom dříve či později sami 
rozpovídají a pak jim jen chápavě naslouchejte. Dejte jim však jasně najevo, že i přes to, že pro ně 
máte slabost nebo jste do nich zamilovaní, neobětujete svou důstojnost ani sebeúctu jejich egu. 
I vy máte své potřeby a přání a Beran by je měl respektovat.

Jaký druh zábavy milenec ve znamení Berana preferuje
Berani milují, mohou-li si vyrazit ven do  společnosti a  dobře se pobavit. Rádi chodí do  kina, 
do klubů a na večírky. Problém číslo jedna však nastává v setkání s jejich přáteli, kolegy nebo čle-
ny rodiny, kteří o vaší existenci často nemají ani ponětí. Pokud k něčemu takovému dojde, buďte 
připraveni, že budete muset buď lhát, nebo pravdu trochu poupravit – hlavně nechte veškeré mlu-
vení na Beranovi. Většina Beranů si rovněž ráda zajde na poklidnou večeři ve dvou nebo na kávu 
či skleničku po  práci, což vám v  rámci sociálního prostředí zajistí přeci jen trochu soukromí. 
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Dohlížejte na to, kolik toho Beran vypije, protože jeho konzumace alkoholu se může rychle vymk-
nout kontrole, obzvláště pokud se dobře baví.

Jak se s milencem ve znamení Berana rozejít
Je-li Beran stále v oné idealistické fázi vašeho románku, bude pro něj rozchod velmi těžký. Odmít-
nutí bude pro Berana nesnesitelné a bude se snažit vymyslet nespočet důvodů, proč byste ve vzta-
hu měli pokračovat. Nedokáže se ovládnout a neustále vám bude volat, posílat zprávy nebo klepat 
u vašich dveří. Jakmile se však rozhodnete, že se chcete rozejít, buďte ve svém rozhodnutí silní 
a neústupní a sdělte mu to osobně. Vyjádřete své pochopení, ale zároveň zůstaňte nekompromisní, 
aby váš rozchod proběhl bez nečekaných nepříjemností, záchvatů zuřivosti či slz.

Bývalý partner ve znamení Berana
Berani se s rozchodem vyrovnávají špatně a velmi dlouho jim trvá, než z nich vyprchá vztek a rozladě-
ní. Jelikož vinu svalí bez pochyby na vás a stále v nich zůstávat zášť a agresivita, nemají zájem se dohod-
nout na rozumném urovnání situace a nechtějí vyhovět žádným vašim potřebám ani přáním. Celkový 
postoj vašeho bývalého partnera ve znamení Berana se většinou soustředí kolem chyb, jichž jste se 
v minulosti dopustili. Budou-li chtít za vaše provinění odplatu, usilují o to, a to dokonce i po několik 
let, abyste za své chování zaplatili. Pokud byste své prohřešky odmítli připustit, váš bývalý partner vám 
pravděpodobně nikdy neodpustí, nebo ve vás nepřestane vyvolávat výčitky svědomí.

SILNÉ STRÁNKY
Silný
Odhodlaný
Vytrvalý

SLABÉ STRÁNKY
Nekompromisní
Obviňující
Rozhněvaný

INTERAKTIVNÍ VLASTNOSTI
Konfrontační
Útočný
Náročný

Jak s bývalým partnerem ve znamení Berana navázat přátelský vztah
Prvním krokem k tomu, abyste se svým bývalým partnerem navázali přátelství, bude přiznat své 
chyby z minulosti a požádat ho o odpuštění. Jakmile to váš bývalý partner přijme, ač s nechutí, 
teprve tehdy se pohnete vpřed. Nežádejte však to samé po něm. Váš bývalý partner možná přijde 
s tímto návrhem sám o něco později, avšak za jeho vlastních podmínek. Dokážete-li s Beranem 
navázat i po rozchodu přátelský vztah, obvykle tato přátelství bývají pevná a mívají dlouhou život-
nost. Nejsou-li Berani do ničeho tlačeni a pociťují-li dostatečnou volnost, dokáží být skutečně vel-
korysí. V situacích, kdy budete potřebovat pomoc, se na ně můžete spolehnout, a dojde-li k nějaké 
mimořádné události, vždy tu pro vás budou.

Jak s bývalým partnerem ve znamení Berana znovu navázat vztah
Záleží hlavně na tom, kdo z vás je tím iniciátorem, který chce, abyste se k sobě vrátili. Je-li to Beran, 
záleží rozhodnutí jen a jen na vás. Pokud jste to vy, může se situace trochu zkomplikovat. O své-
ho bývalého partnera se budete muset ucházet tak, jako byste ho žádali o ruku nebo šli na první 
schůzku. Neočekávejte, že s vámi na toto téma povede sáhodlouhé debaty. Mějte na paměti, že Be-
ran se někdy chová velmi spontánně a že jeho činy bývají založeny na bleskurychlém rozhodnutí, 
ke kterému dojdou poté, co nad něčím nekonečně dlouho přemýšlejí nebo se něčemu vyhýbají.
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Jak s bývalým partnerem ve znamení Berana projednávat záležitosti z minulosti
Diskuse s bývalým partnerem ve znamení Berana rychle přecházejí v monolog, ve kterém nakonec 
zazní překvapivě málo slov. Bývalý partneři ve znamení Berana začínají být jen po pár minutách 
vašeho hovoru nesoustředění a nervózní. Jejich neustálé přerušování konverzace mohou jakoukoli 
skutečnou komunikaci mezi vámi dvěma ukončit. Bývalý partner ve znamení Berana se nedokáže 
objektivně vypořádat s minulostí, a tak se vaším hovorem neustále prolíná vztek a výčitky. Snaž-
te se emocionální záležitosti mezi vámi uklidnit, zachovejte rozvahu a nenechte Berana, aby vás 
svým obviňováním rozhodil. Může být prospěšné, setkáte-li se na nějakém veřejném, avšak záro-
veň klidném a důvěrném místě, kde Beran zachová klid.

Jak bývalému partnerovi ve znamení Berana vyjádřit své city
Bývalý partner ve znamení Berana bude vůči projevům vašich citů velmi podezřívavý, proto je 
lepší se jich vyvarovat a nechat věci tak, jak jsou. Po dvou letech nebo nějaké delší době se náhod-
ný dotyk ruky nebo poplácání po zádech může rozvinout v letmé objetí. Přestože Berani chovají 
ke druhé osobě určitou náklonnost, nedokáží své city vyjádřit ani je přijímat, a proto raději fyzický 
kontakt buď zcela vypustí, nebo se do něj naopak bezvýhradně zapojí. Vyčkejte na malé projevy 
sympatií, které obvykle bývají velmi nenápadné, a oplácejte je stejnou měrou.

Jak váš současný vztah s bývalým partnerem ve znamení Berana definovat
Takovéto definice budou muset být z převážné části faktické a improvizované, protože Berani se 
obvykle zdráhají uzavírat jakékoli ústní či písemné dohody. K Beranovým potřebám budete muset 
být extrémně vnímaví a nikdy jim nepřipomínejte to, na čem jste si mysleli, že jste se společně 
dohodli. Berany byste nikdy neměli nutit k tomu, aby vyjadřovali své city nebo něco hodnotili, 
protože obvykle se zdráhají nebo odmítají jedno či druhé (popř. obojí) učinit. Nechte, aby se váš 
nový vztah s vaším bývalým parterem ve znamení Berana vyvíjel v klidu svým vlastním tempem, 
aniž byste jej jakkoli organizovali.

Jak si s bývalým partnerem ve znamení Berana rozdělit péči o děti
Váš bývalý partner ve znamení Berana může vaše společné potomky vnímat jako živoucí důkaz 
vašich minulých chyb a  často upozorňuje na  problémy, jimž musí děti čelit následkem vašeho 
údajného zanedbávání. Svého bývalého partnera jen těžko přimějete, aby se soustředil na součas-
nou situaci, protože ten je stále ponořen do minulosti. Jak čas plyne, pokuste se Berana nenápadně 
přesvědčit o tom, aby myslel na to, co je nejlepší pro jeho děti, než aby se neustále zaobíral minu-
lostí a svým zraněným egem. Dodržujte podmínky vaší dohody a trvejte na tom, aby i váš bývalý 
partner dodržoval ty své. V případě emočních problémů od něj neočekávejte žádné hluboké po-
rozumění.
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Přátelé a rodina

Přítel ve znamení Berana
Na přítele ve znamení Berana se vždy můžete spolehnout, i když nebudete příliš často v kontak-
tu. Telefonát nebo dvě tři návštěvy ročně vám dokáží, že na vás nezapomněl a že vás stále nosí 
ve svém srdci. Obvykle mívá velmi nabitý program, proto mu na přátele nezbývá tolik času. Nic-
méně na rodinné oslavy vás jakožto svého nejlepšího či dlouholetého přítele vždy velmi rád pozve, 
čímž zdůrazní fakt, že vás bere přinejmenším jako svého bratra či sestru. Budete-li mít nějaké 
společné přátele, budete si o nich mezi sebou vyměňovat novinky nebo nejnovější drby, obvykle 
prostřednictvím telefonu.

SILNÉ STRÁNKY
Stálý
Starostlivý
Ohleduplný

SLABÉ STRÁNKY
Roztržitý
Upovídaný
Nesoustředěný

INTERAKTIVNÍ VLASTNOSTI
Zaneprázdněný
Přátelský
Uzavřený

Jak přítele ve znamení Berana požádat o pomoc
Prvním problémem je svého přítele ve znamení Berana vůbec zastihnout, protože to vypadá, jako 
by se snad pohyboval rychlostí světla. Necháte-li mu zprávu, spolehněte se na to, že se vám do týd-
ne ozve zpátky. Tou dobou už ale mohou být vaše problémy vyřešeny. Jakmile zaznamená, že ho 
skutečně potřebujete, svou pomoc vám rozhodně neodepře, ale pomůže vám jen v rámci časových 
možností svého každodenního hektického programu. Spíše než osobní angažovanost od něj oče-
kávejte cennou radu nebo doporučení. Svými žádostmi o pomoc proto raději šetřete a příliš často 
se na něj neobracejte.

Jak s přítelem ve znamení Berana komunikovat a udržovat s ním kontakt
Komunikace nebo udržování kontaktů nepatří zrovna k Beranovým silným stránkám. Vaše vzá-
jemné interakce budou spíše vzácné, a  tak uděláte nejlépe, budete-li s nimi komunikovat spíše 
pomocí textovým zpráv nebo e-mailů než po telefonu. Necháte-li Beranovi krátkou zprávu, udr-
žíte je v obraze o svých novinkách a aktivitách a zároveň mu umožníte, aby se vám příležitostně 
za pochodu nebo během pauzy ozval zpátky. Nespoléhejte však na to, že vám vždy odpoví. Bera-
nův uchvátaný životní styl vysílá jasnou zprávu: Chyť mě – když to dokážeš!

Jak přítele ve znamení Berana požádat o půjčku
Tohle bude trošičku oříšek. Berani totiž často mívají hluboko do kapsy. Specialitou bývá, že ma-
ximálně vyčerpají své finanční prostředky z kreditních karet a běžných účtů, a tak už jim nezbývá 

Beran
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na to, aby něco půjčili svým kamarádům. Nicméně nehledě na právě zmíněné, pokud jim to okol-
nosti umožní, velmi rádi vám pomohou a mají-li zrovna peněz dostatek, bývají dokonce velmi 
štědří. Jejich přístup k penězům nebývá nikterak vážný, jsou totiž idealisty a obvykle mívají plnou 
hlavu mnohem důležitějších záležitostí, než aby se zabývali financemi nebo výší svého platu. Jejich 
pravidlo zní: Když peníze mám, klidně vám je dám. Když mi je vrátíte, pak to nejspíš byla půjčka.

Jak přítele ve znamení Berana požádat o radu
Beran je vždy připraven poradit, a to ať už ho o to požádáte, či nikoliv. Pravděpodobně přijde s na-
bídkou, že řešení vašeho problému převezme na sebe, ať už jako váš zástupce nebo alespoň jako 
váš poradce, bývá totiž dychtivý převzít v jakémkoli snažení velení. Požádáte-li ho o radu, vzbudíte 
v něm navíc pocit, že je potřebný a důležitý. Může se vám ale stát, že po chvíli začnete litovat, že jste 
se na něj obrátili, protože jeho angažovanost může nabrat na obrátkách. Často dokonce považuje 
daný problém za svou odpovědnost, čímž jako by nepřímo vyjádřil vaši bezradnost či naprostou 
neschopnost. Svou prosbu o radu si proto dobře rozmyslete nebo své žádosti alespoň nepřikládejte 
takový význam.

Kdy je vhodné přítele ve znamení Berana navštěvovat
Berana doma jen tak nezastihnete, protože buď se tam zrovna nezdržuje, anebo se tam uchýlil prá-
vě z toho důvodu, aby před okolním světem unikl. Nejraději se s vámi potká mezi svými ostatními 
povinnostmi, například na oběd, na kávu či skleničku po práci. Jeho zběsilé tempo mu obvykle 
nedovolí strávit s  vámi déle než hodinu. Během vašeho společně stráveného času se vám však 
bude plně věnovat. Přesto mu ale raději navrhněte, aby si vypnul svůj mobilní telefon, v opačném 
případě totiž můžete očekávat, že bude neustále zvonit a vyrušovat vás od hovoru. Na závěr setkání 
buďte připraveni zaplatit, protože Beran obvykle buď popadne účet a při odchodu jej spěšně zapla-
tí, anebo vyletí od stolu a placení nechá na vás.

Jaký druh zábavy/oslav přítel ve znamení Berana preferuje
Berani milují oslavy narozenin, zejména jde-li o ty jejich. Pro někoho bývá návštěva stejného ve-
čírku pořádaného rok co rok s těmi stejnými lidmi a identickými konverzacemi únavná, Beran si 
však právě tohle užívá ze všeho nejvíce. Dárek pro Berana vybírejte pečlivě, jelikož Berani bývají 
ve výběru dárků pro ostatní velmi nápadití a to samé očekávají od vás. Pořádá-li Beran večírek pro 
přátele a rodinu, obvykle tato událost bývá v okázalém stylu. Vloží do toho tolik energie, že jejich 
pozvání prostě nemůžete odmítnout. Pokud skutečně nebudete moci dorazit, vymyslete si nějakou 
hodně dobrou výmluvu. Nicméně použité omluvy si dobře pamatujte a nezapomínejte na to, že 
konkrétní člen rodiny může zemřít pouze jednou!

Spolubydlící ve znamení Berana
Pro Berany bývá náročné vycházet s těmi, se kterými žijí ve společné domácnosti – a to samé platí 
i naopak. Vysoce idealističtí Berani nebývají příliš stavění na zastávání všedních prací a úkolů, 
a zatímco svou mysl upínají na mnohem důležitější cíle, doma zakopávají o vlastní nepořádek. 
Bývá nesmírně důležité, aby ti, se kterými žijí, registrovali jejich zajímavé myšlenky, nápady a po-
city a aby o nich s nimi diskutovali – hlavně je nesmějí ignorovat. Práh jejich frustrace bývá totiž 
celkem nízký, a tak pocity křivdy vyjadřují tísnivým tichem, dokud jejich podrážděnost a vztek 
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nepřetečou a nevybuchnou jako sopka, nebo neupadnou do deprese. Obvykle stačí jen jeden po-
hled do jejich tváře a hned víte, jak se věci mají. Snažte se je proto raději udržovat na každý pád 
spokojené a šťastné.

SILNÉ STRÁNKY
Zajímavý
Idealistický
Šlechetný

SLABÉ STRÁNKY
Nedbalý
Podrážděný
Sklíčený

INTERAKTIVNÍ VLASTNOSTI
Angažovaný
Orientovaný na cíl
Energický

Jak si se spolubydlícím ve znamení Berana rozdělit finanční povinnosti
Berani plní své finanční povinnosti, jsou-li jasně dány – což se týká nejen částky, kterou mají při-
spívat, ale také způsobu, jak mají tuto částku hradit a kdy. Beran totiž dost často důležité záležitosti 
z mysli vypouští, a tak vám pravděpodobně nezbude jiná možnost, než jim vždy na konci každého 
měsíce taktně připomenout, že se blíží čas zaplatit nájem. Diskusím o  penězích, zejména těch 
jejich, se obecně vyvarujte. V záloze rovněž mějte připravený nouzový plán pro případ, že by váš 
spolubydlící nezvládl svou část za nájem, jídlo či služby zaplatit včas.

Jak se spolubydlící ve znamení Berana staví k udržování pořádku a úklidu domácnosti
Ačkoli Berani mívají na úklid dostatek energie, chybí jim k tomu chuť a motivace. V takovém-
to případě nejlépe zabírá strukturovaný neemotivní přístup. Sestavte týdenní seznam domácích 
prací, a to konkrétně na každý den, aby věděli, co je jejich úkolem a co se od nich očekává. Pokud 
Beran takovýto seznam ignoruje nebo se hájí tím, že to udělá později, může dojít k rozporům, 
nebo ještě hůře, může se na několik dní z vašeho společného bydlení vypařit. Budete-li si myslet, že 
jejich nepořádek necháte tak, jak je, a uklidíte jen svůj prostor, nebude to příliš fungovat, protože 
oni si svých věcí stejně příliš nevšímají. Při soužití s Beranem vám pomůže, pokud je za dodržová-
ní čistoty a úklid pochválíte, oceníte jejich snahu nebo je za to nějak odměníte.

Jak spolubydlící ve znamení Berana snášejí návštěvy
Jsou-li pozvaní lidé vašimi společnými přáteli, určitě si společně strávený čas užijete. Pozvete-li 
však na návštěvu jen své přátele a Beranovi budou tito lidé připadat otravní či problémoví – pozor 
na to! Beran se snadno rozčílí a jeho upřímnost a často i nedostatek sebeovládání zaručují konflikt. 
Pokud ho později postavíte před vzniklou situaci, pravděpodobně vše popře nebo řekne, že to byl 
váš přítel/přátelé, kdo si začal/i. Mnohem bezpečnější proto bývá pozvat si na návštěvu nové přá-
tele nebo ty, které váš spolubydlící nemá v oblibě, v době, kdy zrovna není doma.

Jaký se spolubydlící ve znamení Beran staví k pořádání domácích večírků
Koná-li se nějaký večírek na domácí půdě, dokáže se Beran skvěle bavit. Plánování, jak hosty za-
bavit a potěšit, dokáží obětovat velké množství času i peněz. (Uspořádání večírku může také po-
sloužit jako podnět k tomu, aby doma uklidili, tedy alespoň ve fázi přípravy.) Vezmete-li svého 
spolubydlícího na večírek někam do města, neočekávejte, že bude sedět v koutě. Beran do toho 
naopak skáče rovnýma nohama, čímž hosty často rozděluje na dva tábory – na ty, kterým je Bera-
novo chování sympatické, a na ty, kterým se protiví. Ať tak či tak, Beran se dříve či později stává 
středem pozornosti každého večírku.
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Jak se spolubydlící ve znamení Berana staví k dodržování soukromí
Berani bývají překvapivě uzavření lidé a  potřebují mít svůj vlastní pokoj, do  něhož se uchýlí. 
Nikdy proto nenarušujte jejich soukromí tím, že byste do jejich pokoje vstoupili bez vyzvání, ale 
vždy před vstupem zaklepejte a mějte připraven pádný důvod, proč je vyrušujete. Jsou-li naštvaní 
nebo smutní, nechte je raději o samotě, v opačném případě riskujete ostrý a nepochybně nepří-
jemný konflikt. Dejte jim najevo, že i vy si přejete, aby oni respektovali vaše soukromí, protože 
Berani dokáží být v tomto ohledu dosti netaktní a klidně si půjčí vaše věci, i když právě nejste 
doma. Bude-li mít každý z vás svůj pokoj, pak by vaše soužití mělo fungovat na výbornou. Pokud 
by však jeden z vás nebo další ze spolubydlících přespával na gauči ve společném obývacím po-
koji, situace se snadno vyhrotí.

Jak se spolubydlícím ve znamení Berana řešit problémy
Se spolubydlícím Beranem si vždy můžete promluvit o svých problémech, ale hovořit o těch jeho 
už tak snadné nebývá. Berani nedokáží mluvit o svých citech nebo vysvětlit, proč jim některé věci 
vadí. Na druhou stranu ale bývají otevření tomu, aby vás vyslechli a často i nabídli překvapivě 
užitečné rady. Zároveň však mívají silné sklony k tomu, že ostatním radí, i když je o to nežádají. 
Pokud byste s nimi chtěli projednat, že neplní své domácí povinnosti, neplatí nájem nebo že vám 
zapomínají vyřídit vzkazy, připravte se, že bude zle. Vždy raději vyčkejte na vhodný moment, a te-
prve poté dané téma nadnesete.

Rodič ve znamení Berana
Beran se svým potomkům věnuje – někdy možná až příliš. Nehledě na svou výstřednost obvykle 
usiluje o to, aby své děti vedl tou správnou cestou. Berani v sobě mívají silné morální přesvědčení 
a netolerují, pokud se někdo proviní proti jejich představám o tom, co je dobré a co špatné. Trest 
a odměna bývají výraznou součástí jejich výchovy. Z převážné části souhlasí s nastolenými stan-
dardy společnosti, s nimiž se ztotožňují a žijí v souladu s nimi, ale zároveň své děti vedou k tomu, 
aby se z nich stali silní jedinci s vlastními názory. Musí však také pamatovat na to, aby svým dětem 
dali dostatečný prostor, nechali je chybovat a rozhodovat samy za sebe.

SILNÉ STRÁNKY
Povzbuzující
Angažovaný
Pozitivní

SLABÉ STRÁNKY
Kontrolující
Přehnaně umravňující
Kritický

INTERAKTIVNÍ VLASTNOSTI
Energický
Trestající
Odměňující

Jaký způsob výchovy rodič ve znamení Berana uplatňuje
Berani obecně věří v sebekázeň, což se snaží vštípit i svým dětem. Jsou totiž přesvědčeni o tom, že 
jim to pomůže v pozdějším životě. Zastávají názor, že disciplína upevňuje charakter a dává jinak 
chaotickým situacím strukturu. Fyzické tresty nepatří k  jejich stylu výchovy, a  i když sem tam 
může jejich ohnivé běsnění přejít ve vulkanickou explozi, obvykle zase rychle vyprchá. Často svým 
dětem vymezují striktní hranice, a pokud je překročí, trestají je domácím vězením. Přestože se 
snaží být přísní a neústupní, mívají překvapivě měkké srdce a odpouštějí chyby, zejména ty, které 
byly učiněny nevědomky. Jejich děti by se měly vyvarovat toho, aby nikdy přímo nezpochybňovaly 
jejich autoritu.
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Jak rodič ve znamení Berana vyjadřuje dětem svou náklonnost
Berani bývají ke svým dětem velmi něžní a  láskyplní. Jejich přísnost a zákazy často kontrastují 
s jejich laskavým srdcem. Beran si strašně rád se svými dětmi užívá hezké chvíle a neustále při-
chází s novými nápady, jak společně podniknout něco krásného a zábavného. Budete-li je chvíli 
pozorovat, jak si se svými dětmi hraje, začnete se ptát, kdo z nich je vlastně dítě?! Někdy se stává, 
že Berani se ke svým dětem chovají jako ke svému bratru nebo sestře. Jakmile však jejich děti zlobí 
nebo vzdorují jejich přáním a přesvědčení, jejich vroucnost se okamžitě vytrácí.

Jak rodič ve znamení Berana řeší finanční záležitosti
Většina rodičů ve znamení Berana dává svým dětem týdenní kapesné, zároveň však kontroluje, 
za co je utrácejí. Potřebuje-li dítě peníze na nějakou speciální událost nebo projekt, mělo by své 
rodiče požádat přímo a  zároveň svou žádost podložit pádnými důvody. Šance, že dítě peníze 
od rodičů dostane, jsou přitom veliké. V mnoha případech rodič ani netrvá na tom, aby mu dítě 
peníze vrátilo, obzvláště pak tehdy, vloží-li je do něčeho, co podporuje jeho osobní rozvoj. Jak-
mile Beran peníze dítěti přislíbí, svůj slib také splní, dítě by mu však mělo dát jasně najevo, jak 
a kdy peníze vrátí.

Jak rodič ve znamení Berana řeší krizové situace
Beran se snadno rozvášní. Jakmile se pak u něj rozezní poplašný zvonek, vyráží okamžitě do akce. 
Jeho reakce však bohužel nebývá vždy pozitivní, protože ve spěchu se často unáhlí a učiní krok 
špatným směrem. Naštěstí ale dokáže včas šlápnout na brzdu, zastavit v případě potřeby na místě 
a na poslední chvíli směr změnit. Jeho instinkty bývají obvykle dobré a nasazení maximální, proto 
dokáže být skutečnou spásou. Roli hrdiny si velmi užívá, a tak si pravděpodobně bude v tom, co 
se přihodilo, libovat, a  to nehledě na to, o  jak hrůzostrašnou situaci se jednalo. Raději ho však 
neznepokojujte zbytečně.

Jak si rodič ve znamení Berana užívá rodinné sešlosti/dovolenou 
Beran je v srdci tradicionalista, rodinných setkání se zúčastňuje rád a dovolenou tráví obyčejným 
způsobem. V oblibě mívá obzvláště přírodní prostředí, a tak se velmi vyžívá v piknicích, zahrad-
ním grilování či kempování. Mějte na  paměti, že rodič - 
Beran bývá velkým dítětem, které se se svými dětmi vrací 
zpět do vlastního dětství. Neopomeňte rodiče - Berana za-
pojit do všech aktivit a snažte se vyvarovat předsudkům, že 
i když je člověk dospělý, nemohou ho bavit dětské hry. Pokud 
jde o pořízení nezbytného vybavení či zaplacení výdajů na cesto-
vání či ubytování, postará se o  to se srdečnou štědrostí. Berani 
totiž milují utrácení za věci, lidi a aktivity, na kterých jim záleží. 
Starosti s účty si dělají až teprve poté.

Jak pečovat o stárnoucího rodiče ve znamení Berana
Vycházet se stárnoucím rodičem ve znamení Berana bývá vcelku 
náročné. Berani ne vždy dokáží ocenit, když se jim snaží někdo 
pomáhat, a to obzvláště s věcmi, o nichž se často mylně domnívají, 
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že je zvládnou sami. Vnímání reality stárnoucího Berana nebývá vždy přesné, díky čemuž nebývá 
ochoten přijmout fakt, že některé věci bez pomoci prostě nezvládne. Rodiče ve znamení Berana 
bývají silně nezávislí, přesto však, pokud konečně pokorně přijmou vaši pomoc, odhalí tím svou 
stránku, o které jste vůbec nevěděli, že existuje. Návrat k dětinskosti bývá často jejich osudem, 
proto se nerozpakujte převzít vedení, chopte se role rodiče a nechte věcem volný průběh, aby se 
samy vyřešily. Nejistotu tak postupně nahraďte jistotou.

Sourozenec ve znamení Berana
Beran obvykle usiluje o to, aby mezi sourozenci převzal vedení, zejména tehdy, je-li z nich nejstar-
ší. Mladší nebo prostřední z Beranových sourozenců může naopak očekávat, že nad ním bude dr-
žet ochrannou ruku a postará se o jejich spokojenost a bezpečí. V případně nefunkční či nestabilní 
rodiny se z Berana stává obranná zeď nebo ústřední pilíř, o který se mohou jeho sourozenci opřít. 
Starší sourozenec ve znamení Berana bývá poněkud rozkazovačný a mívá tendence zastávat roli 
vrchního velitele, jehož rozkazy musí být bez jakýchkoli námitek splněny. Takováto tyranie může 
však na mladší sourozence působit konejšivě, jelikož Beranova přísná disciplína jim propůjčuje 
pocit stability a jistoty.

SILNÉ STRÁNKY
Zodpovědný
Silný
Starostlivý

SLABÉ STRÁNKY
Nelítostný
Panovačný
Utlačovatelský

INTERAKTIVNÍ VLASTNOSTI
Průkopnický
Vůdčí
Disciplinovaný

Rivalita/blízký vztah se sourozencem ve znamení Berana
Pokud jde o Berana, pro něj žádný problém s rivalitou neexistuje, jelikož on je tím nezpochybni-
telným vůdcem. Přestože Beran dokáže dát svým sourozencům svou náklonnost najevo a často 
o ostatní sourozence v nepřítomnosti rodičů pečuje, většinou netoleruje žádná zpochybnění své 
autority. Ostatní sourozence, kteří by se pokusili proti jeho dominanci protestovat nebo kteří by 
se ji pokusili potlačit, by pravděpodobně čekaly horké chvilky. Beran čas od času dokáže své city 
dávat ostatním najevo a pociťovat k nim blízkost, ale tyto stavy netrvají obvykle příliš dlouho a do 
popředí opět nastupuje jejich přísnost a nekompromisnost. 

Jak se sourozencem ve znamení Berana řešit záležitosti z minulosti
Beran příliš snadno nezapomíná ani neodpouští. Jakékoli těžkosti, trápení či jiné konflikty přetr-
vávají v jeho duši i dlouho v dospělosti. Jeho potřeba přenášet svou nadvládu nad ostatními souro-
zenci a záležitosti z minulosti do dospělosti často stojí v cestě tomu, aby se svými bratry a sestrami 
navázal normální vztah. Není to dáno ani tak tím, že by nechtěl tyto záležitosti nechat plavat, on 
toho skutečně není schopen. Bývá proto nezbytné, aby ostatní sourozenci byli trpěliví a měli pro 
něj porozumění, než čas nakonec staré rány zahojí a přinese mezi nimi smír.

Jak navázat kontakt se sourozencem ve znamení Berana, který se rodině odcizil
Pokud se Beran své rodině odcizí, bývá extrémně těžké přivést jej zpět do rodinného kruhu. Jak-
mile jednou přeruší se svou rodinou styky, ať už z důvodu, že se cítí odmítnutý či nepochopený, 
nebo že o kontakt s rodinou jednoduše nestojí, zarputile se brání jakýmkoli pokusům ostatních 
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o navázání kontaktu či jiné komunikace. Tím nejúčinnějším způsobem, jak se s ním opětovně 
spojit, bývá prostřednictvím jednoho ze sourozenců nebo rodičů, s nímž si byl Beran v dětství 
nejbližší. Ostatní by se mezitím měli držet v pozadí, jelikož jakékoli pokusy z jejich strany mohou 
věci jen zhatit. Usmíření bývá rovněž možné prostřednictvím Beranova životního partnera nebo 
společného přítele.

Jak sourozenec ve znamení Berana řeší finanční záležitosti (půjčování peněz, dědictví atd.)
Berani obvykle s tím, co mají, nešetří. Přijde-li však na řešení závěti a dědictví, obvykle si postaví 
hlavu a odmítají ustoupit. Důvodem nebývají peníze ani majetek jako takový, ale spíše to, co tyto 
věci symbolizují – oni v nich spatřují lásku, náklonnost či péči, kterou jim zesnulá osoba věnovala. 
Pokud by nastala situace, že by byli ze závěti vypuštěni nebo by na ně bylo pamatováno neade-
kvátně, budou to považovat za naprosté opovržení a vyjádření toho, že nebyli pro zesnulou osobu 
během života vůbec důležití.

Jaký vztah má sourozenec ve znamení Berana k rodinným dovoleným/oslavám/setkáním
Ve většině případů se můžete spolehnout na to, že se Beran bude na rodinných setkáních a ji-
ných oslavách významně podílet. Často tak však činí převážně finančně, protože jeho nabitý 
program mu neumožňuje věnovat přípravám svůj čas. Jeho účast bývá vždy rovněž ve hvěz-
dách. Pokud přijde, obvykle se vypaří stejně tak rychle a nečekaně, jako se objevil. Raději si 
dávejte pozor na  to, abyste před Beranem nezačali hovořit o  nějaké choulostivé záležitosti, 
abyste se mu neposmívali nebo jej nepopichovali, protože Beran se velmi snadno naštve a pak 
s ním nebývá žádná řeč.

Jak sourozenec ve znamení Berana tráví rodinnou dovolenou
Pokud Beranovi neumožníte, aby převzal velení, a neuznáte-li ve většině záležitostí jeho autoritu, 
pak vás pravděpodobně příliš příjemná dovolená nečeká. S plánováním dovolené to bývá s Bera-
nem ošemetné, protože ten nejeví žádný zájem o zařizování praktických záležitostí. Jakmile pak 
ostatní sourozenci odhalí nějaký problém a pokusí se jej napravit, aby zabránili katastrofě, Beran 
si to často bere osobně a považuje to za kritiku toho, jak se postaral (nebo zapomněl postarat) 
o důležité věci. Beran v tom často spatřuje zpochybnění jeho autority. Jakmile je však dovolená 
v plném proudu, dokáže všem dodávat pozitivní energii a dobrou náladu a vkládat do většiny 
aktivit dynamiku a svého průkopnického ducha.

Dítě ve znamení Berana
Jakožto první znamení zvěrokruhu je Beran znamením nového počátku, proto pro dítě Berana 
bývá dětství tím nejšťastnějším obdobím jeho života, kde se cítí nejlépe. Obzvláště smutné bývá 
setkat se s někým, kdo prožil nešťastné dětství. Dítě Beran svým způsobem vyžaduje od této fáze 
života více než ti, kteří jsou narozeni v jiných znameních. Všechny děti v tomto znamení potřebují 
bezpečné prostředí a prostor k tomu, aby se mohly plně vyjádřit a nebyly za to kritizovány, trestány 
ani omezovány. Největší chybou, kterou může rodič udělat, je naložit na dítě Berana příliš velkou 
odpovědnost, zejména pak na ty dospívající. Ponecháte-li Berana si hrát, učit se a přirozeně se 
vyvíjet, zajistíte Beranovi to nejkrásnější dětství.
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SILNÉ STRÁNKY
Hravé
Přirozené
Šťastné

SLABÉ STRÁNKY
Nesmělé
Kritizované
Smutné

INTERAKTIVNÍ VLASTNOSTI
Otevřené
Zábavné
Energické

Vývoj osobnosti u dítěte ve znamení Berana 
Raději, než abyste se pokoušeli dítě ve znamení Berana jakkoli formovat, umožněte jejich osob-
nosti, aby se rozvíjela sama. Neustálé usměrňování oslabí jejich přirozené sebevědomí a zbrzdí 
jejich duševní růst. Děti ve znamení Berana si strašně rády hrají (pravda, někdy až příliš bujaře), 
ale budete-li se jejich energii snažit utlumit, nic tím nevyřešíte. Jemně je směřujte k  tomu, aby 
na věci nahlížely i z jiných úhlů pohledů, a vysvětlujte jim, že to, co dělají rády ony, nemusí vždy 
bavit i jejich kamarády. Vždy nastává problém s tím, co si počít s nadbytkem energie, kterou v sobě 
dítě Beran má. Vloží-li však tuto energii do zábavných a zároveň tvořivých úkolů, bude to pro jeho 
vývoj velmi stimulující. 

Jaké jsou záliby/zájmy/profesní dráhy dítěte ve znamení Berana
Děti ve znamení Berana bývají založeny spíše akčně než studijně. Přestože rády čtou, ještě raději 
své myšlenky zavádějí do praxe, než aby o nich jen přemýšlely. Je-li dítě Beran přesvědčeno, že ně-
jaká hluboká jáma ústí na druhém konci světa, můžete je jednoho dne přistihnout, jak na zahradě 
za domem kopou vlastní jámu, aby se o tom přesvědčily. Děti ve znamení Berana mívají nejrůz-
nější koníčky a volnočasové aktivity, a to často takové, které si samy vymyslí. Cokoliv, co objeví, je 
okamžitě pohltí. Vedou bohatý vnitřní život, který je často plný jejich oblíbených postav ze světa 
fantazie. Při výběru životní dráhy dosahují úspěchu a spokojenosti, podaří-li se jim tento herní 
element a inovaci zakomponovat do své profese. 

Jak dítě ve znamení Berana vychovávat
Dítě Beran potřebuje takovou výchovu, která mu poskytne potřebnou strukturu, do které bude 
moci vkládat svou nezměrnou energii. Stanovená pravidla mu však musí dávat smysl a nesmí se 
ukázat jako zbytečná. Přílišná negativita může jeho éterický oheň uhasit a přeměnit na tenký tlu-
mený plamínek. Proto bývá nutné najít rovnováhu mezi extrémy jeho chaotického a bouřlivého 
chování na straně jedné a vašimi represivními a nepřiměřeně omezujícími podmínkami na straně 
druhé. Moudrý a vnímavý rodič obyčejně najde tu správnou cestu, jak s dítětem Beranem jednat, 
a benevolenci dokáže chytře vyvážit pevným vedením.

Jak dítě ve znamení Berana projevuje/přijímá citovou náklonnost
Děti ve znamení Berana zoufale touží po lásce, ale jako dospělí mívají s jejím vyjadřováním těžkos-
ti. I když sporadické objetí uvítají, na srdci je stejně nejvíce zahřeje úsměv, milé slovo nebo lásky-
plné gesto. Pro dítě ve znamení Berana bývá největším vyjádřením citů laskavost a dobrosrdečnost 
předávané nenuceným způsobem. Dítě Beran nedůvěřuje grandiózním gestům dospělých, jelikož 
mívá neklamný instinkt rozpoznat, co je v  oblasti citů reálné a  co falešné. Náklonnost hledají 
v očích a hlasech lidí a jen tak se nenechají neošálit.



Přátelé a rodina

39

Jak s dítětem ve znamení Berana jednat a jaká je jeho vzájemná interakce s ostatními 
sourozenci
Jelikož dítě Beran většinou sehrává ve vztahu k ostatním sourozencům dominantní roli, může do-
cházet k tomu, že se na něj rodiče často zlobí a hubují mu. Takovémuto chování, obzvláště pak před 
ostatními dětmi, by se však měli vyvarovat. Nejlepší je vzít si dítě Berana stranou a poklidně mu 
vysvětlit, proč je jeho chování nepřípustné. Pokud by dítě Beran bylo tím nejstarším a po narození 
sourozence mělo sklony k žárlivosti, jejich inklinace k přehlížení či ubližování svému sourozenci 
musí být konstruktivně přesměrována na to, aby si se svým mladším sourozencem jemně hrálo 
a ochraňovalo ho. Tohoto cíle nebývá nemožné dosáhnout, rodiče však musí být trpěliví a vnímaví 
k potřebám obou dětí.

Jak jednat s dospělým dítětem ve znamení Berana
Pokud by dítě ve znamení Berana mělo pocit, že bylo o  skutečné dětství připraveno, bude pro 
rodiče velmi obtížné získat si jeho důvěru a uznání. Děti ve znamení Berana bývají často přeh-
naně vážné a záměrně se vzpírají své skutečné dětinské povaze, nebo ji dokonce popírají. Pevné 
vazby s dítětem ve znamení Berana mohou rodiče obnovit tím, najdou-li společné aktivity, které 
osloví obě strany, spíše než aby o věcech jen hovořili a analyzovali je. Dospělí Berani se obecně 
psychologickému přístupu ze strany svých rodičů vyhýbají, avšak navzdory počátečnímu odporu 
k absolvování nějaké terapie ji nakonec v dospělosti často sami vyhledají.



Býk
DATUM NAROZENÍ 21. DUBNA – 21. KVĚTNA

Býk je druhým znamením zvěrokruhu a představuje pevné zemské znamení, které 
je propojením tvrdohlavosti a  smyslnosti. Jeho vládnoucí planetou je Venuše, 
díky jejímuž vlivu bývá velkým obdivovatelem krásy a všech typů fyzické exprese 
od sportu, přes módu až po design. Miluje klid a pohodu, s ničím si nedělá těžkou 
hlavu a mívá sklony k prokrastinaci – je spokojený tam, kde právě je, a odmítá se 
posunout o jediný krok dále. Jakmile se však do něčeho pustí, bývá velmi aktivní.
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Nadřízený ve znamení Býka
Mnoho lidí popisuje Býka jako velmi panovačnou osobu. Býci se v roli nadřízeného cítí skutečně 
příjemně, avšak raději zůstávají v pozadí a nechávají věci hladce běžet svým vlastním tempem. To 
je však podmíněno tím, aby byli zaměstnanci dobře proškoleni a věděli, co mají od svého nadří-
zeného očekávat. Tyto předpoklady nebývají vždy opodstatněné, přesto si však Býci obvykle dají 
čas i práci, aby svým zaměstnancům vše detailně vysvětlili. Pravidla a nařízení stanovují obvykle 
v minimální míře, avšak pokud již nějaká vydají, pak na jejich dodržování striktně lpí.

SILNÉ STRÁNKY
Vyrovnaný
Všímavý
Pečlivý

SLABÉ STRÁNKY
Panovačný
Neústupný
Necitlivý

INTERAKTIVNÍ VLASTNOSTI
Starostlivý
Poučující
Otevřený

Jak požádat nadřízeného ve znamení Býka o zvýšení platu
Chcete-li nadřízeného ve znamení Býka požádat o vyšší plat, musíte se na to důkladně připravit. 
Naplánujte si s nadřízeným schůzku nejméně týden dopředu a dopřejte si dostatek času, abyste 
si sepsali veškeré argumenty a  zdůraznili své dosavadní úspěchy, abyste na  svého nadřízeného 
udělali silný dojem. Vezměte si tento dokument na schůzku s nadřízeným s sebou a než odejdete, 
dokument mu položte na stůl. Během schůzky je důležité, abyste nespěchali a nevyvíjeli žádný 
nátlak. Nechte fakta mluvit sama za sebe, avšak své požadavky formulujte zcela jasně. Nebudete-li 
to skutečně myslet vážně, pak nikdy nevyhrožujte tím, že když vaše požadavky nebudou vyslyšeny, 
odejdete ze společnosti. Nesplníte-li co, co jste řekli, nebude vás váš nadřízený brát vážně. Svého 
nadřízeného proto nikdy nezastrašujte planými výhrůžkami. 

Jak nadřízenému ve znamení Býka sdělovat špatné zprávy
Je velmi důležité, abyste nadřízeného ve znamení Býka na špatné zprávy postupně připravili a na-
vodili před jejich sdělením příjemnou a uvolněnou atmosféru. Vyvarujte se toho, abyste negativní 
zprávy vyhrkli do nepříjemného ticha, směřujte k nim raději pomocí podpůrných materiálů, kte-
ré osvětlí důvody neúspěchu či selhání. Převezmete-li za vzniklou situaci odpovědnost, uděláte 
na svého nadřízeného ve znamení Býka dojem. Za žádných okolností byste se neměli pokoušet 
svalit vinu na svého vedoucího, na společnost nebo některého ze spolupracovníků. Připravte si 
s předstihem odpovědi na otázky ohledně postupu zmírnění škod a to, jakým novým směrem se 
chcete ubírat, protože tyto otázky vám zaručeně položí.

Býk
21. dubna – 21. května
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Jaký druh cestování a/nebo zábavy nadřízený ve znamení Býka preferuje
Jelikož Býk se vyznačuje smyslností, proto i nadřízený v tomto znamení miluje komfort a rozkoš. 
Věnujte proto pozornost detailům, které zajistí, aby si cestování nebo večírky výborně užil. Pro 
mnohé z Býků bývají zaměstnanecké požitky, které jejich post nabízí, téměř stejně tak důležité 
jako dobrý plat, což nepochybně zahrnuje jídlo, pití, zábavu a luxus v podobě cestování byznys 
třídou. Neplýtvejte finančními prostředky společnosti, protože nadřízený ve znamení Býka mívá 
velmi dobré povědomí o  tom, kolik co stojí. Podaří-li se vám uzavřít nějaký výhodný obchod, 
který však nebude na úkor kvality, nadřízený vás za vaše prozíravé jednání velmi ocení a přisoudí 
vám plusové body.

Jak se nadřízený ve znamení Býka rozhoduje
Při hodnocení vašich rozhodnutí bude váš nadřízený ve znamení Býka obzvláště ostražitý a kri-
tický. Stačí jen několik málo záležitostí a hned si udělá bližší obrázek o vašem charakteru a schop-
nostech. Dojde-li na lámání chleba, chce si totiž být jistý, že se na váš úsudek může spolehnout. 
Nedělejte proto žádná impulzivní ani okamžitá rozhodnutí a vždy si dopřejte čas, abyste vše de-
tailně promysleli a teprve poté realizovali. Může se stát, že na vás váš nadřízený ve znamení Býka 
dokonce narafičí past, která mu poslouží k tomu, aby otestoval vaše schopnosti a zvážil možnosti 
povýšení.

Jak na nadřízeného ve znamení Býka zapůsobit a/nebo jak jej motivovat
Na nadřízeného ve znamení Býka nejvíce zapůsobí tvrdá a oddaná práce, dále si také velmi cení 
spolehlivosti. Můžete mít geniální nápady nebo dosáhnout bleskurychlých úspěchů, oni však 
za  důležitější považují to, dokážete-li zajistit každodenní bezproblémový chod svého oddělení. 
Vyvarujte se toho, abyste dostali nálepku potížisty či dokonce rebela. Nejvíce si považují diplomaty 
či mírotvůrce – prostě klidné, schopné, vyrovnané a výkonné zaměstnance. Nadřízení ve znamení 
Býka bývají extrémně pragmatičtí a při posuzování vaší práce chtějí vidět, že jste za určitou dobu 
dosáhli solidních výsledků. Právě tohle totiž přesvědčí vašeho nadřízeného o tom, aby vám nabídl 
zvýšení platu či povýšení více než cokoliv jiného.

Jak nadřízenému ve znamení Býka předkládat návrhy a/nebo jak vést prezentace
Použijte osvědčené metody. Ve skupinovém prostředí dbejte na to, abyste kopie svých dokonale 
připravených písemných materiálů měli připraveny pro každého účastníka. Při prezentacích dbej-
te na jednoduchost a nepoužívejte zbytečně moderní technologie. Výkresy a digitalizované vizu-
ální pomůcky promítané na jedné obrazovce splní svůj účel jednoduchým, přesto však efektivním 
způsobem. Pozornost byste měli soustředit spíše na mluvené a psané slovo než na prezentační 
prostředky. Nechte, aby obsah prezentace mluvil sám za sebe. Nadřízeného ve znamení Býka nej-
více ohromíte fakty, dobře promyšlenými nápady a praktickými úvahami. Vyvarujte se naivnímu 
idealismu a nerealistickým prognózám.

Zaměstnanec ve znamení Býka
Pro zaměstnance ve znamení Býka bývá práce velmi důležitá. Mívají však svůj vlastní způsob pl-
nění úkolů a dosahování cílů, který bývá značně uvolněný. Je to proto, že jejich osobní pohodlí je 
pro ně natolik důležité, že postupují sice pomalu, ale o to jistěji. Navíc se drží hesla: „Co můžeš 
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udělat dnes, odlož na zítra,“ a tak občas mívají problém s dodržováním termínů. Jsou skutečně 
nesmírnými prokrastinátory a nezřídka odkládají věci, na které nemají zrovna náladu, jednoduše 
proto, že se jim zrovna dělat nechtějí. Vyžadují-li od nich jejich nadřízení a spolupracovníci, aby 
podávali lepší výsledky, měli by je k tomu přimět spíše lichocením a jemným pobízením, než aby 
jim udělovali striktní příkazy.

SILNÉ STRÁNKY
Horlivý
Pracovně orientovaný
Rozvážný

SLABÉ STRÁNKY
Mívá tendence věci odkládat
Přehnaně uvolněný
Požitkářský

INTERAKTIVNÍ VLASTNOSTI
Vyrovnaný
Sebejistý
Zdrženlivý

Jak vést s Býkem pracovní pohovor a/nebo jak jej přijmout do zaměstnání
Býci se obvykle zajímají o  jistotu, kterou jim daná práce nabízí. Přestože očekávají slušný plat, 
více je zajímají zaměstnanecké výhody, jako například zdravotní pojištění, penze, dovolená, podí-
ly na zisku či bonusy. Býci chtějí přesně vědět, do čeho se pouštějí, než smlouvu svým podpisem 
stvrdí. Měli byste jim podrobně vysvětlit filozofii a cíle společnosti, a zejména pak zdůraznit roli, 
kterou budou v organizaci hrát. Býci bývají plni nemilých překvapení, proto v popisu pracovní 
pozice raději nic neopomeňte.

Jak zaměstnanci ve znamení Býka sdělovat špatné zprávy nebo jak jej propustit 
ze zaměstnání
Býci mívají rádi upřímnost, neměli byste proto chodit kolem horké kaše a spíše jim říkat vše ote-
vřeně a na rovinu. Zaměstnanci ve znamení Býka se jen tak snadno nevzdávají, proto je neprav-
děpodobné, že by vám ušetřili se svým propuštěním starosti a sami odešli. Jelikož Býci bojují až 
do samého konce, budete to muset být vy, kdo jim uštědří „poslední ránu“. Důvody svého roz-
hodnutí Býkovi jasně vysvětlete, ačkoliv Býk s vašimi tvrzeními či obviněními, které proti nim 
vznesete, stejně bude zásadně nesouhlasit.

Jaký druh cestování a zábavy zaměstnanec ve znamení Býka preferuje
Jelikož Býci bývají skutečnými požitkáři, rádi si naplno užívají fyzického pohodlí při jakékoli čin-
nosti, do které se zapojí. Abyste zamezili jejich nadměrnému utrácení, budete jim muset stanovit 
pevný rozpočet, jelikož jejich slabost pro jídlo a pohodlné ubytování může vaše finance podrobit 
zkoušce. Neradi s někým sdílejí společný pokoj nebo se dělí o jídlo – to, co mají, je prostě jejich 
a chtějí to sami pro sebe, aby si to mohli v klidu a řádně vychutnat. Přestože se dělit o věci dokáží, 
obecně to dělají jen velmi neradi, samozřejmě s výjimkou společenských událostí v podobě růz-
ných show, večírků či konferencí.

Jak zaměstnanci ve znamení Býka zadávat pracovní úkoly
Je-li nějaký úkol jasně definován a Býk věří, že jej dokáže uskutečnit, pak odvede slušné, ne-li 
dokonce vynikající, výsledky. Pokud však vaší ledabyle připravené prezentaci nerozumí nebo má-
-li vážné pochyby, které ignorujete, očekávejte to nejhorší. Tajemství toho, jak od zaměstnanců 
ve znamení Býka zajistit odvádění dobré práce, tkví v tom, že si musí být od samého počátku jisti, 
že jsou na té správné cestě. Nestává se, že by z této cesty odbočili nebo udělali uprostřed projektu 
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náhlý obrat o sto osmdesát stupňů. Mějte na paměti jejich pragmatický přístup a neočekávejte, ani 
od nich nevyžadujte, dokonalost či příliš nápadité výsledky.

Jak zaměstnance ve znamení Býka motivovat nebo jak na něj zapůsobit
Býka silně motivují odměny, a tak na ně obvykle platí metoda cukru a biče. Bič je možné použít 
i bez cukru, ale jen k tomu, abyste jím Býka jemně popohnali, spíše než skutečně bičovali. Zaměst-
nance ve znamení Býka nejvíce ohromíte svou moudrostí, vědomostmi a znalostmi. Vaší přesvěd-
čivosti a šarmu si určitě všimnou, ale nemusí jim za každou cenu podlehnout. Přestože to, co máte 
na srdci, bývá obecně mnohem důležitější než způsob, jakým to řeknete, průměrní zaměstnanci 
ve znamení Býka kladně reagují na jemný hlas a vřelý lidský přístup.

Jak zaměstnance ve znamení Býka vést, řídit či kritizovat
Býci mívají rádi konstruktivní kritiku, musí jim však být předložena v  tom správném duchu. 
Ve skutečnosti dávají přednost upřímné mu hodnocení své práce (zejména takové, z nějž mohou 
čerpat, a to dokonce i v případě, je-li je negativní), než aby se jim dostávalo falešných komplimentů 
a lichotek. Zaměstnanci ve znamení Býka chtějí podávat ty nejlepší možné výkony, takže pokud 
jim vaše kritika a vedení k jejich dosažení pomůže, pak jedině dobře. Dokáží pracovat samostatně, 
avšak čas od času vás požádají o váš názor či souhlas, aby si byli jisti, že se ubírají správným smě-
rem. Jejich práci proto tu a tam namátkově zkontrolujte.

Spolupracovník ve znamení Býka
Spolupracovníci ve znamení Býka bývají hlavními pilíři a tažnými koňmi celého oddělení. Bývají 
nesmírně spolehliví, ale neměli byste je využívat nebo tlačit za přijatelné meze, protože i oni mívají 
své hranice. Obecně bývá možné se na spolupracovníky ve znamení Býka spolehnout, nesmějí 
však mít diametrálně odlišné názory vůči směru, jímž se věci ubírají. V takový okamžik jim zbývají 
pouze tři možnosti: buďto ve svém úsilí polevit, požádat o přeložení nebo dát okamžitou výpověď.

SILNÉ STRÁNKY
Horlivý
Pracovitý
Spolehlivý

SLABÉ STRÁNKY
Odmítavý
Svéhlavý
Vzpurný

INTERAKTIVNÍ VLASTNOSTI
Poslušný
Ochotný
Vyrovnaný

Jak požádat spolupracovníka ve znamení Býka o radu
Pokud se cítíte rozrušení či nervózní, stačí s Býkem strávit pár minut a váš ztracený klid a vyrov-
nanost budou zpátky. Tito lidé bývají obdařeni životní moudrostí a rádi vám v případě potřeby 
s čímkoli pomohou. Chvíli jim možná potrvá, než vše důkladně zváží a promyslí, ale nakonec 
k vašemu problému naleznou účinné řešení. Bude-li vaše situace vyžadovat určitou konfrontaci, 
pak se jí nebrání, ale je-li to možné, zastávají spíše nezaujatý přístup, který věci nechává svému 
vlastnímu vývoji.

Jak požádat spolupracovníka ve znamení Býka o pomoc
Může se stát, že Býci účast na přímé pomoci nebo vznesení protestu raději odmítnou, aby ne-
rozvířili poklidné okolní hladiny. Pokud se však rozzuří nebo mají pocit, že je s vámi zacházeno 
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nespravedlivě, obvykle okamžitě přispěchají na vaši obranu. Býci bývají zejména hákliví na špatné 
zacházení s mnohem mladšími či naopak staršími lidmi, než jsou oni, a tak jim rychle přijdou 
na pomoc, mají-li podezření, že se je někdo snaží využít. Je-li to potřebné, nezdráhají se pomáhat 
ani finančně, avšak v omezené míře, protože v těchto záležitostech bývají konzervativní. Býci se 
rovněž v mimořádných situacích nezištně podělí o vlastní prostor, dopravu či dokonce oblečení, 
aniž by za to následně, když se do nouze dostanou oni, žádali nějakou kompenzaci či odplatu.

Jaký druh cestování a zábavy spolupracovník ve znamení Býka preferuje
Spolupracovníci ve znamení Býka preferují ze všeho nejvíce svůj domov. Nehledě na právě zmíně-
ný fakt však jednou či dvakrát do roka velmi rádi vycestují někam daleko. V sestavování cestovních 
plánů a zajišťování rezervací nejen pro sebe, ale i ostatní, bývají velmi zběhlí. Organizace večírků 
patří k Býkovým specialitám, a tak se může stát, že plánování firemních akcí či oslav budou chtít 
převzít do své režie. V takovýchto situacích se snažte Býkův dominantní rys zkrotit tím, že mu při-
dělíte jeden konkrétní úkol a budete trvat na tom, aby se ho držel. Pokud však budete potřebovat, 
aby vás na poslední chvíli v něčem zastoupil, vždy se na něj můžete spolehnout.

Jak dokáže pracovník ve znamení Býka spolupracovat s ostatními
Spolupráce se zaměstnanci ve znamení Býka bývá snadná, dokud vše probíhá hladce a bez kom-
plikací. Jakmile se objeví problém, dokáží dát velmi hlasitě najevo svůj nesouhlas a často trvají 
na tom, že většinu odpovědnosti převezmou na svá široká ramena. Komplikace však mohou na-
stat, jakmile je začnou ostatní považovat za příliš dominantní, panovačné či tvrdošíjné. Zkušení 
pracovníci ve znamení Býka bývají velmi nároční a nade vše se jim protiví nekvalitní či ledabyle 
odvedená práce a nekompetentnost. Ostatní, kteří nechápou, že je něco špatně, pak mohou Býkům 
jejich úsilí o to, aby byly věci dány do pořádku, zazlívat.

Jak na spolupracovníka ve znamení Býka zapůsobit a jak jej motivovat
Pro Býky bývá největší motivací odměna, ačkoliv málokdy si o ni řeknou. Jejich vnitřní motivací 
bývá obvykle touha vidět práci úspěšně dokončenou, z čehož následně plynou výhody i pro všech-
ny ostatní. Jejich vlastní osobní odměnou bývá jednoduše vnitřní uspokojení z dobře odvedené 
práce, nicméně motivačním stimulům v podobě bonusů, dovolené či zvýšení platu se rozhodně 
nebrání a pohání je k tomu, aby pracovali o to usilovněji. Spolupracovníky ve znamení Býka vždy 
potěší vyjádření vděčnosti, chvály či díků z úst ostatních, i když nic z toho vyloženě nevyžadují. 
Nejvíce si cení, dostane-li se jim těchto projevů osobně z nejvyšší úrovně organizace.

Jak spolupracovníka ve znamení Býka přesvědčit a/nebo kritizovat
Býci bývají tak tvrdohlaví, jak jen lidská bytost dokáže být. Spolupracovníky ve znamení Býka jen 
obtížně o něčem přesvědčíte, a jakmile se jednou pro něco rozhodnou, často už jejich názor ne-
změníte. Kritiku obvykle snášejí dobře, a dokonce za ni bývají vděční, jen musí být užitečná a po-
dávaná tím správným způsobem. Bude-li to možné, raději s nimi takovéto záležitosti probírejte 
diskrétně a o samotě, protože nelibě nesou, pokud je někdo kritizuje nebo je jakýmkoli způsobem 
zesměšňuje před ostatními. V mírumilovném a neutrálním prostředí obvykle mile rádi věci pro-
diskutují a naslouchají. Jakmile si vás však jednou vyslechnou, druhou či třetí šanci vám již nedají.



Býk

46

Zákazník ve znamení Býka
Přestože zákazník ve znamení Býka působí pohodovým dojmem, svá přání a požadavky dává 
najevo jasně a  nekompromisně. Mluví-li Býk, není radno měnit téma, nabízet alternativní 
možnosti nebo jakýmkoli jiným způsobem odvracet pozornost od právě probírané záležitosti. 
V rámci počátečního plánování a realizace programu, který uspokojí jejich přání, bývá lepší dr-
žet se nepsaných pravidel a zaměřovat se na jejich primární přání a cíle. Všichni Býci zbožňují 
různorodost a bohatost, proto je potěší jakékoli drobnosti či doplňky navíc, které k produktu či 
službě přidáte. Největší radost mívají z toho, reagují-li na tyto nadstandardní doplňky kladně 
i jejich zákazníci.

SILNÉ STRÁNKY
Pohodový
Silný
Znalý

SLABÉ STRÁNKY
Neoblomný
Podrážděný
Nenápaditý

INTERAKTIVNÍ VLASTNOSTI
Konzervativní
Cílevědomý
Vybíravý

Jak na zákazníka ve znamení Býka zapůsobit
Na zákazníky ve znamení Býka udělají obvykle dojem jen ti, kteří dokáží zůstat soustředění a ne-
ztratí koncentraci. K  těm, kteří povrchně přecházejí z  jednoho tématu na  druhý, bývají velmi 
kritičtí a snadno se rozohní. Zákazníky ve znamení Býka bývá velmi těžké něčím nadchnout a na 
něčem se s nimi domluvit. Velmi kritičtí rovněž bývají v případě, zopakujete-li něco, co již oni 
jednou řekli, nebo vyjde-li najevo, že jste je neposlouchali dostatečně pozorně. Navíc vás na tato 
vaše pochybení upozorní a budou mít tendenci vám toto chování vyčítat, a to klidně hned během 
první schůzky. Ponechte většinu mluvení na nich, a  jakmile se vás na něco zeptají, odpovězte 
chytře a výstižně.

Jak zákazníkovi ve znamení Býka prodávat zboží nebo služby
Zákazník ve znamení Býka dojde často během vaší první schůzky k okamžiku, kdy se pohodlně 
usadí a věnuje vám pohled, jímž říká: „Tak, a teď mě o tom přesvědčte.“ V tu chvíli musíte být plně 
připraveni použít veškerou těžkou artilerii, kterou máte k dispozici, včetně faktů, grafů, tabulek 
a jakýchkoli vhodných vizuálních materiálů (vizuální stránce věci totiž přikládá nemalý důraz). 
Pokud se vám podaří tento test úspěšně zvládnout, a to ať už přijde v jakoukoli chvíli, bude to pro 
uzavření vašeho obchodu klíčové. Často, nikoliv však pokaždé, budete moci ve tváři svého zákaz-
níka číst, zdali jste uspěli či naopak selhali, avšak mnoho zákazníků cíleně své reakce schovává, aby 
mohli s odstupem času o vaší prezentaci popřemýšlet a znovu ji zvážit.

Jak byste při jednání se zákazníkem ve znamení Býka (ne)měli vypadat
Jednoduše řečeno, snažte se vypadat dobře. Nebojte se nosit elegantní střihy oblečení v sytých bar-
vách a prvotřídních látkách a snažte se vypadat co nejlépe, abyste dali najevo hodnotu společnosti, 
kterou reprezentujete. Mějte na paměti, že pro zákazníka ve znamení Býka musí veškeré hmotné 
aspekty vaší prezentace, včetně jakéhokoli písemného, auditivního či vizuálního materiálu, vyza-
řovat kvalitu. Naopak jakákoli chyba, kterou uděláte, bude považována za odraz nicotné kvality 
služeb nebo produkce vaší společnosti. Před vaší první schůzkou se proto ujistěte, že jste dokonale 
připraveni na to, abyste se stali předmětem podrobného zkoumání.
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Jak si udržet zájem zákazníka ve znamení Býka
Přestože zákazníci ve znamení Býka bývají spíše vážní, zbožňují, když je někdo potěší nebo roze-
směje. Ve svých nárocích bývají nároční, avšak máte-li všechna důležitá fakta pohromadě a jste-li 
dokonale připraveni, můžete se pokusit vloudit se do jejich přízně. Jemným dotykem ruky je mů-
žete paralyzovat a nebývá ani na škodu příležitostný humor ve formě decentního škádlení (spíše 
než vtipkování, které se může snadno změnit v časovanou bombu). Pocítíte-li, že váš zákazník 
ztrácí zájem, nabídněte mu občerstvení, udělejte si pauzu, změňte téma hovoru nebo se ho zeptejte 
přímo, co by ho osobně zajímalo. Pozor na dlouhé nepříjemné ticho a prezentaci veďte v poklid-
ném, avšak nepřerušovaném tempu.

Jak zákazníkovi ve znamení Býka sdělovat špatné zprávy
Podáte-li zákazníkovi ve znamení Býka špatné zprávy tím správným způsobem, překvapí vás, jak 
nevzrušeně je dokáže přijmout. Nemusí to nezbytně znamenat, že se mu tyto špatné zprávy líbí 
nebo že je dokonce akceptuje, ale spíše je chce rovnou projednat s vaším nadřízeným či správní 
radou. Při sdělování špatných zpráv se nesnažte události nijak zastírat a podávejte je objektivním 
a zúčastněným způsobem. Pak alespoň nebudete moci být obviněni ze zkreslování nebo dokonce 
zatajování faktů. Pokud byste se cítili skutečně špatně nebo byste měli pocit, že za to, co se stalo, 
nesete odpovědnost, bylo by rozumné, abyste mu své pocity dali stručně najevo. 

Jaký druh zábavy zákazník ve znamení Býka preferuje
Jelikož vládnoucí planetou Býka je Venuše, zákazníci v tomto znamení milují krásu, fyzické potě-
šení, zábavu, jídlo, pití a příjemné prostředí. Pozvete-li je například na večeři, zjistíte, že prostředí, 
servis a prezentace jídla jsou pro ně stejně tak důležité, jako jídlo samotné. Býci očekávají, že je po-
zvete do prvotřídní restaurace, kde si objednají drahá jídla, jelikož jsou známí svými vytříbenými 
chutěmi. Jakmile uvidíte, že si to dokonale užívají, můžete si oddechnout, protože to znamená, že 
máte dobrou šanci na úspěch. Snažte se konverzaci vést v humorném duchu a nezačínat o obchod-
ních záležitostech, dokud první krok neudělá sám zákazník.

Obchodní partner ve znamení Býka
Obecně řečeno, obchodní partner ve znamení Býka se vždy domnívá, že všemu rozumí lépe než 
vy. Obchodní partneři v tomto znamení bývají nesmírně svéhlaví a panovační a ani jim tolik nejde 
o převzetí vedení, ale spíše o to, aby to byli oni, kdo učiní konečné rozhodnutí. Tohoto spořádané-
ho a odhodlaného jedince ve skutečnosti zajímá jen tohle. Vaše námitky obvykle rychle zavrhnou 
nebo nechají bez odezvy, čímž mezi vámi vytvoří napětí a frustraci. Pokud se domníváte, že se 
váš partner v nějaké záležitosti naprosto plete, může se stát, že s odstupem času jeho stanovisku 
porozumíte nebo mu dokonce dáte za pravdu. Partner ve znamení Býka se dokáže dobře chránit 
před nepříjemnými aspekty podnikání, čímž poskytuje ochranu vám, společnosti i každému, kdo 
s vámi nebo pro vás pracuje.

SILNÉ STRÁNKY
Starostlivý
Spolehlivý
Věrný

SLABÉ STRÁNKY
Panovačný
Lhostejný
Neústupný

INTERAKTIVNÍ VLASTNOSTI
Přesvědčivý
Odhodlaný
Vzbuzující respekt 
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Jak s Býkem navázat obchodní partnerství
Spíše, než abyste navázání partnerství svěřili do rukou Býkovi, buďte to raději vy, kdo příslušné 
plány a dohody připraví. Zároveň však Býkovi poskytněte prostor, aby se k nim mohl kriticky 
vyjádřit, jakkoli je upravit či změnit. Tímto jednoduchým způsobem obvykle dosáhnete zdravého 
kompromisu. Necháte-li Býka, aby s návrhem přišel jako první on nebo pustíte-li se do sepsání 
smlouvy společnými silami, nedopadá to dobře. Vyjasněte si své role v  rámci partnerství zcela 
jasně hned v první smlouvě a neopomeňte ani na adekvátní rozdělení odpovědností.

Jakými úkoly obchodního partnera ve znamení Býka pověřit
Byla by chyba se domnívat, že tento silný pragmatický jedinec by měl dostávat pouze praktické 
úkoly. Partneři ve znamení Býka rovněž rozumějí teoretickým aspektům produkce, marketingu, 
prodeje a obzvláště vztahům s veřejností. V případě nakládání s penězi bývají lehce nezodpovědní 
a domnívají-li se, že je něco pro jejich práci důležité, mívají tendence utrácet. Přijměte proto tako-
vé opatření, aby k vynaložení prostředků nad určitou částku potřebovali váš souhlas. Díky jejich 
silné fyzické přítomnosti bývají Býci velmi působivými reprezentanty společnosti a jednou z jejich 
silných stránek bývá, že mají velmi dobrý čich na ty nejlepší obchody.

Jaký druh cestování a zábavy obchodní partner ve znamení Býka preferuje
Partneři ve  znamení Býka dokáží za  cestování a  zábavu nezřízeně utrácet. Obchodní partner 
ve znamení Býka mívá sklony k rozhazovačnosti, kterou pohání láska k luxusu a pohodlí. Ačkoliv 
je to zvláštní, jedná-li se o firemní večírky či organizaci obchodních cest či zábavy pro ostatní, 
bez problémů zařídí věci tak, aby byly nejen hospodárné, ale i dostatečně příjemné pro všechny 
zúčastněné. Jedná-li se o finanční výdaje určené jim samotným, budete muset svého obchodního 
partnera chránit před jeho vlastní slabinou. Docílíte toho tím, že mu předem nastolíte striktní 
rozpočet, kterého se bude muset držet.

Jak obchodního partnera ve znamení Býka vést a řídit
Přestože partneři ve znamení Býka chtějí mít ve většině případů rozhodující slovo, stále je lze ur-
čitým způsobem vést i řídit – musíte se však snažit působit na jejich praktickou stránku a uznat, 
že dokáží dosahovat těch nejlepších výsledků. Jakmile s vámi budou v základní myšlence zajedno, 
ponechte realizaci, pokud možno, na  nich. V  otevřených konfrontacích bývají střídavě pasivní 
a útoční – při obraně připomínají nehybný objekt a při útoku vás naopak smetou svou drtivou 
silou – proto se raději čelním srážkám vyhněte. Jste-li vnímaví k jejich názorům nebo dáte-li jim 
najevo, že jim důvěřujete, budou ke zvážení vašeho návrhu otevření. Rozhodně se však vyvarujte 
jakýchkoli příkazů či povelů.

Jak s obchodním partnerem ve znamení Býka udržet dlouhodobou spolupráci
Býci bývají ve svých obchodních vztazích loajální a oddaní, jakmile se totiž do něčeho pustí, vy-
trvají až do konce. Komunikace s nimi však nebývá jednoduchá, protože se dokáží tiše podřizo-
vat jen tak dlouho, dokud jejich pravé názory nevyplují najevo, k čemuž obvykle dochází velmi 
rázným a  neotesaným způsobem. Zkuste se s  nimi raději domluvit na  pravidelných setkáních, 
během nichž vám budou své stížnosti sdělovat hned, není totiž nic horšího, než nechají-li si své 
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rozhořčení pro sebe. Pokud uvidí, že jste připraveni přijmout jejich názory a řídit se jimi, nebo že 
jste dokonce otevřeni tomu, si je vyslechnout, bude s nimi spolupráce mnohem jednodušší.

Jak s obchodním partnerem ve znamení Býka ukončit spolupráci
Partneři ve znamení Býka bývají velice majetničtí a obvykle budou váš společný podnik považovat 
z převážné části za svůj. Bývá pro ně velmi těžké vzdát se společnosti, zejména té, o které se do-
mnívají, že ji vybudovali, řídili a rozvíjeli oni sami. Nejlepším scénářem proto bývá, dohodnete-li 
se na společném právním zástupci, který vám s rozdělením společnosti pomůže. Ti zatvrzelí Býci 
však nemusí souhlasit nebo si chtějí hájit své zájmy sami. Buďte připraveni prodiskutovat finance, 
nemovitý majetek, odpovědnosti, pojištění a dokonce i záležitosti, které patřily výhradně do jejich 
pole působnosti. Nezřídka budou mít zájem o to, aby vás ze společnosti vyplatili a pokračovali 
v podnikání samostatně.

Konkurent ve znamení Býka
Konkurenti ve znamení Býka bývají houževnatí a odhodlaní, nepatří tedy mezi ty, které snadno 
odstraníte z cesty, zejména pohybují-li se v daném odvětví již dlouho. Dokáží se ubránit jakému-
koli pokusu o to, abyste je vypudili z jejich místa, obzvláště pokud jsou zde jedničkou. Veškerou 
energii vloží do toho, aby se vám postavili na odpor a postupně vás oslabili. Bude-li vám jejich cho-
vání připadat lhostejné a liknavé, načež se tohoto momentu budete snažit využít, abyste je přelstili 
nebo napálili, nedopadá to dobře, protože konkurenti ve znamení Býka bývají nesmírně mazaní 
a jen tak vám na lep neskočí. Nejlepší, v co můžete doufat, je, že si obě vaše společnosti upevní své 
místo na trhu a každá povede své podnikání vedle té druhé bez působení zbytečných škod. 

SILNÉ STRÁNKY
Neústupný
Odhodlaný
Vzdorovitý

SLABÉ STRÁNKY
Přehnaně konzervativní
Bez fantazie
Zmatený

INTERAKTIVNÍ VLASTNOSTI
Domýšlivý
Povýšený
Zatvrzelý

Jak se konkurentovi ve znamení Býka postavit
Snažte se odhalit tu část trhu, kterou může ovládnout jen vaše společnost. Vyvarujte se otevřené-
mu útoku na svého konkurenta a namísto toho hledejte jinou cestu, která povede oklikou. Jakmile 
uvidí, že pro jejich hlavní působnost nepředstavujete hrozbu, poleví v ostražitosti a projeví vůči 
vašemu úsilí více tolerance. Snažte se je rovněž přesvědčit o tom, že na trhu je dostatek místa pro 
dva vynikající produkty. Prostřednictvím mírového jednání, smířením se s tím, jak se situace má 
(alespoň prozatím), a ochotou najít kompromis uspokojíte jejich nadměrnou starostlivost. A co je 
nejdůležitější, vždy s nimi jednejte s respektem a nevypouštějte na jejich konto žádné zesměšňující 
narážky. 

Jak konkurenta ve znamení Býka porazit
Má-li se mezi vámi strhnout válka nebo nelítostná soutěž s nasazením všech sil, budete muset 
udělat maximum proto, abyste svého nepřítele ve znamení Býka porazili. Jejich obrana bývá ne-
průstřelná a bývá extrémně těžké je vyprovokovat k takové reakci, abyste v ní našli trhlinu. Nejlepší 
taktikou bývá, pokusíte-li se je vyvést z míry a odhalíte-li, jaké jsou jejich plány a jakým způsobem 
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vás zamýšlejí napadnout (pokud se tedy k nějakému útoku chystají). Nesnažte se jejich snahy před-
jímat, avšak postupujte pomalu a jistě a nezapomínejte na nezbytný průzkum. Jakmile si budete 
jejich úmyslem jisti, sestavte svůj vlastní bitevní plán, který zahájíte bleskovým útokem na jejich 
slabé místo.

Jak na konkurenta ve znamení Býka zapůsobit
Zůstaňte klidní, rozvážní a duchapřítomní. Na konkurenty ve znamení Býka nejvíce zapůsobíte 
tím, ukážete-li jim, že jste si o daném předmětu udělali podrobný průzkum a že znáte veškerá 
příslušná fakta. Aby vás brali vážně, vaše oblečení, styl a způsob jednání by měly být spíše konzer-
vativní. Ukažte jim, že je respektujete jako váženého soupeře, ale že tento respekt by měl být vzá-
jemný a že byste vůči sobě měli zaujímat méně nepřátelské postoje. I když konkurenti ve znamení 
Býka inklinují k příliš rozvláčným hovorům a snaží se konverzaci dominovat, nepřerušujte jejich 
verbální projev, jen jejich pozici jemně oslabujte pomocí stručných a dobře volených poznámek.

Jak prodávat za nižší ceny nebo jak nabídnout více než konkurent ve znamení Býka
Pokud byste soupeřili o stejného klienta nebo nabízeli stejný či podobný produkt, budete muset 
zaujmout útočný přístup. To bude vyžadovat nejen to, abyste svůj produkt či službu ukázali v tom 
nejlepším světle, ale zároveň to, abyste naopak ten jejich ukázali v tom špatném. Není pravděpo-
dobně nutné vymýšlet nebo zdůrazňovat chyby vašeho konkurenta, protože jeho přístup zaručeně 
nějaké nedostatky obsahuje a ty jsou již všem v oboru známé. Zaměřte se proto na jeho slabá místa 
a nemilosrdně se do nich opřete. Následně ukažte, jak v těchto oblastech dokáže obstát vaše spo-
lečnost a nabídněte zákazníkům ještě více výhod či bonusů.

Jak vést s konkurentem ve znamení Býka válku na veřejnosti
Býkovo vystupování na veřejnosti bývá elegantní a stylové, zároveň však lehce zastaralé. Uspořá-
dejte proto okázalou kampaň, která veřejnost uchvátí svým originálním přístupem, čímž svého 
protivníka dostanete na lopatky. To, že jste uspěli, poznáte nejen díky narůstajícímu prodeji a od-
povídajícímu poklesu soupeřova prodeje, ale také tichem linoucím se z nepřátelského tábora, což 
bývá tím největším komplimentem, který vám může složit. Soustřeďte se na to, aby se média začala 
zajímat o vaši práci a prezentovala vás jako oslnivou novinku, spíše než abyste spoléhali na oby-
čejnou, zastaralou, placenou reklamu. Využijte svého šarmu a získejte pozornost tisku i televize.

Jaký osobní přístup vůči konkurentovi ve znamení Býka zaujmout
Při jednáním s protivníkem ve znamení Býka bývá nejlepší vyvarovat se osobnímu přístupu a na-
místo toho zaujmout striktně profesionální přístup. To může vašeho konkurenta během vašeho 
dialogu či vašich budoucích interakcí motivovat k tomu, aby  překročil hranice a pokusil se jednat 
o něco neformálnějším a přátelštějším způsobem. V takovýto okamžik se budete moci rozhod-
nout, zdali tento pokus o sblížení budete akceptovat, či nikoliv. Ať tak či tak, to vy budete pánem 
situace. Pokud byste se zaměřovali na stejnou cílovou skupinu nebo se zúčastnily zasedání správní 
rady zákazníka, buďte si jisti tím, že si váš konkurent vezme slovo jako první. Věnujte jeho přístupu 
zvláštní pozornost a buďte připraveni zařadit jeho chyby do své prezentace, avšak neustále mluvte 
jemným a přívětivým hlasem.


