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Úvod 

Žijeme ve věku vědeckých informací, nicméně stále více se obracíme k empirickým 
znalostem našich předků. Dlouho se zatracovala původní dávná umění ve jménu Vědy. Pokusy 
a omyly jsme museli dojít k poznání, že mezi nebem a zemí se vyskytují oblasti, které se jaksi 
do šuplíků současné Vědy nevejdou.  

Na pultech knihkupectví celého světa se objeví horoskopy pro nastávající rok. Obvykle 
si je přečteme, pokýváme hlavou, podíváme se, jestli se naše „Zvíře“ bude mít dobře a knihu 
odložíme. Následující kapitoly vám nabízejí jinou alternativu:  

• Hledat v obrazech dávno minulého světa aktuální současnost, obracet se 
s prosbou o radu k textům, vycházejícím ze znalostí z úsvitu civilizací. 

• Pokusit se porozumět, jak se sestavují předpovědi a využívat je pro každodenní 
potřeby. 

Prožíváte „Den blbec“ a nevíte, o co kráčí? Čeká vás výběrové řízení, stěhování nebo 
zkouška? Tabulky starých čínských Mistrů vám ukážou cestu nejen při nepřízni zdravotního 
stavu, počasí, problémech prostoru, ale i při nevýhodnosti času. a vládci vám řeknou, jak na to. 

Celým rokem můžete procházet ruku v ruce s tabulkami energií jednotlivých dní, 
můžete v nich hledat nápovědu ve složitých nebo neobvyklých situacích, prostě můžete s nimi 
po celý rok Dřevěného Koně pracovat. v letošním roce vám Jitka Horálková připravila tabulky 
souhrnné, umožní vám velmi rychlou orientaci, zařadili jsme je jako přílohu na konci knihy. Na 
jedné straně najdete jeden měsíc. Doporučuji si tabulky vytisknout, na dvanácti stranách tak 
máte přehled o energiích každého dne celého roku. Do podrobných tabulek pak můžete 
sáhnout po vysvětlení. 
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Horoskopy starých čínských Mistrů 

Jedním z vědění dávných dob je tajemné čínské umění starých Mistrů - HAM YU. Přináší 
nám informace z obrovské šíře. Střípek z nich přináší kniha energií dní pro rok 2014 – Rok 
DŘEVĚNÉHO KONĚ. Dostáváte do rukou jedinečné údaje tří cyklů Letící hvězdy, využívané 
v dnes moderním FENG REN SHUI1. Využití časoprostorových informací se ale vztahuje i 
k medicíně a obecně všem oblastem našeho života. v příštích knihách energií dní budeme 
postupně rozšiřovat pohled na tyto oblasti tak, abychom dokázali náš život opravdu řídit, 
stejně jako řídíme auto podle nápovědy navigace. Ovšem stejně jako u navigace bychom 
neměli slepě následovat nápovědu, protože občas nás zavede v lepším případě do uzavřené 
oblasti – v horším rovnou do rybníka, tak i v životě bychom měli naslouchat našeptávání hlasu 
naší intuice. a v úplně nejlepším případě pak s ním porovnat všechny dosažitelné výpočty. 

 

Čínský kalendář, sledující den po dni ubíhání času již 4712 let, představí 30. ledna 2014 
ve 23 hodin rok DŘEVĚNÉHO KONĚ. Slavnostní průvody rozzáří čínské čtvrti velkoměst 
prakticky celého světa, obrovitý barevný drak východních tradic se proletí ulicemi a oznámí 
všem příchod nového vládce, vládce velmi rozverného, nadšeného a hravého, příchod KONĚ. 
Spolu s ním bude vládnout mimořádně životaschopné, ohebné, dětinské, ovšem barbarské 
a netaktní, tak jako už děti bývají – DŘEVO. KŮŇ přijme jeho jméno a pro příští rok ho budeme 
nazývat DŘEVĚNÝM KONĚM. Otevření času hmoty nebude od KONĚ2 příliš daleko, přinese 
nám energii ohnivého TEPLA. 

 

V cyklu času světa kráčíme pod vládou DŘEVĚNÉHO KONĚ do stejně veselého 
a bezstarostného GUA XUN - VĚTRU3 (4). Vítr je energií Dřeva, takže vlivu Dřeva i Větru si letos 
opravdu užijeme do sytosti. Harmonizovat ho GUA KUN - ZEMĚ (2), pozor si budeme muset 
dát na QIAN (6) – NEBESA. 

 

A o otevírání času hmoty se postará jinové Teplo Ohně. 

1 Čti feng šuej, koncovka „UI“ se čte „uej“ (například v trigramu DUI - tuej) 
2 Originální prvek Koně je Oheň 
3 GUA (kua) znamená v tomto případě trigram Knihy proměn YI JING (I-ťing) 
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Dřevěný kůň přebírá vládu od Vodního Hada. Bude vládnout sedmému roku velmi 
zajímavého období:  

• období posledního šedesátiletí  

• období prvního stoosmdesátiletí  

• období nového devítisetletí  
 

Hliněná Krysa, vládce roku 2008, prvního roku nového dvanáctiletí vnesla do příštích 
dvanácti let vše, co nám Země nabízí - realismus, starostlivost, střízlivost a přemýšlivost.  

Hliněný Buvol, vládce roku 2009 nás provázel druhým rokem dvanáctiletí, které po 
nás chtěl formulace, vyžadoval zapsat do slov, co jsme zatím jen mlhavě tušili. a postavit se 
k tomu čelem. 

Kovový Tygr, vládce roku 2010 očekával víc než slova. Pokud jim neodpovídala naše 
aktivita, pokud jsme porušili pravidla hry, čas Kovového tygra nevěštil nic dobrého. Tygr se 
nezdržoval napomínáním, rovnou tasil zbraň. a dokázal vzít i to nejcennější, život. 

Kovový Zajíc, vládce roku 2011, vzal svou budoucnost do svých rukou, za svou noru 
těžce bojoval. v řadě zemí se do ulic vydali lidé, požadující zásadní změny. 

Vodní Drak, vládce roku 2012, jim dodal principy. Vzlétl do výšin, odhalil zvetšelé, 
zbytečné, shnilé. Ze svých výšin poskytl výhled do budoucnosti – a ne vždy to byl výhled růžový, 
barva VODY je černá.  

Vodní Had, vládce roku 2013, vložil tyto principy do našeho vlastního života. 

Dřevěný kůň je roznese na kopytech do všech koutů světa. 

 

A co nás čeká v dalších letech?  

Kovová Krysa vládce roku 2020 v dalším dvanáctiletí KOVU zhodnotí vše, co jsme 
doposud přijali a hlavně – jak jsme s tím naložili. Kovu patří jurisdikce a vojenství. Jakpak 
dopadne jeho soud? Bude potřebovat armádu? Odsouhlasí naše finančnictví? Nesmete naše 
pravidla? 

Originální Vodní Krysa v roce 2032 bude v následujícím dvanáctiletí VODY velmi silným 
vládcem závěrečného dvanáctiletí poslední etapy prvního stoosmdesátiletí (prvek Dřevo) - 
úvodu časového cyklu devítisetletí (1864-2043). Na tomto silném vládci bude příprava vstupu 
do dalších sto osmdesáti let, kde bychom měli odložit dětské střevíčky a začít rozvíjet současné 
poznání.  

 

Protože  

Dřevěná Krysa v roce 2044 nás uvede do nového, tentokrát Ohnivého stoosmdesátiletí. 
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Svět minulý 
Podívejme se, co nám předpovídali vládci předchozích let, Vodní Drak roku 2012 

a Vodní Had roku 2013: 

Rok Vodního Draka (2012) byl v podstatě jednoduchý. Všechno odkrýt, 
vyzvednout, na vše poukázat, protože pak nezbude nic jiného, než to řešit. 
Vodní Had (2013) byl právě opačný. Všechno, co bylo skryto, se mělo 
zveřejnit, ovšem vypořádat se s tím musel každý sám. Základním rysem roku 
byla niternost, vnitřní opravdovost, vypořádání a zažití všeho, co otevřel 
Vodní Drak. Rok Vodního Hada byl asi klidnější, než rok Vodního Draka, ale 
zcela jistě nebyl jednodušší. Vodní Had se zastavoval u jednotlivých detailů, 
domýšlel problémy a hledal jejich řešení.  

V roce Vodního Hada jsme se měli zaměřit na vlastní obnovu. Měli jsme se 
poptat těla, jak se vlastně cítí, s dětmi si zahrát na babu či mimořádně 
aktuální „člověče, nezlob se“, spravit okap a natřít dveře, aby i dům se za 
sebe nemusel stydět, na zahradě i posedět, nejen do ní rýpat rýčem. v roce 
Vodního Hada jsme měli na vybranou: buďto se dokážeme zastavovat sami, 
nebo to za nás udělá čas s razancí ohnivého Hada a my se budeme propadat 
stále hlouběji do nekonečně hlubokých vod problémů, starostí, nemocí… 

Vodní Had byl rok, který jsme měli využít k položení a hlavně zodpovězení otázek – kdo jsme, 
co jsme a kam jdeme. Vodní Had doplnil detaily všemu, co Vodní Drak s nevídaným úsilím, 
nicméně často zbrkle a nepříliš realisticky začal. Kůň se nyní rozběhne do všech koutů světa 
a bude zvěstovat naše slova. Běda nám, jestli jsme dostatečně nevyužili možností Hada 
a nevnesli jsme do nich dostatečné jasno. Koni je zcela jedno, co hlásá, se stejnou vervou bude 
hlásat pravdu - jako bludy. Problémem letošního roku může být, že Kůň se skutečně dokáže 
nadchnout a nadchne-li pro bludy, pak Pán s námi.  

Rok Vodního Hada je za námi, jaký bude rok následující? 

Svět v roce Dřevěného Koně 
Rok 2014: máme se na co těšit 

Rčení: „to je ale kůň“ moc lichotivě nezní, reputaci koně snad trochu napravuje úsloví: 
„nechme to koňovi, ten má větší hlavu“. Jaký ovšem KŮŇ doopravdy je, zjistíme záhy, v lednu 
přebírá vládu nad velmi zajímavým rokem 2014. Spolu s ním bude vládnout prvek DŘEVO 
s energií Větru, Letící hvězda doputovala do 4. GUA XUN – VÍTR, PRONIKÁNÍ, HOJNOST, 
ROZMANITOST. a abychom energií neměli málo, otevření času hmoty dostal na starost JINOVÝ 
OHEŇ. Sečteme-li všechny vlivy jednotlivých vládců, vychází nám jediné – máme se na co těšit.  
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KŮŇ TRYSKÁ BEZ ZÁBRAN 

Čeká nás teplý, slunný, ale mimořádně větrný rok. Nudit se rozhodně nebudeme. Dřevo 
je dítě, roztomilé, kreativní, obohacující všechny kolem novým, nezatíženým pohledem 
a zajímavými neotřelými postupy, ale také dítě vzteklé, netaktní, barbarské, až k pláči naivní. 
a Kůň? Jeho nespoutaný běh a radost ze života prolne všemi oblastmi našeho bytí, ohňostroje 
nápadů budou tryskat z neobvyklých oblastí v neuvěřitelných souvislostech. Pokud se necháme 
nakazit jeho nadšením a od počátku zachytíme jeho rychlost, pak můžeme očekávat úžasný 
rozvoj. Odpočinek ale nechme napřesrok. Zastavíme-li se nebo zpomalíme-li, můžeme se 
dostat koni pod kopyta a další dění si dokážeme domyslet. Definice Koně je jednoduchá: „Kůň 
není inteligentní, ale je natolik obratný, že to nikdo nepozná“ a „Kůň je bezelstně egoistický“. 
z toho nám jasně vyplývá, že čekat jakékoli ohledy v roce jeho vlády je víc než zbytečné. 
Nasazení Koně je obrovské, bude mít tendenci bořit staré, až neurvale pohrdat zaběhlými 
zvyklostmi, tvrdě prosazovat až primitivní pragmatické řešení. Obrovským vkladem Koně by 
mělo být naprosté odmítání politikaření. Kůň ve své jednoduchosti je jako dítě. Nerozumí 
pletichám, jde přímo na věc, nezatěžuje se hledáním zástěrek a nazývá věci pravými jmény, 
vzpomeňme jen na pohádku „Císařovy nové šaty“. Velmi často se pravděpodobně budeme 
střetávat se zjištěními, že věci, činy, osoby, firmy a možná i úřady jsou jen zástěrkou k veselému 
„podnikání“ ne „malá“, ale „velká domů“. 

DŘEVO DODÁ HRAVOST a TVOŘIVOST 

Dřevo bude přinášet vize, vize zářivé, nezatížené poplatností k veličinám. Jeho spojení 
s Koněm ještě víc osvobodí Koně od zákazů a příkazů, oživí v něm hříbě i staré, založené touhy. 
Pod vlivem Dřevěného Koně se budeme setkávat s techniky, kteří začnou malovat, s malíři, 
konstruujícími vesmírné koráby. Lidé, svázaní „nutností“ odhodí pouta zvyklostí a odejdou 
středem stávajícího života, nebo ho alespoň radikálně doplní. Objeví se řada „zakladatelů“ 
trpících mesiášským komplexem, propagujících „jednoznačná a vše naplňující řešení“. Ve 
společnosti to může samozřejmě vyvolat značný chaos, sem tam si nikdo nebude jist ničím, 
hlasatelé „pravd“ nám občas zamotají hlavu. Díky pragmatičnosti Koně by ale tyto excesy měly 
mít krátké trvání.  

KDO SE PŘIPRAVIL, TEN POJEDE 

Obrovskou šanci na úspěch bude mít ale všechno, co prověřil Had, vládce roku 2013. 
Jeho detailní zkoumání každé drobnosti nás sice nebetyčně zdržovalo, ovšem pokud jsme mu 
vyhověli a udělali jsme vše pro to, aby se odstranily nejen viditelné problémy, ale i budoucí 
možné pochybnosti, pak Kůň ve svém svatém nadšení vezme naše záměry a halasně je bude 
vytrubovat do celého světa. Obrovská síla Koně je ve schopnosti strhnout davy, přesvědčit je 
o jedinečnosti svého projektu. Když k tomu připočítáme naplnění rčení „dře jako kůň“, řadu 
podnikání a záměrů tak čeká raketový vzestup. Účelem příštího roku je expanze. Velkou 
chybou by bylo stahovat, snižovat, koncentrovat. Firmy by měly přijímat nové zaměstnance, 
navyšovat rozpočet, rozšiřovat kapacitu, zavádět nové výrobky, hledat nové destinace, stavět. 
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Zásadní chybou roku se ale může stát překotnost a nebetyčná důvěřivost, Kůň podepíše 
kdykoli komukoli cokoli. Následky bývají tragické. 

POSLOUPNOST DĚNÍ 

Význam příštího roku je navíc podtržen roky následujícími. Pokud Drak roku 2012 
vyplavil opravdu všechny naše problémy a my jsme se jim pod dohledem Hada roku 2013 
věnovali s maximálním úsilím, pak výsledek naší snahy podtrhne a rozhojní Dřevěný Kůň roku 
2014. a aby toho nebylo málo, tvrdost a zbytečnou razanci některých opatření zjemní 
a zpřístupní citlivá jemná Koza roku 2015. Korunu tomu všemu ovšem nasadí až vševidoucí 
a vše slyšící Opice roku 2016. Od té můžeme čekat korekce ve smyslu co nejvyšší výtěžnosti 
z našich záměrů, zvýšení efektivity, snížení nákladů… a barevný elegán Kohout, vládce roku 
2017 si začne konečně spokojeně užívat – anebo se nešťastně brodit nezpracovanými detaily, 
na kterých ztroskotává. Rozmach našeho záměru tak má možnost projít ještě mnoha 
obměnami, které z něho mohou vytvořit mimořádně nosnou aktivitu. 

HRAJME SI! 

Zásadní přínos Dřevěného Koně se také může ukázat i v mezilidských vztazích. Určitě 
ne ve starostlivosti či pochopení, ale ve sdružování. Budeme-li ochotni si hrát, brát se 
dostatečně ne-vážně, je rok náš. Kůň maže rozdíly mezi lidmi, rodiči a dětmi, hloupými 
a chytrými – pokud člověk přistoupí na jeho představu společenství jako nositele 
sounáležitosti, bezmezné důvěry, hravého, nenásilného postupu. Měl by výrazně přispět 
k integraci vyloučených, hledat pro ně úlohu, v níž se budou cítit dobře. Ukázat jim, kde je 
jejich síla, v čem mají cenu. Bez milosti ale zašlape do země stěžující si uplakánky, jejichž 
jediným životním cílem je očekávat, že se všichni budou točit kolem jejich „neštěstí“. 

NA CO SI DÁT POZOR 

Obrovské kvantum jangu, které rok 2014 přináší, nám ordinuje povinnou aktivitu, 
radostnost, nadšení. Ne vždy se nám to ale bude hodit, ne vždy budeme stačit, ne vždy 
dokážeme stíhat. z radosti a nadšení se mohou vyklubat deprese, únavový syndrom, pocit 
selhání, vyhoření. Takto vypjatý rok velmi pravděpodobně přinese řadu psychických i 
psychosomatických problémů. Dalším důležitým jevem bude vše pronikající vítr. z pohledu 
čínské medicíny Vítr usnadňuje hojení, ale je také nositelem sta nemocí. Pozor bychom si měli 
dát na játra. Pod stálým náporem Větru budou sice výkonnější, ale také unavenější. Vítr dokáže 
velmi silně napadat žaludek a slezinu, můžeme nás trápit pocit rozechvění a mimořádně 
nepříjemné mohou být migrény. Nadbytek Ohně bude masivně působit na všechny atributy 
Ohně např. srdce, tenké střevo a cévy, ne vždy bude tlak Ohně vítán. a logicky bude vyčerpávat 
ledviny. Pro nás z toho plyne požadavek na úpravu životosprávy – měla by bezpodmínečně 
ctít pitný režim a pomýšlet bychom měli spíš na šetřící dietu, dietní chyby by se nám mohly 
značně vymstít. Při nadbytku energie Tepla by strava měla obsahovat chladnější prvky – např. 
zelený čaj nebo zeleninu. 
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Rok Koně hodně slibuje. Záleží ovšem jen na nás, jak dobře budeme připraveni. Pokud 
budeme schopni cválat bez zastavení, měli bychom těžit z obecně zvýšené funkčnosti, měli 
bychom si celý rok báječně užívat. a mimořádně silný vliv Dřevěného Koně podtrhuje Letící 
hvězda. Dostáváme se do proudění Větru, které nám přináší rozmanitost a hojnost, potažmo 
bohatství. Oheň, originální prvek Koně bude osvětlovat scénu našeho bytí, všechny překážky, 
které by se nám chtěly postavit. a Kůň se svým principiálním postupem bude vrhat do všeho, 
co se mu připlete do cesty.  

 

Vítejte v roce Dřevěného Koně. 
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Podrobné předpovědi pro rok 2014 

Počasí  
Předpovídat dlouhodobě počasí je obecně věcí značně problematickou a nevděčnou, 

energie se někdy opozdí, někdy nás překvapí dřív. Celkově by rok měl být teplejší, než roky 
minulé, měla by se výrazněji odlišit jednotlivá roční období. Rok by měl být dost vlhký, hlavně 
duben a květen, srážky budou ale rozděleny značně nerovnoměrně, nejsuššími měsíci by měl 
být červen a červenec, na srpen a září tabulky předpovídají dost vody. Největší problémy by 
nám ale příští rok mohl dělat velmi výrazný vítr. 

PROSINEC 2013 
Už prosinec vypadá značně větrně. Začátek měsíce by nás měl překvapit značně 

vysokými teplotami, kolem poloviny měsíce by se ale mělo výrazně ochladit. Vánoční oteplení 
nás ale čeká až ke konci roku, takže bychom se mohli těšit na bílé Vánoce. Přelom roku by 
mohl být obdobně dramatický, jako v roce 1979 – na Silvestra bylo nad nulou, v noci se 
ochladilo až na minus 30°C. 

LEDEN 2014 
Leden by měl být velmi studený a větrný, menší oteplení by mohl přinést začátek druhé 

dekády a k ještě výraznějšímu oteplení by mělo dojít po začátku třetí dekády (cca kolem 23.), 
Konec měsíce se ale vrací k pořádné a pravděpodobně i třeskuté zimě. Sníh by měl na začátku 
třetí dekády povolit, ovšem vzápětí (kolem 27.) opět parádně napadat. 

ÚNOR 
Neměl by mít ovšem dlouhého trvání, kolem 5. února nás čeká velké oteplení. Vzápětí 

sice začne znova mrznout, ale oteplení se vrátí už kolem poloviny měsíce. Přelom druhé a třetí 
dekády se znovu ochladí, ale rekordy by už mráz trhat neměl a konec měsíce je opět ve 
znamení oteplení. Na počátku druhé dekády a zhruba kolem 22. by nás měl dost potrápit vítr. 
Celkově by ale únor měl být teplotně spíš mírně nadprůměrný, tabulky rozhodně nepotvrzují 
výstrahy meteorologů ke stoleté zimě. 

BŘEZEN 
Březen se nám měl po mnoha letech ukázat, jak vypadá jaro, i když hned po svém 

nástupu nám může předvést docela slušnou metelici. Průběžně by se ale mělo oteplovat 
a kolem 25. by se teplota mohla dostat značně vysoko. 
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DUBEN  
Přelom března a dubna bude chladnější, ale kolem 5. dubna by se teplota mohla 

vyšvihnout až k letním hodnotám. Potíž ale může být ve značné oblačnosti, která hrozí provázet 
celý duben, to by teploty trochu sráželo. k citelnému ochlazení by mělo dojít po začátku druhé 
dekády cca kolem 12., kdy v tabulkách hrozí voda. Ovšem už kolem 17. by se zase mělo vrátit 
slušné teplo. Přelom druhé a třetí dekády už tak veselý nebude, chladné a větrné počasí by 
mělo skončit až na konci měsíce. 

KVĚTEN  
Začátek května může být velmi studený, a teplotě se nahoru moc chtít nebude. Ledový 

muži by zas tak ledoví být nemuseli, i když kolem 13. se v tabulce ochlazení objevuje, ale na 
skutečné teplo si podle tabulek budeme muset počkat až kolem 22. Dlouho to ale květnu 
nevydrží, na závěr měsíce plánuje zase ochlazení. 

ČERVEN  
Hned po začátku by měl vymalovat pár hezkých suchých dní, ale na přelomu první 

dekády by se měly objevit několikadenní až velmi silné větry. Po polovině měsíce by se mělo 
zase na pár dní počasí umoudřit a trochu nás ohřát, ale vzápětí se zase pokazí a k rozumu 
přijde kolem 24, nebo spíž až ke konci měsíce. 

ČERVENEC 
Podobně jako červen by měl být značně suchý a obecně větrný, i když větry by měly 

přicházet s menší intenzitou. Kromě přelomu druhé a třetí dekády, kdy by mělo být tepleji, by 
teploty neměly příliš kolísat. Konec měsíce bude spíš chladnější. 

SRPEN  
Počátkem měsíce nás čekají energie značně horké, ale kolem 5. Nás už čeká dost 

chladno. Oteplit by se mělo kolem poloviny měsíce a teplo se mohlo s menšími výchylkami 
držet až do 28., ale tropy to už zřejmě nebudou. Konec měsíce už slibuje spíš podzimní počasí. 
Srpen by po letním suchu měl přinést vydatné deště, bohužel takové, kdy voda rychle spadne 
a ihned odteče. 

ZÁŘÍ 
Celkově bude září sekundovat srpnu, měli bychom se těšit běžnému podzimu se 

střídáním teplých i chladnějších dní. Před koncem první dekády a hlavně na přelomu druhé 
a třetí by mělo být vysloveně hezky. Konec měsíce ale může přinést silné větry i s deštěm. 

ŘÍJEN  
Začátek října by nás měl přivítat citelným oteplením, závěrem první dekády vytáhneme 

málem kožichy, abychom už na počátku druhé dekády šturmovali se zahradními pracemi 
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v tričkách. Po drobném ochlazení by třetí dekáda měla přijít s několika teplými dny, ale kolem 
25. října můžeme čekat výrazné ochlazení. 

LISTOPAD 
Listopad se netváří příliš nepříjemně, mělo by být celkem slušně s ochlazením kolem 

12. Přelom druhé a třetí dekády by se ale měl vytáhnout hezkým, slunečným počasím. Ani závěr 
měsíce by neměl být příliš chladný, sníh tentokrát příliš nevyhrožuje. 

PROSINEC  
Začátek měsíce by nás měl překvapit značně vysokými teplotami, kolem 7. by se ale 

mělo výrazně ochladit. Ochlazení by ale nemělo být dlouhé, kolem 12. už můžeme čekat 
oteplení. Po polovině měsícem zase ochladí, ale na svátky vychází další oteplení. Po nich to 
vypadá na pár dní chladnějších, celkově ale prosinec vychází teplejší, než jiné roky. 

Vztahy (2–183)4 
V partnerství nechme věci plynout, nezasahujme silou, nepřeskakujme. Velmi důležitý 

pro nás bude DOMOV, zázemí, obecně prostor. Partnerství by nám mělo stát za zamyšlení, 
budou ho ohrožovat rodinné spory mezi předky a potomky. 

Politika (2–183)(6 – 537) 
Totéž platí pro politiku. I tady nechme věci plynout, nezasahujme silou, nepřeskakujme. 

Velmi důležitý bude DOMOV, zázemí, obecně prostor. Citlivé budou otázky „my a EU“ a „EU 
a svět“. Partnerství by nám stát za zamyšlení, budou ho ohrožovat spory mezi názory tradičními 
a novátorskými. 

Pomoc hledejme u sebe, výhodné bude sice čerpat z tradic, ale nenechávat se jim i 
svazovat. Zároveň bychom měli dát pozor na přehnané prosazování nového. Bez zajímavosti 
není, že Andrej Babiš je Dřevěný Kůň.  

4 Čísla za nadpisy jsou čísla trigramů Letící hvězdy, která nám dávají informaci o síle energií v dané 
oblasti v daném roce. 
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Věda (1–972) (7–648) (8–759) 
Je třeba věci jasně pojmenovávat, nelpět na malichernostech. Důležitou roli bude hrát 

nové, rozmanité, neotřelé, velmi bude vědě prospívat široká spolupráce, pozor na 
jánabráchyzmus. Tvoření opírejme o otevřenost, vložme pravidla hry. Zveřejnění by mělo přijít 
až po důkladném prověření, jinak hrozí ostuda, naštěstí spíš domácího charakteru. 

Umění (7–648) 
Tvorba by měla prosazovat otevřenost, důležitá budou pravidla hry. Tvorbě napomůže 

rozmanitost, pozor na přílišnou zkostnatělost a zápecnictví, hledat inspiraci i venku. 

Povolání (1–972) 
Je třeba věci jasně pojmenovávat, dogmaticky na nich nelpět. Velmi pravděpodobně 

v řadě profesí dojde k novému či jinému pohledu na stávající problematiku. Pozor na 
jánabráchyzmus, staví se nová, velmi křehká rovnováha, minulé vazby budou na škodu. 

Katastrofy a nepříjemnosti (1–972) (4–315) 
Rok Dřevěného Koně navíc spojený s pronikáním GUA XUN – Větru přinese celkem 

logicky hodně větru, takže největší problémy můžeme spojovat s ním. Pozor si ale také musíme 
dát na varování, že problémy mohou přijít z jihozápadu, mohly by nás navštívit písečné větry 
ze Sahary. 

Obávat bychom se měli i Ohně – hlavně na počátku léta, kdy hrozí dost velké sucho. 
Hrozbou budou sesuvy a objevit by se mohla i zemětřesení - problémy půjdou z centra ven. 

Sport a odpočinek (7–648) 
Volnočasová aktivita i sport by měly prosazovat otevřenost, důležitá budou pravidla 

hry. Úspěchu a pocitu uspokojení napomůže rozmanitost, pozor na přílišnou zkostnatělost 
a zápecnictví. Letos nebude od věci hledat inspiraci venku.  

Harmonie, zdraví (5–426) (4–315) 
Náš vnitřní rozvoj bude závislý na rozmanitosti a hojnosti, pozor bychom si proto měli 

dát na různé diety a askeze. Důležité pro Já entity (člověk, dům, firma…) budou kvalitní binární 
vztahy, zodpovědnost za konkrétní věc, za konkrétního člověka. Měli bychom se vyvarovat 
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všeobecnosti a slovo „SE“ poslat na dovolenou. Neprospěje nám ani přílišná otevřenost a tvrdá 
pravidla hry, i když tady zasáhne napřesrok citlivá Koza a zruší vše nepřiměřené. Vyvarovat 
bychom se také měli zbytečné sebestřednosti, ať už se týká člověka, firmy, země. Budou velmi 
důležité tradice a návaznosti, ale právě konkrétní vztahy a zodpovědnost za ně by měly vyloučit 
svár mezi „místním“ a „vnějším“, ať už se bavíme o tchýni či Evropské unii. Rozhodně nám 
výrazně pomůže, když se naučíme alespoň trochu nejen respektovat, ale i akceptovat čínské 
umění harmonického života – WU WEI = konej nekonáním. Letos si opravdu spěcháním ani 
silou na své nepřijdeme, naopak velmi pravděpodobně se značně rychle vyčerpáme. 

Hodně důležitou roli bude v letošním roce hrát rodina, partner i další příbuzní. v roce 
spěchu a až náruživého úsilí bychom si to měli občas uvědomit. Kůň často prohrává proto, že 
nestíhá a tak jednoduše něco vypustí. v tak dravém čase by na to mohla doplatit právě rodina. 
Její klidná setrvačnost se může Koni zdát nedůležitá, v příštím roce by ale Kůň mohl zjistit, že 
je sám. 

Hmotě bude v letošním roce velet jinové Teplo. Podívejme se na jeho hospodaření 
s energiemi podle tradiční čínské medicíny. Hospodářství Ohně – Tepla se ujímá vlády mezi 
11–15 hodinou a v měsíci červnu a červenci. Oheň je něco opravdu zcela výjimečného. 
Pohybem, který vyvolává, zajišťuje proměny - a proměna je život. Ne nadarmo se jedna 
z nejváženějších, nejvyhledávanějších a nejzávažnějších knih starověku jmenuje Kniha proměn 
YI JING (i-ťing).  

Definice ze SU WEN, tak jak nám ji předkládá doktor Ando v prvním díle Klasické čínské 
medicíny, nám říká: 

Jihu náleží barva rudá. Energie jihu vniká do srdce a vychází ušima, její 
esence se uchovává v srdci, a proto se nemoci, které jsou jí způsobené, 
odrážejí na orgánech ZANG, jelikož srdce je vládcem orgánů ZANG. Její chuť 
je hořká, druhově patří k ohni, ze zvířat je s ní spojena ovce, z obilnin proso, 
její roční období je pod znamením planety Mars, nemoci jí způsobené se 
poznají na cévách, jejím číslem je sedmička, z pachů k ní patří pach 
spáleniny. 

Země nám připravila pevnou půdu pod nohama a aktivita a lehkost Ohně nám umožní 
pracovat na našem díle. Uvědomíme-li si, že jinovým orgánem (ZANG) je srdce, je nám jasné, 
že té aktivity potřebujeme opravdu hodně. Chytré knížky vypočítávají, kolikrát se srdce stáhne 
za život, určitě je to nejvýkonnější mašinka našeho Univerza. Jangovým orgánem (FU) je tenké 
střevo. 

Srdce ale z pohledu čínské medicíny není jen výkonný stroj na pohánění krve. Srdce hostí sídlo 
ducha SHEN (šen). Teprve vstupem ducha SHEN do materie plodu vzniká život (podle TCM je 
to zhruba v období moruly až gastruly, tedy ve stadiu, kdy plod vypadá jako malina). Toto je 
okamžik, ve kterém se SHEN MING, my bychom si jej mohli nazvat třeba „Jasný nebo Zářivý 
Duch“ vydává na pozemskou pouť, přijímá hmotné tělo a všechna jeho omezení. Od této chvíle 
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ztrácí svou vševědoucnost a stává se bytostným SHEN – Vědomou myslí, sídlící v srdci 
a Kosmickým vědomím přebývajícím v mozku, které budou zajišťovat vědomou duševní 
aktivitu po celou dobu naší pozemské cesty. Vědomá mysl je vlastně to, co my nazýváme 
rozumem, nebo snad lépe to, co nám zajišťuje vnímání. Na naší psychice se velmi dobře odráží 
čínská kosmologie a její důležitost v pochopení nás samých.  

Oheň se dělí na dvě energie, na energii Tepla a energii Žáru. Energie Tepla se v naší psychice 
projevuje jako Vědomá mysl, Žár jako Kosmické vědomí. Měli bychom žít tak, že oba aspekty 
ohně budou jednotné, že je budeme vnímat jako jedinou entitu. Přesto se ale dokážeme chovat 
tak, že Vědomá mysl bude Kosmickému vědomí na hony vzdálena. Kosmologie nám názorně 
ukazuje, co se stane. Vědomá mysl je součástí horizontální osy Univerza, jeho jinové sféry, osy, 
která nám zdánlivé ukazuje jako skutečné. Známe to dobře třeba z obrázků, které nám 
předkládají naši psychologové s otázkou: „Který strom je větší?“. Poddáme-li se pouze 
zrakovému dojmu, určíme rozdíl, přestože se jedná o úplně stejnou velikost.  

Kosmické vědomí nám ukazuje svět takový, jaký je. Skutečný, syrový, bez hrátek a příkras. 
Kosmické vědomí je osou vertikální, osou jangové sféry. Kosmické vědomí nám 
zprostředkovává spojení Země a Nebes, umožňuje nám napojení na „databázi“ Univerza. Čím 
více se blížíme středu, čím více splývá Vědomá mysl s Kosmickým vědomím, tím jednodušší, 
ale o to náročnější je náš život. Jednodušší proto, že si uvědomujeme problémy Univerza 
a neměl by nás rozhodit svár na pracovišti, další poznámka našeho potomka v žákovské knížce 
či nepříjemná disputace s partnerem. a samozřejmě bychom měli ustát i problémy našeho těla. 
I Univerzum se občas musí vypořádat s nepříjemnostmi. Strašlivá zemětřesení, neutuchající 
požáry, děsivé povodně, to jsou nemoci naší kulaté modré planety Země. I ona občas přijde o 
ostrov, nebo se musí vyrovnat s novým horstvem, které pak jednou lidé nazvou Himálajemi. 
a stejně jako se s tím vypořádá naše planeta, stejně tak se s nemocí vypořádáme my. Závažná 
nemoc by v nás měla naopak přímo vyvolat pocit nutnosti zamyslet se nad naším postavením. 
Zda nás skutečně trápí to podstatné, zda se neutápíme v malichernostech a zatím nás míjejí 
opravdu důležité věci.  

A náročnější život nám přinese proto, že si uvědomíme vlastní samotu. Zodpovědnost je jen 
na nás, není nikdo, kdo by mohl za nás žít, řešit naše problémy. Jeden každý z nás si musí sám 
za sebe zodpovídat za své zdraví, za své vztahy, za své okolí a k tomu by měl za sebou zanechat 
něco, v čem se pozná, až jednou bude rekapitulovat svou pozemskou pouť.  

Oba aspekty Ohně jsou alfou a omegou naší duševní aktivity, efektivnosti práce, výčet může 
být snad nekonečný. Určitě stojí za to zamyslet se jak oba aspekty propojit a jak je nejlépe 
využít. Rada na propojení je nesmírně jednoduchá, naši předkové ji vyznávali od nepaměti – jít 
a žít zlatou střední cestou. Zlepšit nebo zvýšit aktivitu samotné Vědomé mysli a částečně i 
Kosmického vědomí můžeme snadno použitím všech atributů Ohně. Pohybem, zvídavostí 
a touhou po informacích, teplem, světlem, radostí, společností, řečí – stačí si pořádně 
prostudovat tabulku prvků. a samozřejmě využít podpory HUN (hospodářství Dřeva) a PO 
(hospodářství Kovu). Využívat můžeme i přípravky, které podporují Oheň, nebo které nám 
usnadní stabilitu. 
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Oheň označujeme jako vdechnutí života do vody, hmoty. Pozor ale na přílišný oheň. Všichni 
víme, že jeho následkem je smrt. Při nadměrné energii Ohně se napřed podle čínské medicíny 
odpojuje Kosmické vědomí v perikardu. To se projeví zmateností, může se objevit teplota. 
Postupně se může odpojit i Vědomá mysl, sídlící v srdci a dochází k bezvědomí. Lidé 
v teplejších krajích jsou si toho velmi dobře vědomi a v horkách prostě jen odpočívají nebo 
přímo spí (spánek spadá do prvku Voda). 

Ovšem ani další činnosti srdce nejsou ledajaké. Zvyšuje se pohyb krve a krev se vlévá do míst, 
kam se jinak dostává hůř (chladné ruce, nohy), prohřívá je, regeneruje je a umožňuje jim tím 
pracovat na nejvyšší míru. Neméně důležitá činnost srdce je otevírat póry a umožnit pocení. I 
když se to možná nezdá, pocení je nejblíže mystériu jinu a jangu, v nejtajemnějším duchu Knihy 
proměn. Pro nás je důležité, že otevíráním a zavíráním pórů dochází jangovou činností 
k odchodu jinové tekutiny – potu.  

Prohřátí se také projeví v činnosti tenkého střeva. Jednou z jeho aktivit je termoregulace 
organismu. v tomto období se nastavuje optimální teplota, kterou bude tělo pro další čas 
potřebovat. Pokud hospodářství ohně – tepla dostane požadavek na potřebu vyšší teploty5, 
právě toto období sbírá vše potřebné pro její nástup.  

Oheň ale nepřináší pouze teplo, ale také světlo. a to je mimořádně důležité pro další náročnou 
činnost tenkého střeva – rozpoznání, co je čisté a co je kalné a jejich oddělení. Možná nám to 
přijde samozřejmé při samotné střevní činnosti, ale stejně důležité je toto oddělení v naší 
Vědomé mysli. Pokud máme potíže v této oblasti, je zapotřebí se věnovat oblasti hospodářství 
Ohně – Tepla, protože právě tady dochází k zásadním rozhodnutím. Opět se vrátíme k našim 
předkům, tentokrát k jejich úsloví „ Necháme to koňovi, ten má větší hlavu“. Kombinací 
veškerých energií roku je letos síla Ohně výjimečná, proto i hospodářství Ohně – Tepla bude 
mít mimořádnou sílu a řešit bude pravděpodobně velmi závažná rozhodnutí. 

  

5 Mám na mysli horečku, jako záchranou reakci například při nachlazení, nebo „jaterní horečku“ (zvyšuje 
se po 17. hodině, kulminuje kolem 22. hod. a klesá kolem 3 hod.), která napomáhá detoxikaci organizmu 

 

16 

                                                 

 



Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

Letící hvězda v roce Dřevěného Koně6 
Bavíme se o prostoru, který je zapsán do magického čtverce LUO SHU. Do něho je 

zapsán celý náš svět, tedy i náš život, čas a prostor. Podívejme se na LUO SHU a jeho devět 
čtverců – sektorů: 

 

XUN – 4 – VÍTR 

DŘEVO  

HOJNOST 

ROZMANITOST,  
BOHATOST 

LI – 9 – OHEŇ 

OHEŇ – SLÁVA, 

ULPÍVÁNÍ x RENOMÉ, 

PŘEKOČENÍ  
VLASTNÍHO STÍNU 

KUN – 2 – ZEMĚ 

ZEMĚ 

 

PARTNERSTVÍ,  
MANŽELSTVÍ 

CHEN – 3 – HROM 

DŘEVO  

TRADICE, 

PŘÍBUZENECKÉ VZTAHY, 
POSLOUPNOST 

 

5 – JÁ – - STŘED 

ZEMĚ 

 
 

DUI – 7 – MOŘE, JEZERO 

VODA, KOV  

 

NOVÉ, TVOŘENÍ,  
DĚTI 

GEN – 8 – HORA 

ZEMĚ 

 

JESKYNĚ, DOMOV, 
KONTEMPLACE 

KAN – 1 – ŘEKA 

VODA 

 

CESTA,  
KARIÉRA 

QIAN – 6 – NEBESA 

KOV 

 

OTEVŘENÍ, BOJ, 
NÁPOMOCNÍ PŘÁTELÉ 

 

Každý sektor působí velmi specifickým vlivem, jeho směrováním či úpravami se zabývá 
celé jedno odvětví umění starých Mistrů, jedná se totiž o poměrně silnou a přitom 
jednoduchou manipulaci s bytím člověka (např. se tím i zablokovávají genetické zátěže příštího 
potomka). 

6 Trochu teorie viz tabulková část 
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Jenže do tohoto ideálního bytí vlétne jako kometa čas a udělá z něho docela solidní 
galimatyáš, někdy se mu podaří změnit energii původního sektoru do pravého opaku7. Letící 
hvězda, jak se kometa česky nazývá, nám letos přinesla toto barevné dění:  

 

3     8     1     

1     6     8     

5     
 

1 

  
  3     

2         6     

9       2  4     

4       6  8     

7     9     5     

5     7     3     

9     2     7     

 

Do středu, tedy do pozice jakéhosi velícího důstojníka vnesla pro rok 2014 sektor 4 – 
XUN (VÍTR), harmonizovat svět bude 2 – KUN (ZEMĚ) a polemizovat 

s ním bude 6 – QIAN (NEBESA)  

 

ČAS GUA XUN (4) JE ČAS PRONIKÁNÍ, ČAS MNOHA TVÁŘÍ 
Čtvrtý sektor je takový enfant terrible8 magického čtverce, rozvernost z něho přímo čiší, 

s lehkostí větru proniká do všech koutů. k potěše i ke vzteku. Protože nám přináší rozmanitost, 

7 Proto tak brojíme proti pomůckám FENG SHUI, to co jeden rok prospívá, může druhý rok ublížit. Je 
zapotřebí VĚDĚT, co která pomůcka přináší, a podle toho s ní dál pracovat. 
8 Nezvedené dítě.  

4 
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zdraví, mnohost – přeneseně i bohatství… Ale také prostě nedá pokoj, představu odpočinku 
můžeme odložit na neurčito. a čas GUA je na tom stejně. Pořád se něco děje, pořád něco 
děláme, nejlépe čtyřicet věcí najednou, pořád je okolo nás nějaký ruch. Chybu poznáme velmi 
rychle, z našeho života se začne vytrácet rozmanitost. Následovat ji bude ztráta hojnosti, 
potom i bohatství. 

 

Jednotlivé oblasti bytí budou v roce Dřevěného Koně působit následovně: 

KAN – 1 – ŘEKA – (VODA) - CESTA, KARIÉRA 

9729 - je třeba věci jasně pojmenovávat, nelpět na nich. Aktivitu čekejme z jihu. 

972 – hledejme nové, neotřelé, harmonii bude udržovat západ 

972 – neomezujme se jenom na binární vztahy, pozor na jánabráchyzmus, problémy čekejme 
z jihozápadu. 

KUN – 2 – ZEMĚ - PARTNERSTVÍ, MANŽELSTVÍ 

183 – v partnerství nechme věci plynout, nezasahujme silou, nepřeskakujme. Aktivitu čekejme 
ze severu. 

183 – partnerství bude harmonizovat DOMOV! Harmonii bude udržovat severovýchod 

183 – partnerství budou ohrožovat rodinné spory mezi předky a potomky, problémy čekejme 
z východu. 

CHEN – 3 – (DŘEVO) - TRADICE, PŘÍBUZENECKÉ VZTAHY, POSLOUPNOST 

294 – tradice a posloupnosti budete na binárních vztazích. Aktivitu čekejme z jihozápadu. 

294 – tradice a posloupnosti harmonizuje jasnost a neulpívání na zvyklostech, harmonii bude 
udržovat jih. 

294 - tradice a posloupnosti naruší přílišná rozmanitost, problémy čekejme z jihovýchodu. 

XUN – 4 – (DŘEVO) - HOJNOST, ROZMANITOST, BOHATOST 

315 – hojnosti nám pomohou dosáhnout tradice. Aktivitu čekejme z východu. 

9 První číslo je jangový – pozitivní vliv, druhý harmonický, třetí jinový - negativní 
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315 – na cestě za hojností nechme věci plynout, nezasahujme silou, nepřeskakujme. Harmonii 
bude udržovat sever 

315 – vyvarujme se zbytečné sebestřednosti, problémy čekejme z centra 

 5 – JÁ – ZEMĚ 

426 – vnitřní rozvoj bude závislý na rozmanitosti a hojnosti, pozor na diety a askeze. Aktivitu 
čekejme z jihovýchodu. 

426 – důležité pro Já entity (člověk, dům, firma…) budou kvalitní binární vztahy, harmonii bude 
udržovat jihozápad. 

426 – pozor na přílišnou otevřenost a tvrdá pravidla hry, problémy čekejme ze severozápadu.  

QIAN – 6 – NEBESA – (KOV) OTEVŘENÍ, BOJ, NÁPOMOCNÍ PŘÁTELÉ, FINANCE 

537 – pomoc hledejme u sebe, aktivitu čekejme ze severozápadu.  

537 – výhodné bude pěstovat tradice, harmonii bude udržovat východ. 

537 – pozor na přehnané prosazování nového, problémy čekejme ze západu.  

DUI – 7 – MOŘE, JEZERO – (VODA, KOV) – NOVÉ, TVOŘENÍ, DĚTI 

648 – tvoření opírejme o otevřenost, vložme pravidla hry. Aktivitu čekejme ze severozápadu.  

648 – tvorbě napomůže rozmanitost, harmonii bude udržovat jihovýchod. 

648 – pozor na přílišnou zkostnatělost a zápecnictví, problémy čekejme ze SEVEROVÝCHODU.  

GEN – 8 – HORA – (ZEMĚ) – JESKYNĚ, DOMOV, KONTEMPLACE 

759 – osvěžte domov i přemýšlení něčím novým, aktivitu čekejme ze SEVEROVÝCHODU.  

759 – čerpejte sílu z domova i ze sebe, harmonii bude udržovat centrum. 

759 – udržujte si soukromí, nezveřejňujte víc, než je nutné. Problémy čekejme z jihu. 

LI – 9 – OHEŇ – světská SLÁVA, ULPÍVÁNÍ x opravdové RENOMÉ, PŘEKOČENÍ 
VLASTNÍHO STÍNU 

861 – Snažte se být prorokem doma. Aktivitu čekejme ze SEVEROVÝCHODU 

861 - opírejme se o otevřenost, vložme pravidla hry, harmonii bude udržovat severozápad. 

861 – všechno má svůj čas, nesnažte se předbíhat. Problémy čekejme ze severu.  
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Shrneme-li si vše, vládnout roku 2014 bude jangový Oheň Koně, jangové Dřevo , 
jinový Oheň (jinové Teplo - otevření času hmoty) a VÍTR - XUN – hojnost, rozmanitost, 
bohatství (Letící hvězda 2014) 

 

• Rok Krysy, počáteční rok dvanáctiletí Země (2008), nás vyzval na cestu.  

• V roce Buvola jsme měli překročit sebe sama.  

• Tygr nás vyzval k uhájení svého světa.  

• Zajíc začal budovat domov bez slitování se vším, co jeho noru ohrozí.  

• Drak vložil do tohoto budování principy.  

• Had po nás chtěl to nejtěžší, abychom je zařadili do svého života, abychom se stali 
sami sebou.  

 

Protože: 

Kůň nás představí celému světu a je na nás, aby se náš obraz 
co nejvíc podobal tomu, co chceme, aby svět viděl. 

 

Podívejme se na charakteristiky jednotlivých vládců tohoto roku: 

VLÁDCE ZODIAKU: KŮŇ 

K ů ň (přirozenost – Oheň) 20. 5. – 20. 6., 11 - 13 hodin 

Kůň miluje volnost a odchází za ní, jakmile pocítí na krku ohlávku, třeba i zlatou. Kromě 
sebe sama mnoho z okolí nevnímá, je ale přirozeným vůdcem s talentem nadchnout kohokoli 
pro cokoli. Dokáže vše, co si usmyslí, ale často od rozdělané práce odchází. 

Kůň má vkus a je mnohostranný. Miluje přehlídky, divadla, koncerty, společenské, 
kulturní a sportovní podniky. Zkrátka vše, co přitahuje davy. Sám bývá úspěšný ve sportu 
a všude, kde ho očekávají řady příznivců. Kůň se dovede zalichotit. Je povídavý, sympatický 
a rád řeční. v politice má Kůň často úspěch. Umí ovlivnit a vést masy. Je celistvého ducha a ví 
předem, co lidé chtějí slyšet nebo říci. Vlastně je Kůň spíš obratný, než inteligentní, ale protože 
to sám ví, snaží se navenek vystupovat o to jistěji a okolí nic nepozná. Kůň je horkokrevný, 
ctižádostivý a egoistický, lehce ztrácí trpělivost. Kdo se mu postaví do cesty, toho se snaží 
ušlapat. Tím se často připravuje o ovoce svého mnohostranného talentu. Jedná směle podle 
svého a nedbá rady jiných lidí. Je velmi aktivní a umí zacházet s penězi. Je nestálý a zanechává, 
co jednou začal, ale brzy začne se stejným elánem znovu jiný projekt. Má úspěch v každém 
povolání, kde má co činit s lidmi a není odkázán sám na sebe. 
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Pro lásku umí Kůň obětovat vše. Zamilovaný Kůň je tak vášnivý, že zapomene na celý 
svět, povolání i rodinu. Dokáže též rodinu opustit, nebo ji trestuhodně zanedbává. Proto tak 
často v životě selhává - přes své kvality. 

VLÁDCE PRVKU: DŘEVO A JEHO ENERGIE VÍTR  
Dřevo dává velkou lidskost, dětskou důvěřivost až naivitu, otevřenost, široký okruh 

zájmů, lehkověrnost, marnotratnost, pohodlnost, neschopnost dotáhnout věci k rozhodujícímu 
obratu, netaktnost až barbarství. Vlivem Dřeva disponují atributy: 

• Jupiter, východ, ráno, jaro, větrno, čísla 3, 8 

• rození, klíčení, studna, plyn 

• slepice, pšenice, ječmen, výhonky a zelenina rostoucí do výše, plody jara 

• tón "fis" zrak, barva zelená, tyrkysová, modrozelená;  

• chuť kyselá; síla dostředivá, pohyb odstředivý, pach krve 

• křik, hněv, lekavost, záškuby, třes, originalita 

• HUN (chun - nadvědomí); chůze, vykročení 

• játra, oči, slzy, žlučník, tkáně, nehty 

• vizitka nemoci – šlachy; vstup nemoci šíje; tělesná forma – podlouhlá; 
přirozenost – svěží, teplá, vlastnost - může se ohýbat a napřimovat; funkce - 
pronikat do okolí, rozšiřovat se; ve fázi změn - rození, početí,  

• energie – vzestupná;  

• měsíční fáze - stoupající půlměsíc  

Dřevo se rodí z Vody, vyrůstá ze Země, bují Ohněm, formuje se Kovem. QI plodící život 
se transformuje ze Dřeva, co člověk obléká a požívá, pochází ze Dřeva, získat Dřevo, znamená 
žít, ztratit ho – zahynout.  

S energií Větru začíná každý proces. Energie Větru je nezbytně nutná pro uvedení 
předmětů a dějů do pohybu. Každý roční cyklus začíná jarem. Vše živé se osvobozuje od 
zimního bezživotí a začíná se pohybovat právě na jaře. Libovolný začátek děje - to je vždy 
stádium Větru. "Všechny nemoci začínají ve stádiu Větru," říká NEI JING. Jedním ze způsobů 
léčení chronických onemocnění je právě tonifikace10 větru nemocného orgánu (způsobuje 
proces regenerace a obnovení jeho funkce).  

Vítr odpovídá Dřevu jako prvku, dále jaru jako ročnímu období, pohybovému systému 
/šlachy/ jako části lidského organismu, rození jako části životního cyklu, hněvu jako emoci, 

10 Aktivování, zesílení 
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originalitě jako mentální charakteristice, východu a jihovýchodu jako části světa /směr/ a také 
zelené barvě (i modrozelená, tyrkysová), kyselé chuti, číslům 3 a 8.  

Když duje vítr, střásá všechno kolem, vydouvá (vysušuje) vlažnost (vlhko) a přináší 
s sebou hrom a blýskanici.  

Jestli je člověk napaden Větrem, jeho duch ztrácí schopnost koncentrace, vnímání se 
tříští (rozsévá) a jeho tělo se stává lehkým jako vlásek. Při prohloubení symptomů Větru je 
napaden pohybový systém (šlachy). Člověk se stává hněvivým a ztrácí duševní rovnováhu.  

Nemoc ve stádiu Větru - probíhá prakticky bez symptomů, charakteristický je rychlý 
rozvoj (růst).  

Vítr ovládá vlažnost (Vlhko) a je ovládán Suchem. Energie Větru je jednou ze šesti 
energií - projevuje se neodděleně ve vzájemné provázanosti s ostatními energiemi.  

V cyklu rození je Vítr rozen Chladem a rodí Teplo. Existují dva typy Větru - jin a jang. 
Když je pohyb Větru umírněný a předvídatelný, odpovídá jin. Pokud je trvání energie Větru 
dlouhodobé, je to také jinový Vítr. Jestli je poryv větru silný, neočekávaný a krátkodobý, jako 
například smršť, takový Vítr je jang.  

V lidském těle je energie jin Větru svázán s játry, jang Větru se žlučníkem. 

Životní cyklus z pohledu 6 energií - Vítr 

Období větru - od narození do 10 let  

V tomto období dominuje energie Větru. Děti se rychle, prakticky neustále pohybují, je 
jim zatěžko se koncentrovat a udržet pozornost, svůj nesouhlas projevují často bouřlivým 
hněvem, jsou ukřičené a hlučné, vyžadují pocit svobody. 

VLÁDCE OTEVŘENÍ ČASU HMOTY: OHEŇ A JEHO ENERGIE TEPLO A ŽÁR 
Oheň dává nadšení, vřelost, rozhodnost, statečnost, výrazné vůdčí kvality, přirozenou 

autoritu, aktivitu až agresivitu, touhu po dobrodružství a změně, překotnost, panovačnost, 
samolibost, úzkostlivost a ulpívání. Vlivem Ohně disponují atributy: 

• Mars, jih, poledne, léto, horko, čísla 2, 7  

• dorůstání, růst, pramen, plasma 

• ovce, proso, kukuřice, rostliny s velkými listy, plody léta 

• tón "a"; čich 

• barva červená; chuť hořká; síla sestupná, pohyb vzestupný; pach spáleniny 

• smích, žvanění, radost, přání, pozornost, úzkostlivost 

• SHEN (šen - duch, myšlení) 

• běh, ostrost vidění  

• srdce, jazyk, pot, tenké střevo, nervová soustava, tvář, krevní cévy, krev 
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• vizitka nemoci - cévy, vstup nemoci – hruď; tělesná forma - zaostřená; 
přirozenost – horká; vlastnost - je horký a šlehá nahoru; funkce - ohřívá 
a vysušuje; ve fázi změn - dorůstání, nárůst;  

• energie - velmi aktivní;  

• měsíční fáze – úplněk 

Oheň se objeví při provrtávání dřeva, tření kovu a kamene, olej a líh mohou plodit oheň, 
za bouřky se rodí blesk, z vlhka vzniká horkost, představuje základ pro tvorbu jangu.  

Teplo je následující energie v cyklu rození 6 QI, Podle své přirozenosti je Teplo 
agresivní a vládne množstvím jangu, takže díky němu se předměty nahřívají a rozšiřují. Teplo 
odpovídá Ohni jako prvku, létu jako ročnímu období, krevnímu systému jako části lidského 
organismu, růstu jako části životního cyklu, radosti jako emoci, žádostivosti (přání) jako 
mentální charakteristice, jihu jako části světa (směr) a také červené barvě, hořké chuti, číslům 2 
a 7. 

Příchodem Tepla se vše živé probouzí, stává se aktivním. Pohyb se zrychluje, rostliny i 
živočichové v pohodě Tepla rychle a usilovně rostou. Vlivem Tepla člověk zažívá pocit radosti 
a silné přání něčeho dosáhnout, udělat. 

Při napadení Teplem se člověk snaží dělat pouze to, co on chce. Je oslabena jeho 
moudrost, člověk ztrácí pocit reálna. v tomtéž čase se ovšem stává ambiciózním a silným. 

Na úrovni fyzického těla probíhá znatelné generování tepla (teplota), které může vést 
k rozvinutí zánětlivých procesů, krvácení, horečky apod. 

Nemoc ve stádiu Tepla - periodické zvýšené teploty, nevelká krvácení (kapky krve). 

Teplo je stejně jako Vítr ovládáno Suchem. v tom tkví trochu zrada zákonů energií, které 
jsou poněkud odlišné od zákonů prvků a může to mít značné dopady právě na ovládání Větru 
Suchem, neboť prvním ovládaným je Teplo. a Pokud bude Sucho slabé, nedokáže ještě ovládat 
a kontrolovat Vítr, který potom může napáchat značné škody (vichřice, mrtvice – čínsky 
nazývaná zhoubný útok větru…) 

Energie Tepla je jednou ze šesti energií - projevuje se neodděleně ve vzájemné 
provázanosti s ostatními energiemi.  

V cyklu rození je Teplo rozeno Větrem a rodí Žár. Existují dva typy Tepla - jin a jang. 
Když je Teplo umírněné a předvídatelné, jako například sezónní teplo, odpovídá jin. Pokud je 
trvání energie Tepla dlouhodobé, je to také jin Teplo. Jestli je závan tepla silný, neočekávaný 
a krátkodobý, takové Teplo je jang. Například slunce odpovídá jangu.  

V lidském těle je energie jin Tepla svázán se srdcem, jang Tepla s tenkým střevem. 

Životní cyklus z pohledu 6 energií - Teplo 

Období Tepla - mezi cca 11 a 20 lety  
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U dospívajících převládá energie Tepla, milují smích, rozhovory, jsou plni naděje 
v budoucnost, jsou velmi radostní, mají mnoho nesplněných přání. 

Žár je následující energie v cyklu rození 6 QI, nejvyšší bod projevu jangu, kdy se vše 
živé plně formuje. Když se teplo dlouho zvyšuje, mění se v žár. Žár je svázán s nasyceností 
vzduchu vodními parami. Žár - to je dosažení zralosti v životním cyklu a vše živé, aby mohlo 
žít v harmonii, musí projít periodou zralosti.  

Žár odpovídá Ohni jako prvku, stejně jako Teplo, ale Teplo je základním projevem Ohně, 
kdežto v Žáru už se rodí Vlhko. Přísluší mu léto jako roční období, nervový systém jako část 
lidského organismu, dosažení zralosti jako část životního cyklu, štěstí, euforie jako emoce, 
ambice jako mentální charakteristika, jih jako část světa /směr/ a také oranžová barva, hořká 
chuť, čísla 2 a 7.  

Při napadení Žárem vzniká u člověka pocit žáru, horkosti, začíná se silně potit a pít 
vodu, zvyšuje se tlak, hromadí se plyny, projevuje se pocit tlaku, rozšiřování, diskomfortu, 
člověk se stává lenivým. Napadení Žárem vede ke ztrátě vůle, euforie ovšem potlačuje smutek. 
Při silném nebo dlouhotrvajícím Žáru může dojít k dezorientaci až ztrátě vědomí.  

Nemoc ve stádiu Žáru - pocit diskomfortu, rozpínání v místě onemocnění, krvácení, 
metastázování.  

Žár ovládá Sucho a je ovládán Chladem. Energie Žáru je jednou ze šesti energií - 
projevuje se neodděleně ve vzájemné provázanosti s ostatními energiemi.  

V cyklu rození je Žár rozen Teplem a rodí Vlažnost (Vlhko). Existují dva typy Žáru - jin 
a jang. Když je Žár dlouhodobý a předvídatelný, jako například sezónní nebo polední, odpovídá 
jin. Pokud je trvání energie Žáru dlouhodobé, je to také jinový Žár. Jestli je Žár silný, 
neočekávaný a krátkodobý, takový Žár je jang.  

V lidském těle je energie jin Žáru svázána s perikardem (psychikou), jang Žáru se třemi 
ohništi.  

Meridiány PC (perikardu) a TE (tři ohniště) harmonizují funkce pravé a levé části těla 
a odpovídají za vzájemnou komunikaci mezi orgány. Tento odstavec bude znít pro 
nezasvěceného čtenáře jako kouzelné zaklínadlo. Pokusím se to stručně vysvětlit. Perikard, 
obal srdce neboli osrdečník je podle některých teorií svázán s mozkem, centrem vyššího 
myšlení a spojení s Univerzem. Tři ohniště nemají fyzický, lokalizovatelný orgán. Je to orgán 
energetický, který, velmi zhruba řečeno, zodpovídá za energetiku jedince. 

Životní cyklus z pohledu 6 energií - Žár 

Období žáru - mezi cca 21 a 30 lety  

V tomto období fyzické tělo dosahuje plného rozkvětu. Všechny části a orgány těla 
a také emocionální sféra a mentální schopnosti jsou zformovány a schopny se plně projevit. 
v tomto období se začínají realizovat přání a při jejich realizaci člověk může dosáhnout 
harmonie a štěstí. 
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Vliv roku Dřevěného koně na čínský zodiak 
Čínská astrologie je daleko barvitější, než astrologie západní. Čínský zvěrokruh přináší 

údaje o nejjemnějších detailech světa, o našem chování, našich reakcích. Každý z nás je 
zrozencem čtyř vládců11 (čtyřka = omezení, vymezení), někteří mohou být totožní (i všichni 
čtyři). Podívat bychom se měli na vládce roku svého narození, měsíce a hodiny, pak můžeme 
mít slušnou představu o tom, co nás čeká. 

Krysa bude na koni doslova i obrazně. Stačí jen trochu taktiky a všechno bude skákat, 
tak, jak Krysa bude pískat. Rok Koně by pro Krysu měl být jedním z nejintenzivnějších 
a nejúspěšnějších let. Nesmí ale dát taktizování najevo.  

Buvol má šanci přežít, pokud si ubrání svůj čas a prostor, jinak ho spěch a překotnost 
Koně převálcuje a zadupe do bahna na několik dalších let. Pokud dokáže udržet vlastní tempo, 
může být pro něj rok jedním z nejúspěšnějších. 

Tygr se bude velmi vyčerpávat. Stále aktivní Kůň ho bude nutit k neustálé činnosti 
a neumožní mu jeho období lenivosti, klidu, spánku. Atraktivita Tygra bude stoupat, ale pokud 
si neuhlídá dostatek odpočinku, může ho zradit zdraví. 

Zajíc bude spokojený, pokud bude v pohybu. Neustálá aktivita Koně a Větru se může 
skvěle odrazit v úspěších Zajíce na cestách a při rozmachu podnikání. v žádném případě by se 
neměl zastavit, pak by se utrápil v pochybnostech. 

Drak poletí spolu s Koněm, bohužel se stejnou důvěřivostí jako Kůň. Za žádných 
okolností by neměl podepisovat smlouvy nebo dělat závazná či detailní rozhodnutí bez 
kontroly odpovědného odborníka. Pak bude tento rok jeho vítězstvím. 

Had je unavený po roce vlády a dorazit ho může věčný kvalt a bezkonkurenční chaos 
Koně. Rozhodně mu nepřidá naprosté přehlížení zásadních detailů i Koni vlastní bezmezná 
naivita. Měl by hledat cestu k odreagování, bude mu slušet smích. 

Kůň svým nespoutaným během a radostí ze života prolne všemi oblastmi bytí, 
ohňostroje nápadů budou tryskat z neobvyklých oblastí v neuvěřitelných souvislostech. Pozor 
na překotnost a beznadějnou naivitu, schovejte před ním smlouvy! 

Koza - říká se, že vrtkavost Kozy ztroskotá na egoizmu Koně. Pokud Koza dokáže 
nezájem Koně přenést přes srdce, může se stát výraznou inspirací pohody v roce spěchu 
a hodně získá. Trápit ji ale bude Koňova bezohlednost a neústupnost. 

11 Spočítat si je všechny čtyři můžete podle tabulek v I. Díle mé knihy Cesta bílého jeřába 
(Karpana, 2008). Základní tři vládce zjistíte i podle tabulek. 
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Opice s vrozenými schopnostmi vidět neukázané a slyšet nevyslovené má našlápnuto 
k dalšímu neuvěřitelně úspěšnému roku. Její schopnost orientace v problémech ji může 
vyšvihnout do závratných výšek. Pozor, i jí se ale mohou ztratit detaily. 

Kohout bude mít opět problém – a ne jeden. Slepá zaujatost, rychlost až překotnost, 
přezírání detailů velikosti krajiny a samozřejmě ani náhodou žádné ocenění nebo pochvala mu 
příliš nedodají. Měl by si ale užít obdiv veselé společnosti. 

Pes bude trpět. Vše půjde proti pravidlům, zásadám či představám Psa. Pokud se Pes 
včas neoprostí od neustálého vrčení a poštěkávání, bude rok trávit v nepřátelství a opuštěnosti. 
Nepřijetím tempa Koně může prohrát vztah i profesi. 

Vepř má na vybranou. Může se připojit k veselé pospolitosti Koně a užívat si života, 
Vepř dodá bezcílnému plkání myšlenku a hloubku. Nebo se bude užírat kvůli nevšímavosti 
a pomíjení detailů. Pozor na řešení problémů alkoholem! 

Co říct na závěr? 
Čeká nás rok báječný, veselý, nabízející hojnost, rozmanitost, bohatství – život 

tropického ráje. 

A také rok sužující, devastující, nebezpečný – život africké pouště. 

Připravit bychom se měli na obě varianty, ale je na nás, ke které se náš život po dobu 
vlády tak zářného, neodolatelného a živelného Koně přikloní. 

A já se těším na další setkání s vámi v roce 2015, v roce vlády rozmarné, romantické 
a vysoce citlivé  

 

DŘEVĚNÉ KOZY.  
 

 

 

Vaše 

 

Eva Joachimová 
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Práce s daty - DEN „D“ 
Znát celkové shrnutí, prognózu na celý rok je určitě príma, ale často pro nás bude 

důležitý jeden jediný den. Svatba, zkouška, stěhování, nástup do zaměstnání, bezpochyby mi 
pomůžete vyjmenovat kvanta důvodů, kdy se každý z nás pídí po všem, co mu může 
poskytnout jakékoli vodítko pro zvládnutí všeho, co nám má přinést očekávaný Den. Navíc 
žijeme ve stárnoucí době a s ní spojenou klesající energií. Budeme se muset čím dál tím víc 
učit s energií opravdu šetřit a k rozvržení sil je mimořádně důležité co nejpřesněji vědět, co nás 
čeká. 

Den je pro čínskou kosmologii poměrně nevýrazný časový cyklus. Pracuje se s jeho 
aktuálními údaji v moderní věštbě, ale ta nám nepoví, co bude dáno samotnému dni. 
Neprozradí, co se jako lehký vánek dotkne tváře dne, jemně ho pohladí a vzápětí zmizí jako 
sen. Anebo nás hned po ránu zavalí masou malérů, které nás málem porazí, ještě než se 
pořádně napřímíme.  

Ten tajemný letmý dotyk osudu nám přinášejí vládci 28 XIU - Nebeských dómů. a my 
je přinášíme vám. Každý den se budete moci podívat, zda má vaše Velká chvíle dostatečné 
předpoklady k úspěchu. Stejně, jako nevěstě budou těžko stačit mušelínové svatební šatičky, 
byť zdobené brilianty v třeskutém mraze, i dni se může stát, že není zrovna nejlépe vybaven 
k úkolu, který byl na toto datum určen. a stejně jako nevěstě dopřejeme teplý kožíšek, který 
možná trochu zastíní nádheru svatební róby, nicméně zabrání jistému nachlazení, i 
klopýtajícímu dni můžeme poskytnout pomoc a oporu. Pravda, asi nám to dá trochu víc 
přemýšlení, než sáhnutí do šatníku. Ale vyplatí se nám to stejně jako nevěstě kožíšek. 
a nezůstaneme jen u letmého dotyku osudu, připravili jsme pro vás informace z několika 
soudků.  

 

• Nejjednodušším je rozbor letmého dotyku osudu právě podle vládce 28 XIU, 
tedy první řádky astrotypu.  

• V současné době se čím dál víc lidí zabývá FENG SHUI, ovšem pro svou práci 
používají nepříliš přesné údaje. Proto jsme volili doplnění pohledu letmého 
dotyku osudu kompletními údaji o nejzákladnějších energiích roku, měsíce 
a dne LUO SHU (energie jangové, harmonické a jinové fáze).  

• Tabulky aktivních energií nám otevírají cestu k orientaci v energiích času. 
Nebeský kmen a Pozemská větev nám přiblíží charakteristiku dne, poslední údaj 
bude příjemný pro akupunkturisty, protože sdělí aktivní meridián dne. Využít je 
lze při výpočtech věšteb metodou BA ZI - Osmi sloupů (nesprávně 4 pilířů), kde 
pro věštbu bude ještě nutné doplnit aktuální energie konkrétní hodiny.  

 

K dispozici tedy mám každý den údaje: 
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• Letmý dotyk osudu dne (první řádek astrotypu) 
• Astrotyp 
• LUO SHU roku, měsíce a dne 
• Aktuální energie roku, měsíce a dne (Nebeské kmeny, Pozemské větve, 

meridiány) 

Samotným porozuměním tomu, co se kolem nás děje, můžeme předejít řadě 
nedorozumění a následným problémům.  

 

Reakci na působení energií času si hravě představíme na teplotě. Za chladu navlékneme 
kabát, někdo teplejší, někdo lehčí, ale všichni se budeme snažit ubránit se nepříjemnému 
zimomřivému pocitu. v horku opět všichni budeme vnímat teplo a zařídíme se podle toho. 
Kabát třeba vyměníme za plavky a hajdy do vody. Tím, že jsme předpokládali (podle ročního 
období nebo třeba podle televizní předpovědi počasí), že bude chladno a vzali jsme si kabát, 
jsme předešli rýmě a nachlazení a dalším malérům, které by z prochladnutí vyplynuly. 
a uklizením kabátu v horku minimálně soustrastným pohledům okolí. 

Energie Univerza už, bohužel, tak jednoduše jako teplotu našeho okolí necítíme. Někdy 
je nám zničehonic těžko, jindy smutno, občas se bezdůvodně radujeme. Prostě reagujeme na 
ně, jen si to nedokážeme uvědomit, nebo vysvětlit. Jen se divíme, cože se to s námi děje. 
Ocitáme se v situaci podobné prožívání lidí, kteří mají poruchu citlivosti a necítí teplo nebo 
zimu. Klidně si položí ruku na rozpálená kamna a na to, že se děje něco nepříjemného, je 
upozorní až zápach škvařícího se masa.  

Vysvětlením neobvyklého pocitu, podivného jednání našeho okolí nebo zvláštních 
reakcí našich blízkých se může stát porozumění energiím, které nám přinesl konkrétní den (a 
najdeme je v tabulce astropypu pro tento den). a toto porozumění nás ubezpečí, že se neděje 
žádná křivda naší osobě, že se prostě Den cítí pod psa a strhává s sebou nejen mne, ale všechno 
kolem. 
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Tabulka dne 
Podívejme se na astrotyp data 1.1.2011 

1 1 2011 sobota Nový rok 872 rok 159 měsíc 

  ZAJÍC   DŘEVO + ČCHIEN 

  TYGR    DŘEVO + ČEN 

        KOV + 25 + 12 

      VODA - NEVINNOST 

  BUVOL   VODA -   

  KŮŇ    OHEŇ + 159 den 

 

Dotyk osudu zprostředkuje hvězdný vládce (první řádek astrotypu), takže jeho 
bychom se měli zeptat jako prvního. Pokud se ovšem budete chtít podívat na zoubek energiím 
dne opravdu do hloubky, v tabulkové části máte podrobnější vysvětlení ke každému řádku 
astrotypu. v šesti řádcích (liniích) astrotypu získáme údaje, které nás informují o dni jako 
takovém, o jeho potencialitě, o schopnostech které nás mohou významně ovlivnit. a tyto 
informace potom zvažujeme například při hledání vhodného termínu pro konání pro nás 
důležité akce, nebo se můžeme podívat, jaké dary daly do vínku sudičky dnu, určenému 
k důležité akci. Pokud nás čeká Den, který znamená začátek něčeho opravdu důležitého, není 
od věci zamyslet se nad údaji v šesti řádcích astrotypu a podíváme se i na poslední sloupec – 
hexagram, ten také dost napoví. Pro nás je zásadní vnímat název hexagramu, celý význam 
hexagramu si můžete přečíst v Knize proměn (YI JING)12. 

Kosmologické výpočty jsou samozřejmě docela náročné a práce s astrotypy k nim 
bezesporu patří. Jedinečnost astrotypu je v propojení kosmologie a čar Knihy proměn (a pak 
že to nejsou čáry!) To už je ale opravdu náročná matematika, pro nás a naše každodenní použití 
postačí jednoduchá interpretace tabulky. Protože jak jsme už řekli, nejrychlejší představu o Dni 
jako takovém si uděláme z charakteristiky vládce první, nejvyšší řádky astrotypu konkrétního 
dne, obsazené právě jedním z Dvaceti osmi vládců Nebeských lunárních dómů.  

12 Pro práci je vhodná v češtině pouze Kniha proměn od prof. Oldřicha Krále a Michela Vinogradoffa. 
Ostatní jsou spíše zavádějící. 
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28 VLÁDCŮ NEBESKÝCH LUNÁRNÍCH DÓMŮ - LETMÝ DOTYK OSUDU 
Vládce Nebeských lunárních dómů nenajdete v běžných knížkách o čínské astrologii, 

pro každé datum se musí zvlášť vypočítat. Pro jejich výpočet existuje přepočet na západní 
civilizaci, který nám byl předán zřejmě někdy koncem 19. století13. Aby to s nimi nebylo tak 
jednoduché, nejdou stále po sobě, protože náš kalendář neodpovídá kalendáři čínskému, 
neodpovídá kruhu, ale jeho výsečím. 

Vládce Nebeského lunárního dómu najdeme na první řádce astrotypu. Čím je vládce 
silnější, tím výrazněji ovlivňuje naše pocity v době jeho vlády. Podívejme se třeba na Draka: 

 

DRAK DŘEVO   + 

 

Představme si klasickou situaci - ve středu mám zkoušku z účetnictví. Jsem nachlazená, 
pohádala jsem se s mámou, syn přinesl ze školy poznámku… Prostě nemám ani na to 
následující chvíle přežít, natož se na cokoli připravovat a pak se ještě někde producírovat. 
Otevřu tabulku energií dní a zjistím, že dnes vládne submisivní Červ (odtud pocit, že bych 
neměla ani vylézt z postele). a aby se to nepletlo, na zkoušku připadl vládce opravdu báječný 
– Drak, nevnímající detaily, přehlížející drobnosti velikosti menší krajiny. Zvážím, zda 
velkorysost komise přehlédne nedostatek detailů, které Drak jednoduše nevezme v potaz. Po 
chvilce dumání asi dojdu k závěru, že možná při zkoušce z účetnictví budou detaily poněkud 
vyžadovat, určitě ale výrazně méně hnidopyšsky, než kdyby se zkouška konala pod přísným 
dohledem pedantského Psa. 

Vládcem Nebeského dómu budeme v tento den všichni ovlivněni14, budeme mít 
tendenci přejímat jeho náladu a jeho zákonitosti podobně, jako nás ovlivní setrvání ve 
společnosti výrazného člověka. Nejproblematičtější působení vládce Nebeského dómu na nás 
bude například ve znamení Havrana, tam se můžeme cítit velmi sklesle a opuštěně. Kůň nás 
může nutit do ukvapených rozhodnutí, Červ do nepřiměřené poddanosti. Ale i ostatní vládci 
nám mohou zavařit. Pomalost a tuhost Buvola, netaktnost Tygra nebo báječný Drak, neřešící 
detaily nás mohou ovlivnit natolik, že za pár dní budeme jen nevěřícně kroutit hlavou, cože 
jsme to proboha udělali, řekli či podepsali. 

Jak jsme už uvedli, znalost charakteru jednotlivých dní můžeme v praxi velmi dobře 
využívat. Představme si běžné setkání:  

13 Já sama mám první přepočtené tabulky pro západní kalendář pro rok 1911 
14 Samozřejmě každý podle svých individuálních předpokladů 
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Víme-li, že si náš známý stále stěžuje, nezačneme se hned na začátku rozhovoru halasně 
smát. Naopak. Potvrdíme mu jeho neradostnou situaci a svou účast mu naznačíme velmi 
nenápadně (nejlépe se slzou v oku). Takovými partnery pro nás bude z 28 vládců Nebeských 
lunárních dómů Bažant, Kohout a hlavně Havran, jejich svět se promítá do písničky Jiřího 
Suchého „po babičce klokočí a potmě strach…“. Pomoc jim musíme nabídnout skutečně téměř se 
slzou v oku, jinak nás budou podezírat z tolika vedlejších úmyslů, na které často nepřijdeme za 
celý život.  

Zcela jiný přístup zvolíme u Koně. Mistr světa Kůň přicválá a bujaře zařehtá. Všechna 
naše sdělení pro něho opentlíme slovy: „ale to ti ani nemusím říkat, to všechno dávno víš“. 
Protože pokud bychom se snažili Koni cokoli vysvětlit, základem jeho protiargumentů jednoduše 
bude: „to je blbost“. Koně prostě musíte nechat přijít na všechno jeho samotného. Vím, o čem 
mluvím, hádejte, jaké Zvíře Nebeského dómu se skví na nejvyšší řádce mého astrotypu? 

Bažant, Kohout, Havran i Kůň nás takto nejen vyslechnou, ale často dokonce i 
poslechnou. Od nás to chtělo jediné, přizpůsobit se jejich náladě, jejich vnímání. Poznáním dní 
se tedy dostáváme do stejné situace jako při jednání s dotyčným známým. k tomu, abychom 
si poradili s konkrétním Dnem stejně jako se tímto známým, stačí maličkost – občasný pohled 
do tabulek, které máme připraveny na každý den, trochu se zamyslet a jdeme na věc. Pečlivě 
se zvážíme, co nám den nabízí, zda zvládneme to, co si představujeme, nebo zda výsledek 
našeho snažení bude alespoň přijatelný. Pokud ne, nejspíš budeme hledat jiné, vhodnější 
datum.  

Volba data 
Přemýšlím například o svatbě, ta u nás bývá obecně brána jako životní zlom. Napřed si 

vždy musím důkladně probrat, co vlastně chci (a pokud možno si představit i dopady 
svého rozhodnutí). Mohu si přát klidný tichý přístav domova (Zajíc, Pes), nebo naopak 
odvážného a na všechno připraveného kamaráda pro toulky bušem, džunglí a prérií (Drak, 
Opice). Podle toho volím partnera. Ale umocnit to mohu ještě energií dne, ve kterém se se 
svým partnerem spojím.  

Vycházíme tady z předpokladu, že každý vládce vtiskuje dnu, ve kterém vládne své 
vlastnosti, které potom ovlivní vše, co bude následovat. Představit si to jednoduše můžeme na 
dovolené. Jinak budou vypadat líbánky na luxusní jachtě, jinak při přechodu Himalájí, jinak ve 
vile tchánů… Prostor a lidé zcela změní všechno kolem nás. Stejně vliv na nás má i bytost - Čas. 

Podle svých záměrů tedy zvážím, který vládce mi může svým vlivem nabídnout nejlepší 
podmínky ke splnění mých snů anebo zda směr, který vládce předá našemu společnému 
životu, se nám nebude už za týden zajídat. Podobně například uvažujeme, když se snažíme 
udělat co nejlepší první dojem, protože víme, že na něm bude stavěno další mínění o nás, naší 
práci, zásluhách apod. 

Například: 
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• rozhodně se při plánování svatby zdaleka vyhnu smutnému dnu, plnému škarohlídského 
pesimismu (dojdeme k tomu, že nám jej přinese Havran).  

• Zapřemýšlet mohu o dnu naplněném velkorysostí (tou přímo oplývá Drak), ovšem s ním 
bude pravděpodobně spojena i nevšímavost vůči detailům, takže teplé večeře, vyžehlené 
košile a v každém případě přišité knoflíky se mohou stát v budoucím soužití nadlouho – nebo 
navždy - pouhou utopií.  

• Muntjak mi přinese do budoucího života jemnost, měkkost a něhu, jenže se za mne 
nepostaví, když mi bude ouvej. Stejně tak ho nepřiměje k aktivitě odkapávání vodovodních 
kohoutků. 

Prostě každý den je stejně jako každý člověk svůj, osobitý, s vlastním programem i 
vlastní tabulkou hodnot. Na příkladech vidíme, že lze dlouze váhat a nakonec si snad i dobře 
vybrat. Ovšem ještě jednou opakuji - znamená to hlavně pořádně zvážit, co vlastně chci. 
Svatebčané ve zralém věku ocení zřejmě přednosti klidného života a určitě jiných hodnot, než 
si žádá vykročení do života mladého páru. a velmi pravděpodobně se vždy vyskytne nějaké „ 
a l e “, ze kterého vás rozbolí zuby. Prostě ať chceme nebo ne, i s nejlepšími informacemi náš 
život bude mít vedle světla i dost stínů.  

 Poznáním energií času se stáváme opravdu dobrými manipulátory. Toto poznání se 
používá při všech změnách prostoru (stěhování, počátek stavby či přestavba…), při 
profesionálních záměrech (přijetí společníka, otevření firmy), opět bychom mohli zaplnit půl 
stránky vyjmenovávání situací, kde čas sám bude pracovat za nás. To není utopie. k Času patří 
Vítr a ten už zapřáhnout dokážeme, ne? Promyslet můžeme třeba i přijetí štěněte do rodinného 
klanu, i v tomto případě poznání může být důležité. Není nám většinou až tak lhostejné, zda 
se pejsek stane mazlíčkem nebo teroristou rodiny. 

Postup úvahy je jednoduchý: 

• Napřed si musím důkladně probrat, co vlastně chci (a pokud možno si představit 
i dopady svého rozhodnutí).  

• Pak si proberu působení jinu, jangu a šesti energií a pokusím se představit si jejich 
možný přínos svému záměru. Zvážím přednosti a hlavně také nedostatky každé 
z nich, zapřemýšlím, co mi mohou přinést, a pak si vyberu. Musím se ovšem 
připravit, že občas budu volit menší zlo.  

(Třeba Dřevo přinese intenzivní dění, ale také netaktnost a nevyrovnanost.) 

• Ideální je ještě přibrat do hry dalšího partnera – prostor, který mi přinese další 
energie. Spojíme-li se s Časem a Prostorem, s Herci pozemského bytí15, pak máme 
velkou šanci, že se nám naše představy do puntíku splní. a občas nejen k naší 
radosti. 

15 SAN ZAI (Tři Herci) – Čas, Člověk a Prostor jsou podle čínské kosmologie představiteli jinové sféry  
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Když jsme kupovali náš mlýn, jeho osazenstvo tvořilo sedm žen a dívek a jeden chlapec. Mlýn 
sám byl velmi jinový, kamenný, temný a tichý, značně zdevastovaný. Čas zde plynul pomalu 
a líně jako letní Doubrava, řeka u mlýna. 

Přece jenom už nejsem nejmladší, potřebovala jsem, aby práce na mlýně probíhaly rychle. 
Bydlení pro nás a všechny kolem nás, zázemí  pro kulturu, zdraví, vzdělávání... Stačilo málo, vše 
se splnilo, dokončili jsme sály pro divadlo a semináře, hospodu, ubytování, dotváříme park, ale… 

U stolu jsem často sedávám s pěti, šesti, sedmi kluky. Dcery si přivedly partnery, pořídily si 
děti (samozřejmě syny) a samy odešly pracovat do Prahy. Čas plyne opět jako Doubrava, ale 
překotná, hučící, dravá, rozvodněná. Jangová energie je hezká věc, ale zkuste po ní chtít utřít 
prach nebo umýt nádobí.  

Dost se nám toho už podařilo a bylo na čase zpomalit. Několika úpravami mlýna k tomu 
došlo a k nám přišel pes - fenka Tyra a po ní se po třech vnucích narodila Matylda. 

 Jak vidíte, práce s energiemi má docela zásadní vedlejší účinky a co je horší, většinou 
nejsou uvedeny na příbalovém letáku a nemůžete se o nich poradit se svým lékařem nebo 
lékárníkem. 

Datum dané 
Ne vždy ale datum volíme my. Výběrové řízení, nástup do nemocnice, často jsme bez 

možnosti výběru stavěni před konečný termín. Pokud si s očekávaným Dnem nepadneme do 
oka, nebo pokud jeho působení ruší naše záměry, můžeme udělat něco proto, abychom my 
vyhovovali více jemu, abychom dotáhli náš záměr do vytouženého konce anebo abychom to 
prostě alespoň ve zdraví přežili.  

Vládci Nebeských dómů patří k pěti prvkům a tím získáváme jednu báječnou možnost. 
Když Den nevyhovuje nám, působíme na něj právě pomocí pěti prvků. Můžeme uvažovat 
například o barvě a stylu oblečení, které daný prvek podpoří nebo naopak oslabí, o způsobu 
vedení rozhovoru, tónu hlasu, postoji, stylu jednání… 

Hovořili jsme o zkoušce z účetnictví ve dni pod vládou Draka. Podívám se do tabulky 
na manipulaci s Drakem a zapřemýšlím, co mi může pomoct. v tabulce najdu tento text: 

DRAK, DŘEVO JANG  
• aktivizuje se atributy vlastního prvku (prvku DŘEVO),  
• potlačujeme, stabilizujeme a realitu dodáme prvkem ZEMĚ, 
• ovládáme prvkem KOV,  
• doplňujeme prvkem VODA.  

Tak aktivizovat a doplnit ho určitě nechceme, podpořil by v nás představu nepodstatnosti 
detailů. Spíš se zaměříme na druhou a třetí část 

• potlačujeme, stabilizujeme a realitu dodáme prvkem ZEMĚ 
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• ovládáme prvkem KOV 

Realita ZEMĚ v účetnictví bude určitě zapotřebí a přesnost KOVU jakbysmet. Další cesta 
tedy povede do tabulky prvků a prozkoumám, co si z ní mohu odnést. Pečlivě projdu vše 
a zvážím, co je pro mne přijatelné, nebo co je proveditelné. Podívám se do tabulky prvků16 
nejprve na Zemi. Informace o krávě a kao-liangu mi nejspíš k ničemu nebudou. 

Nejjednodušší úvaha tak asi povede k barvám.  

• Potřebuji-li víc reálnost, zvolím žlutou nebo barvy ZEMĚ. Tady si mohu 
opravdu vybrat, škála barev ZEMĚ sahá od pískově bílé přes načervenalou 
terakotu po barvu černozemě.  

• Pokud se mi ale více hodí přesnost, pokud budu spíš počítat, než rozvádět 
prognostické úvahy, pak sáhnu po barvách KOVU. I tady se nabízí řada variant. 
Bílá, šedá, barvy kovu a metalízy, šarlatová, starorůžová, lila, z nabídky barev, 
doplňujících KOV si vybere i nejexkluzivnější módní salón. 

 

Já sama přednáším často pro doplnění přesnosti v temně fialových šatech, jinak se 
posluchači dozvědí, co jsem měla včera k obědu, co moji vnoučci Toníček, Mareček a Vítek… 

 

Ale to není všechno.  

Forma oděvu ZEMĚ je ležérní, KOVU upjatá, strohá. k tomu samozřejmě patří i vlasy. 
Země bude spokojena s oválným, horizontálně širším tvarem účesu. a kovově přísný ocelově 
šedý pevně stažený drdůlek naší zamračené správcové mně ve snech děsil ještě jako dospělou.  

• ZEMĚ bude vyžadovat chování bodré, přemýšlivé (Rodinův Myslitel!!!)  
• KOV stručné, jasné, přesné, precizní.  

Můžeme uvažovat o barvě a stylu oblečení, o způsobu vedení rozhovoru, tónu 
hlasu, postoji, stylu jednání, použití výrazů, tónu řeči, tvaru a obsahu předkládaných 
grafů a dalších materiálů… - na jedno výběrové řízení na velmi vysokou funkci se jeden můj 
klient takto připravoval asi šest hodin - a samozřejmě uspěl.  

Znovu ovšem opakuji, je zapotřebí opravdu vážně zapřemýšlet, jaký má být 
výstup mého snažení, aby z toho nezbyl výstup kabaretní a veškeré snažení se 
neproměnilo v beznadějné smažení.  

16 Vyčerpávající tabulky najdete v knihách Cest bílého jeřába 

35 

                                                 

 



Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

Práce s hexagramy 
Tabulka astrotypu nám přináší údaj o hexagramu, o zprávě, kterou nám předesílá Kniha 
proměn – YI JING. Hexagram můžeme využít jako věštbu, jak se ten den bude tvářit. Sdělení YI 
JINGU je daleko širší, daleko nad rámec malého diáře. Zařadila jsem proto vyjádření 10. Křídla, 
předpokládané nejstarší části Knihy proměn, které řadí hexagramy odlišným způsobem. Desáté 
křídlo se využívá v řadě přepočtů zdravím počínaje17 a korelací s Univerzem konče. a pro 
zajímavost jsem připojila komentář, který Michel Vinogradoff nazval Knihou proměn z bazaru. 
Určitě ale bude ideální připojit k těmto údajům text příslušného hexagramu z Knihy proměn. 
Jen pozor, k práci se hodí v češtině pouze překlad profesora Krále, Michela Vinogradoffa, či 
Wilhelma. 

K hlavnímu hexagramu je přiřazen ještě text dalšího hexagramu, tento hexagram vládne 
jinovým garantům. 

Hexagram, uvedený v astrotypu na prvním místě je stěžejní, vládne garantům jangovým 
a jeho síla může přesahovat vymezené hodiny18: 

Tygr  03 – 05 hodin 

Drak  07 – 09 hodin 

Kůň  11 – 13 hodin 

Opice  15 – 17 hodin 

Pes  19 – 21 hodin 

Krysa  23 – 01 hodin 

Doprovázející hexagram vládne slabším garantům jinovým: 

Zajíc  05 – 07 hodin 

Had  09 – 11 hodin 

Koza  13 – 15 hodin 

Kohout 17 – 19 hodin 

Vepř  21 – 23 hodin 

Buvol  01 – 03 hodin 

Pokud budete záměrně volit slabší hexagram, je dobré využít období kolem poloviny jeho 
vlády (např. 14 hodin pro období Kozy). Jestli se nám to nehodí a musíme využít začátek, či 

17 v současné době např. pracujeme pomocí Desátého křídla na vložkách do bot 
18 Pozor – bavíme se o středoevropském čase, letní čas musíme přepočítat! 
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konec doby, je dobré posílit příslušného vládce (Zvíře), to pak svou silou udrží i doprovodný 
hexagram. 

Tabulka energií Letící hvězdy - LUO SHU 
 

Letící hvězda nám podává informace o působení časoprostoru, umožňuje nám skutečnou 
orientaci nejen v čase, ale v čase ovlivněného prostorem. 

Podle původních čínských učení má prostor zásadní vliv na dění ve světě (samozřejmě stejně 
jako čas a člověk). Představme si třeba společnost a člověka vepředu a vzadu. Nemusíme o 
něm vědět zbla nic, jeho umístění nám samo o sobě vypráví o jeho významnosti. Pomocí 
informací o vlivu jednotlivých oblastí prostoru dokážeme velmi zajímavým způsobem měnit 
všechny atributy našeho bytí, ať už se bavíme o zdraví, vztazích, profesi, zaměření, našich 
cílech… 

Čas ale vnáší do stálého a stabilního působení změnu, která často původní zaměření vlivu 
prostoru mění, občas až do pravého opaku. Důvod je jednoduchý. Necháme-li stát klavír na 
koberci, koberec se v místě tlaku úplně zničí. Stejně tak by nás mohlo příliš zasáhnout působení 
silného místa prostoru, modifikovalo by to příliš vše, co se v něm nachází. Postupná proměna 
umožňuje jakési zprůměrování vlivu prostoru. Bytí v něm tak má čas na regeneraci v případě, 
že základní vliv prostoru bude vnímán jako nevyhovující. FENG REN SHUI, jak se nazývá obor, 
který se zabývá prací s časoprostorem19, je značně složitý, budeme se mu věnovat v následující 
Cestě bílého jeřába za tajemstvím prostoru. Tabulky energií nám ovšem už nyní mohou 
přiblížit, jakpak že se zrovna v tento den svět kolem nás cítí. Tím se i dozvíme, jak na nás bude 
působit, co mu bude vadit, co bude vyžadovat. 

Pro normální smrtelníky bude stačit údaj roku, maximálně měsíce. Pro práci v oblasti FENG 
REN SHUI se používají i tabulky dní (například pro výpočet stěhování). Pro začátečníka to moc 
nedoporučuji, často se stane, že si informace budou přímo odporovat a pak je daleko složitější 
určit kdy, kde a co má v takovéto situaci a za těchto souvislostí prioritu a co je pouze 
doprovodným jevem. Daleko rychlejší – a jistější – je v tomto případě uspořádat věci podle 
citu. Součástí HAM YU je intuitivní FENG REN SHUI. To je založeno právě na vnitřním pocitu, 
na bezeslovné nevědomé dohodě Člověka s Časem a Prostorem20. Nicméně stojí za to se na 

19 Nikoli FENG SHUI, to je nauka o hrobnictví. Slovo REN značí člověka, hovoříme tedy o zkoumání vlivů 
času a prostoru na člověka a jejich využití. 
20 Pracujeme na bázi NAO SHEN – Kosmického vědomí. Podrobně si práci s Prostorem probereme ve 
čtvrté knize Cesty bílého jeřába. 
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počátku každého měsíce podívat na energeticky silné dny, budeme pak lépe chápat jejich 
případná specifika. 

Aby sdělení byla stručná a jasná, označujeme jednotlivá GUA čísly jejich sektorů. Uvádíme vždy 
čísla tři. 

• První GUA (číslo) značí energii jangu,  

(pro rok 2014 to bude téměř vždy GUA XUN (VÍTR) – hojnost, rozmanitost21. Toto GUA 
nám sděluje, jaká energie bude v tomto období pozitivní.  

• Druhé číslo je údaj o harmonizujícím GUA, o energii, která vnáší do života 
Univerza harmonii (pro rok 2014 to bude téměř vždy GUA KUN (ZEMĚ) – manželství, 
partnerství.  

• Třetí číslo pak upozorní na negativní GUA, na energii, skrze kterou budou do 
našeho života prosakovat problémy (pro rok 2014 to bude téměř vždy GUA QIAN 
(NEBESA) otevření, nápomocní přátelé. 
 

Letící hvězda mi tak dává možnost podívat se, jak je na tom čas a prostor, jaké energie od nich 
mohu očekávat.  

 

• Chystám-li se na dovolenou na jih, není příliš taktické vybrat si k tomu měsíc či 
den, který provází negativní energie z jihu (159 - poslední číslo = 9 – GUA LI).  

• Radí-li mi tetička, bydlící na západě a v současnosti proudí ze západu pozitivní 
nebo ještě lépe harmonizující energie (první nebo druhé číslo = 7 - GUA DUI), 
není od věci se nad touto radou doopravdy zamyslet.  

• Praskne-li mi zeď, mohu se podívat, ve kterém GUA se to stalo a podle toho se 
zamyslet nad vším, co s tímto GUA souvisí. v roce Koně bude vanout negativní 
energie ze severozápadu z GUA QIAN, tedy GUA boje, nápomocných přátel, 
jurisdikce. Pokud se bude něco dít v pravé přední části vašeho bytu (z pohledu 
zvenčí), pak se raději hned zamyslete, prostor vám může cosi napovídat. a je na 
nás, abychom se mu snažili porozumět. 

21 Charakteristiky jednotlivých GUA v tabulkové části 
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Energie dní pro rok 2014 

Jak pracovat s údaji konkrétního dne 
Na příkladu jednoho konkrétního dne si předvedeme, jak pracovat s tabulkami energií 

pro jednotlivé dny. Pro sobotu 1 ledna 2011 bychom měli:  

1 1 2011 sobota Nový rok 

ZAJÍC DŘEVO + ČCHIEN   

TYGR DŘEVO + ČEN   

  KOV + 25   

  VODA - NEVINNOST   

BUVOL VODA -     

KŮŇ OHEŇ +     

PRVNÍ ŘÁDEK ASTROTYPU - ZAJÍC     
Oficiální jednání bude odsýpat, společnost se nezastaví  

Rychlý pohyblivý den, velmi vhodný pro všechny aktivity, týkající se zaopatření rodiny 
(pohovory na sociálce apod.) 

První řádek nám podává informaci o letmém dotyku osudu, tedy o tom, jaké tendence budeme 
v tomto konkrétním dni pociťovat 

HX. 25 NEVINNOST SE VYSTAVUJE POHROMĚ 
Tento hexagram brání dělat to, co chceme. Při svatbě žádné štěstí, nemoc se nezlepší, 
hledat štěstí je nejisté. Není to nepříznivý hexagram, jen nesmíme projevit nejistotu. 

HX. 12 ÚPADEK JE PROTIKLADEM PROSPERITY 
Peněz málo. Sňatek obtížný. Obchod nejistý. Cestovat se nedoporučuje. 

Hexagramy nás uvádějí do dějů, které jsou s konkrétním dnem spjaty, dvouhodiny jejich vlivu 
najdete v tabulce energií dní. 
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LETÍCÍ HVĚZDA – LUO SHU 
 

 783 rok 159 měsíc 159 den 

 

Hodnocení LUO SHU není jednoduché, věnuje se mu celý vědní obor. Pro nás bude 
mimořádně důležité hlavně ve chvílích, kdy budeme spojovat čas s prostorem (stěhování…) 

První číslo údaje vždy uvádí jangový cyklus, druhé harmonický cyklus a třetí jinový 
cyklus. Nejsilnější působení bude v okamžiku, kdy se v roce, měsíci i dni cykly shodnou. Naopak 
nejslabší budou při opozičním působení. v první půli roku se zesiluje působení jangových cyklů, 
ve druhé půli cyklů jinových. 

ROK 783 - Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. 

Takto lze lapidárně definovat tendence energií např. pro rok 2011 – rok Kovového 
Zajíce. v Magickém čtverci ovšem máme možnost vyhledat čísla vládnoucích GUA a ta nám 
prozradí daleko víc. 

7 

DUI /TUEJ 

RADOST, ZÁPAD 

tvoření, obnova, čarodějnice 

moře, jezero 

jinový Kov, jangová Voda 

Každá informace Magického čtverce LUO SHU má pro nás nesmírný význam. DUI, pěna 
mořských vln do nás vnáší radost, možnost vytvoření nového, tak jako z moře povstal nový 
život. Právě tak nám dopomůže proměnami k obnově starého, přežitého, stejně jako se mění 
jinový Kov na jangovou Vodu. Čarodějnice nás upozorňuje na důležitost neskončit u známého, 
nové dokáže čáry a zázraky. v neposlední řadě je podstatný zeměpisný údaj, ZÁPAD. Sděluje 
nám, že Západ nám bude vpadat do života, bude se aktivně snažit o to, abychom si ho všimli. 22 

22 Opravdu obšírné a srozumitelné vysvětlení potkáme na třetí Cestě bílého jeřába za tajemstvím času 
prostoru – MOŽNO KOUPIT PŘES MÉ WEBOVÉ STRÁNKY 
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Leden 2014 
1.1.2014 středa Nový rok 515 rok 159 měsíc 337 den  Oficiální jednání kultivovaná,   

LEOPARD ZEMĚ - KCHUN  ale nevýrazná, společnost   

HAD OHEŇ - ČEN  rozpačitá  

  VODA - 24 + 2  Hodně rozpačitý den, občas si   

  VODA - NÁVRATY  sám se sebou neví rady.  

BUVOL VODA -       

KŮŇ OHEŇ +       

 

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. 

Působením na hmotu energizují a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude 
soustřeďovat na SEVERU, negativní působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je 
důležité vnímat, co se děje v našem okolí, stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním 
světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí 
nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu. 

159 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Potvrzení naší cesty posílí naše vnitřní já. Pozor, vnitřní já neznamená halasné oslavy okolí. 

Působením na hmotu energizují a aktivují SEVER. Aktivity ze severu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat do STŘEDU, negativní působení očekáváme z JIHU. Můžeme očekávat něco, co nám 
potvrdí správnost našeho konání, naší cesty. Prospěje to našemu sebevědomí, ale bylo by chybou 
očekávat aplaus okolí. Vše, co se děje, se děje výhradně kvůli našemu vnitřnímu růstu. 

337 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Tradice na vrcholu. Pozor na vnášení nového, nicméně občas se může vylít s vodou i dítě. 

Působením na hmotu energizují a aktivují VÝCHOD. Aktivity z východu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat opět na VÝCHODĚ, vliv východu tak bude mimořádně silný. Vnímat bychom měli 
všechny události, které se na východě odehrávají nebo přicházející z tohoto směru, jejich budoucí 
význam může přesáhnout prvotní náznaky. Negativní působení očekáváme ze ZÁPADU. 

Důraz na tradice bude mimořádně silný, je zapotřebí z toho vycházet. Nové věci představujte velmi 
citlivě nebo ještě lépe počkejte s jejich uvedením na vhodnější dobu. a využijte maximální podporu 
tradic našich předků, cokoli původní nebo navazující na tradice se bude prosazovat samo. 

Hx. 24 NÁVRATY znamená vracet se.  

Kdo má tento hexagram, bude mít mnoho strachu. Je třeba počkat, až skončí tento měsíc. Přání jsou 
nyní neuskutečnitelná, zatím žádné štěstí.  

Hx. 2 PŘIJETÍ je měkké.  

Najdete, koho potřebujete a koho hledáte. Nové zprávy od ztraceného. Nemoc se zlepší. Vše je 
příznivé.   
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2.1.2014 čtvrtek Karina 515 rok 159 měsíc 248 den  Oficiální jednání neortodoxní,   

KONDOR ZEMĚ + KEN  společnost duchovní  

HAD OHEŇ - ČEN  Mimořádně zajímavý den   

  VODA - 27 + 23  pro všechno, co se nám jeví jako   

  VODA - ČELISTI  něco tak trochu z jiného světa.  

BUVOL VODA -       

KŮŇ OHEŇ +       

 

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat:  

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu.  

159 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat:  

Potvrzení naší cesty posílí naše vnitřní já. Pozor, vnitřní já neznamená halasné oslavy okolí.  

Působením na hmotu energizují a aktivují SEVER. Aktivity ze severu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat do STŘEDU, negativní působení očekáváme z JIHU. Můžeme očekávat něco, co nám 
potvrdí správnost našeho konání, naší cesty. Prospěje to našemu sebevědomí, ale bylo by chybou 
očekávat aplaus okolí. Vše, co se děje, se děje výhradně kvůli našemu vnitřnímu růstu. 

248 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat:  

Vnímejme naše blízké, pomohou nám k hojnosti. Neznamená to ale shrábnout všechno jen pro náš 
píseček. Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOZÁPAD. Aktivity z jihozápadu nám budou 
přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné 
vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOVÝCHODĚ, negativní působení očekáváme ze 
SEVEROVÝCHODU. Důraz na tradice minulého období přechází do působení partnerských vztahů, 
ovšem ty se dostávají do rozporu s názorem domácnosti (či mateřské firmy). Je třeba vnímat v širších 
souvislostech, jen tak se vyhneme budoucím problémům.  

HX. 27 ČELISTI znamená pěstovat, co je správné.  

Nemoci a hádky mizí. Obchod a cesty uspokojivé. Štěstí a prosperita.  

HX. 23 ODPADÁNÍ znamená uvadat.  

Obtíže se zlepšují jen pomalu. Projekty se nezavršují, nedopadají. Je třeba čekat, až projde špatné 
období. Smutek se mění v radost.  
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3.1.2014 pátek Radmila 515 rok 159 měsíc 159 den  Oficiální jednání těžkopádné,  

BUVOL VODA + KEN   společnost nevypočitatelná  

HAD OHEŇ - ČEN  Velmi tvrdohlavý, ale na první   

  VODA - 27 + 23  pohled něčím zajímavý den.   

  VODA - ČELISTI  V žádném případě nezkoušejte   

BUVOL VODA -    docílit úspěchu silou.  

KŮŇ OHEŇ +       

 

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat:  

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu. 

159 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat:  

Potvrzení naší cesty posílí naše vnitřní já. Pozor, vnitřní já neznamená halasné oslavy okolí.  

Působením na hmotu energizují a aktivují SEVER. Aktivity ze severu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat do STŘEDU, negativní působení očekáváme z JIHU. Můžeme očekávat něco, co nám 
potvrdí správnost našeho konání, naší cesty. Prospěje to našemu sebevědomí, ale bylo by chybou 
očekávat aplaus okolí. Vše, co se děje, se děje výhradně kvůli našemu vnitřnímu růstu. 

159 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat:  

Potvrzení naší cesty posílí naše vnitřní já. Pozor, vnitřní já neznamená halasné oslavy okolí.  

Působením na hmotu energizují a aktivují SEVER. Aktivity ze severu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat do STŘEDU, negativní působení očekáváme z JIHU. Můžeme očekávat něco, co nám 
potvrdí správnost našeho konání, naší cesty. Prospěje to našemu sebevědomí, ale bylo by chybou 
očekávat aplaus okolí. Vše, co se děje, se děje výhradně kvůli našemu vnitřnímu růstu. 

HX. 27 ČELISTI znamená pěstovat, co je správné.  

Nemoci a hádky mizí. Obchod a cesty uspokojivé. Štěstí a prosperita.  

HX. 23 ODPADÁNÍ znamená uvadat.  

Obtíže se zlepšují jen pomalu. Projekty se nezavršují, nedopadají. Je třeba čekat, až projde špatné 
období. Smutek se mění v radost.  
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4.1.2014 sobota Diana 515 rok 159 měsíc 961 den  Oficiální jednání neformální,   

NETOPÝR VODA - KCHUN  společnost rozevlátá  

HAD OHEŇ - ČEN  Netopýr je pro Číňany  

  VODA - 24 + 2  představitelem štěstí. Neví,   

  VODA - NÁVRATY  co chce, ale jde za tím s úsměvem 

BUVOL VODA -    na rtech. Skvělý den pro 
všechno,   

KŮŇ OHEŇ +    co nebereme vážně.  

 

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat:  

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu. 

159 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat:  

Potvrzení naší cesty posílí naše vnitřní já. Pozor, vnitřní já neznamená halasné oslavy okolí.  

Působením na hmotu energizují a aktivují SEVER. Aktivity ze severu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat do STŘEDU, negativní působení očekáváme z JIHU. Můžeme očekávat něco, co nám 
potvrdí správnost našeho konání, naší cesty. Prospěje to našemu sebevědomí, ale bylo by chybou 
očekávat aplaus okolí. Vše, co se děje, se děje výhradně kvůli našemu vnitřnímu růstu.  

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit.  

Hx. 24 NÁVRATY znamená vracet se. 

Kdo má tento hexagram, bude mít mnoho strachu. Je třeba počkat, až skončí tento  

měsíc. Přání jsou nyní neuskutečnitelná, zatím žádné štěstí. 

Hx. 2 PŘIJETÍ je měkké.  

Najdete, koho potřebujete a koho hledáte. Nové zprávy od ztraceného. Nemoc se  

zlepší. Vše je příznivé.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

5.1.2014 neděle Dalimil 515 rok 159 měsíc 872 den  Oficiální jednání upovídané,   

KRYSA VODA + KEN  společnost zajímavá  

HAD OHEŇ - ČEN  Pokud Krysu nezaženete   

  VODA - 27 + 23  do kouta, je schopná, vtipná a   

  VODA - ČELISTI  veselá. Dokáže být ale značně   

BUVOL VODA -    agresivní.  

KŮŇ OHEŇ +       

 

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu.  

159 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat:  

Potvrzení naší cesty posílí naše vnitřní já. Pozor, vnitřní já neznamená halasné oslavy okolí.  

Působením na hmotu energizují a aktivují SEVER. Aktivity ze severu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat do STŘEDU, negativní působení očekáváme z JIHU. Můžeme očekávat něco, co nám 
potvrdí správnost našeho konání, naší cesty. Prospěje to našemu sebevědomí, ale bylo by chybou 
očekávat aplaus okolí. Vše, co se děje, se děje výhradně kvůli našemu vnitřnímu růstu.  

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

HX. 27 ČELISTI znamená pěstovat, co je správné. 

Nemoci a hádky mizí. Obchod a cesty uspokojivé. Štěstí a prosperita.  

HX. 23 ODPADÁNÍ znamená uvadat. 

Obtíže se zlepšují jen pomalu. Projekty se nezavršují, nedopadají. Je třeba čekat, až projde špatné 
období. Smutek se mění v radost. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

6.1.2014 pondělí Tři 515 rok 961 měsíc 783 den  Oficiální jednání na úrovni,   

VLAŠTOVKA VODA - KCHUN  společnost velkodušná  

HAD OHEŇ - ČEN  Vlaštovka je stará duše, velmi akce. 

  VODA - 24 + 2  příznivý den pro všechno, co má   

  ZEMĚ 0 NÁVRATY  nenásilnou formou spět   

BUVOL VODA -    k potřebnému konci. Nepříznivý   

KŮŇ OHEŇ +    den pro násilné   

 

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu.  

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit.  

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. 

Působením na hmotu energizují a aktivují ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom 
stejně jako v minulém cyklu neměli podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků.  

Hx. 24 NÁVRATY znamená vracet se. 

Kdo má tento hexagram, bude mít mnoho strachu. Je třeba počkat, až skončí tento měsíc. Přání jsou 
nyní neuskutečnitelná, zatím žádné štěstí. 

Hx. 2 PŘIJETÍ je měkké.  

Najdete, koho potřebujete a koho hledáte. Nové zprávy od ztraceného. Nemoc se zlepší. Vše je 
příznivé.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

7.1.2014 úterý Vilma 515 rok 961 měsíc 694 den  Oficiální jednání nedosáhne   

VEPŘ VODA + KEN  uspokojivých výsledků, společnost  

HAD OHEŇ - ČEN  přehrávající  

  VODA - 27 + 23  Den, přinášející divadelní   

  ZEMĚ 0 ČELISTI  představení, ne opravdový život.  

BUVOL VODA -       

KŮŇ OHEŇ +       

 

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu.  

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit.  

694 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Získáme v očích přátel. Ale ne předhazováním našeho bohatství. Působením na hmotu energizují 
a aktivují SEVEROZÁPAD. Aktivity ze severozápadu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
JIHU, negativní působení očekáváme z JIHOVÝCHODU. Energie svědčí společenskému styku, přátelé 
stojí o naši společnost. I nám setkávání udělá dobře, ale pozor bychom si měli dát na okaté 
zveřejňování a přílišné zdůrazňování našich úspěchů.  

HX. 27 ČELISTI znamená pěstovat, co je správné. 

Nemoci a hádky mizí. Obchod a cesty uspokojivé. Štěstí a prosperita.  

HX. 23 ODPADÁNÍ znamená uvadat. 

Obtíže se zlepšují jen pomalu. Projekty se nezavršují, nedopadají. Je třeba čekat, až projde špatné 
období. Smutek se mění v radost. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

8.1.2014 středa Čestmír 515 rok 961 měsíc 515 den  Oficiální jednání otevřené,   

DIKOBRAZ ZEMĚ - KCHUN  společnost preferující partnerství 

HAD OHEŇ - ČEN  Den určený pro partnerství,   

  VODA - 24 + 2  velmi silné vnímání sexuálního   

  ZEMĚ 0 NÁVRATY  pouta.  

BUVOL VODA -       

KŮŇ OHEŇ +       

 

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu.  

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat:  

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit.  

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat:  

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu.  

Hx. 24 NÁVRATY znamená vracet se. 

Kdo má tento hexagram, bude mít mnoho strachu. Je třeba počkat, až skončí tento měsíc. Přání jsou 
nyní neuskutečnitelná, zatím žádné štěstí. 

Hx. 2 PŘIJETÍ je měkké.  

Najdete, koho potřebujete a koho hledáte. Nové zprávy od ztraceného. Nemoc se zlepší. Vše je 
příznivé. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

9.1.2014 čtvrtek Vladan 515 rok 961 měsíc 426 den  Oficiální jednání nedosáhne   

VLK ZEMĚ + KEN  uspokojivých výsledků,   

HAD OHEŇ - ČEN  společnost přehrávající  

  VODA - 27 + 23  Den, přinášející divadelní   

  ZEMĚ 0 ČELISTI  představení, ne opravdový život. 

BUVOL VODA -       

KŮŇ OHEŇ +       

 

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat:  

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu.  

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat:  

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit.  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat:  

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. Působením 
na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 
Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

HX. 27 ČELISTI znamená pěstovat, co je správné. 

Nemoci a hádky mizí. Obchod a cesty uspokojivé. Štěstí a prosperita.  

HX. 23 ODPADÁNÍ znamená uvadat. 

Obtíže se zlepšují jen pomalu. Projekty se nezavršují, nedopadají. Je třeba čekat, až projde špatné 
období. Smutek se mění v radost. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

       

10.1.2014 pátek Břetislav 515 rok 961 měsíc 337 den  Oficiální jednání loajální,   

PES KOV + KEN  společnost mladých hravá,   

HAD OHEŇ - ČEN  starších upjatá  

  VODA - 27 + 23  Den jako stvořený pro loajalitu,   

  ZEMĚ 0 ČELISTI  bez ohledu k čemu se má vázat.  

BUVOL VODA -       

KŮŇ OHEŇ +       

 

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat:  

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu.  

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat:  

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit.  

337 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat:  

Tradice na vrcholu. Pozor na vnášení nového, nicméně občas se může vylít s vodou i dítě.  

Působením na hmotu energizují a aktivují VÝCHOD. Aktivity z východu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat opět na VÝCHODĚ, vliv východu tak bude mimořádně silný. Vnímat bychom měli 
všechny události, které se na východě odehrávají nebo přicházející z tohoto směru, jejich budoucí 
význam může přesáhnout prvotní náznaky. Negativní působení očekáváme ze ZÁPADU. Důraz na 
tradice bude mimořádně silný, je zapotřebí z toho vycházet. Nové věci představujte velmi citlivě nebo 
ještě lépe počkejte s jejich uvedením na vhodnější dobu. a využijte maximální podporu tradic našich 
předků, cokoli původní nebo navazující na tradice se bude prosazovat samo.  

HX. 27 ČELISTI znamená pěstovat, co je správné. 

Nemoci a hádky mizí. Obchod a cesty uspokojivé. Štěstí a prosperita.  

HX. 23 ODPADÁNÍ znamená uvadat. 

Obtíže se zlepšují jen pomalu. Projekty se nezavršují, nedopadají. Je třeba čekat, až projde špatné 
období. Smutek se mění v radost. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

11.1.2014 sobota Bohdana 515 rok 961 měsíc 248 den  Oficiální jednání podrážděné,   

BAŽANT KOV - KCHUN  společnost nesourodá  

HAD OHEŇ - ČEN  Den, přinášející obavy z malérů,  

  VODA - 24 + 2  které se ještě nestaly.  

  ZEMĚ 0 NÁVRATY     

BUVOL VODA -       

KŮŇ OHEŇ +       

 

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat:  

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu.  

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat:  

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit.  

248 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat:  

Vnímejme naše blízké, pomohou nám k hojnosti. Neznamená to ale shrábnout všechno jen pro náš 
píseček. Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOZÁPAD. Aktivity z jihozápadu nám budou 
přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné 
vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOVÝCHODĚ, negativní působení očekáváme ze 
SEVEROVÝCHODU. Důraz na tradice minulého období přechází do působení partnerských vztahů, 
ovšem ty se dostávají do rozporu s názorem domácnosti (či mateřské firmy). Je třeba vnímat v širších 
souvislostech, jen tak se vyhneme budoucím problémům. 

Hx. 24 NÁVRATY znamená vracet se. 

Kdo má tento hexagram, bude mít mnoho strachu. Je třeba počkat, až skončí tento měsíc. Přání jsou 
nyní neuskutečnitelná, zatím žádné štěstí. 

Hx. 2 PŘIJETÍ je měkké.  

Najdete, koho potřebujete a koho hledáte. Nové zprávy od ztraceného. Nemoc se zlepší. Vše je 
příznivé.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

 12.1.2014 neděle Pravoslav 515 rok 961 měsíc 159 den  Oficiální jednání jednostranné,   

KOHOUT KOV + KEN  společnost výstřední  

HAD OHEŇ - ČEN  Den prosazování sebe sama a   

  VODA - 27 + 23  komplexů z nedostatečného   

  ZEMĚ 0 ČELISTI  ocenění okolí.  

BUVOL VODA -       

KŮŇ OHEŇ +       

 

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat:  

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu.  

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat:  

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit.  

159 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat:  

Potvrzení naší cesty posílí naše vnitřní já. Pozor, vnitřní já neznamená halasné oslavy okolí.  

Působením na hmotu energizují a aktivují SEVER. Aktivity ze severu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat do STŘEDU, negativní působení očekáváme z JIHU. Můžeme očekávat něco, co nám 
potvrdí správnost našeho konání, naší cesty. Prospěje to našemu sebevědomí, ale bylo by chybou 
očekávat aplaus okolí. Vše, co se děje, se děje výhradně kvůli našemu vnitřnímu růstu.  

HX. 27 ČELISTI znamená pěstovat, co je správné. 

Nemoci a hádky mizí. Obchod a cesty uspokojivé. Štěstí a prosperita.  

HX. 23 ODPADÁNÍ znamená uvadat. 

Obtíže se zlepšují jen pomalu. Projekty se nezavršují, nedopadají. Je třeba čekat, až projde špatné 
období. Smutek se mění v radost. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

13.1.2014 pondělí Edita 515 rok 961 měsíc 961 den  Oficiální jednání negativistické,   

HAVRAN KOV - KCHUN  společnost neveselá  

HAD OHEŇ - ČEN  Havran je pták škarohlíd.  

  VODA - 24 + 2   Všechno vidí černě, z ničeho   

  ZEMĚ 0 NÁVRATY  nedokáže mít radost. Nevhodný   

BUVOL VODA -    den pro cokoli, co má mít delší   

KŮŇ OHEŇ +     trvání.  

        

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat:  

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu. 

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat:  

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit.  

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat:  

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit.  

Kdo má tento hexagram, bude mít mnoho strachu. Je třeba počkat, až skončí tento měsíc. Přání jsou 
nyní neuskutečnitelná, zatím žádné štěstí. 

Hx. 2 PŘIJETÍ je měkké.  

Najdete, koho potřebujete a koho hledáte. Nové zprávy od ztraceného. Nemoc se zlepší. Vše je 
příznivé.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

14.1.2014 úterý Radovan 515 rok 961 měsíc 872 den  Oficiální jednání k věci,   

OPICE KOV + KEN  společnost hravá  

HAD OHEŇ - ČEN  Velmi pozitivní den pro chování   

  VODA - 27 + 23  přirozené, hravé. a řinčení   

  ZEMĚ 0 ČELISTI  zbraní při tlačení na pilu.  

BUVOL VODA -       

KŮŇ OHEŇ +       

 

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat:  

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu.  

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat:  

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit.  

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat:  

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

HX. 27 ČELISTI znamená pěstovat, co je správné. 

Nemoci a hádky mizí. Obchod a cesty uspokojivé. Štěstí a prosperita.  

HX. 23 ODPADÁNÍ znamená uvadat. 

Obtíže se zlepšují jen pomalu. Projekty se nezavršují, nedopadají. Je třeba čekat, až projde špatné 
období. Smutek se mění v radost. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

15.1.2014 středa Alice 515 rok 961 měsíc 783 den  Oficiální jednání vstřícné,  

LIDOOP ZEMĚ - KCHUN  společnost spojující 

HAD OHEŇ - ČEN  Velmi dobrý den pro jakékoli  

  VODA - 24 + 2  setkání oficiální i osobní. 

  ZEMĚ 0 NÁVRATY    

BUVOL VODA -      

KŮŇ OHEŇ +      

 

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu.  

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit.  

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. 

Působením na hmotu energizují a aktivují ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom 
stejně jako v minulém cyklu neměli podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků.  

Hx. 24 NÁVRATY znamená vracet se. 

Kdo má tento hexagram, bude mít mnoho strachu. Je třeba počkat, až skončí tento měsíc. Přání jsou 
nyní neuskutečnitelná, zatím žádné štěstí. 

Hx. 2 PŘIJETÍ je měkké.  

Najdete, koho potřebujete a koho hledáte. Nové zprávy od ztraceného. Nemoc se zlepší. Vše je 
příznivé.  
  

55 



Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

16.1.2014 čtvrtek Ctirad 515 rok 961 měsíc 694 den  Oficiální jednání lidské,  

TAPÍR ZEMĚ + KEN  společnost empatická 

HAD OHEŇ - ČEN  Úžasný den plný lidské  

  VODA - 27 + 23  solidarity, příkladný pro jednání 

  ZEMĚ 0 ČELISTI   na úřadech. Naplňování potřeb, 

BUVOL VODA -    ne přání.  

KŮŇ OHEŇ +      

 

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu.  

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit.  

694 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Získáme v očích přátel. Ale ne předhazováním našeho bohatství.  

Působením na hmotu energizují a aktivují SEVEROZÁPAD. Aktivity ze severozápadu nám budou 
přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné 
vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na JIHU, negativní působení očekáváme z JIHOVÝCHODU. 

Energie svědčí společenskému styku, přátelé stojí o naši společnost. I nám setkávání udělá dobře, ale 
pozor bychom si měli dát na okaté zveřejňování a přílišné zdůrazňování našich úspěchů. 

HX. 27 ČELISTI znamená pěstovat, co je správné.  

Nemoci a hádky mizí. Obchod a cesty uspokojivé. Štěstí a prosperita. 

HX. 23 ODPADÁNÍ znamená uvadat. 

Obtíže se zlepšují jen pomalu. Projekty se nezavršují, nedopadají. Je třeba čekat, až projde špatné 
období. Smutek se mění v radost. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

17.1.2014 pátek Drahoslav 515 rok 961 měsíc 515 den  Oficiální jednání zcela 

OVCE OHEŇ + KEN  nevypočitatelné, 

HAD OHEŇ - ČEN  společnost také. 

  VODA - 27 + 23  Den stvořený pro vnímání 

  ZEMĚ 0 ČELISTI  krásy, ovšem s realitou má 

BUVOL VODA -    značné potíže. 

KŮŇ OHEŇ +      

 

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat:  

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu.  

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit.  

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat:  

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu.  

HX. 27 ČELISTI znamená pěstovat, co je správné.  

Nemoci a hádky mizí. Obchod a cesty uspokojivé. Štěstí a prosperita. 

HX. 23 ODPADÁNÍ znamená uvadat. 

Obtíže se zlepšují jen pomalu. Projekty se nezavršují, nedopadají. Je třeba čekat, až projde špatné 
období. Smutek se mění v radost. 
  

57 



Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

18.1.2014 sobota Vladislav 515 rok 961 měsíc 426 den  Oficiální jednání podbízivé,  

MUNTJAK OHEŇ - KCHUN  společnost oslnivá 

HAD OHEŇ - ČEN  Okouzlující a příjemný den,  

  VODA - 24 + 2  trochu nesamostatný. 

  ZEMĚ 0 NÁVRATY    

BUVOL VODA -      

KŮŇ OHEŇ +      

 

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu.  

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit.  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. Působením 
na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

Hx. 24 NÁVRATY znamená vracet se. 

Kdo má tento hexagram, bude mít mnoho strachu. Je třeba počkat, až skončí tento měsíc. Přání jsou 
nyní neuskutečnitelná, zatím žádné štěstí. 

Hx. 2 PŘIJETÍ je měkké.  

Najdete, koho potřebujete a koho hledáte. Nové zprávy od ztraceného. Nemoc se zlepší. Vše je 
příznivé.  
  

58 



Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

19.1.2014 neděle Doubravka 515 rok 961 měsíc 337 den  Oficiální jednání dynamické 

KŮŇ OHEŇ + KEN   až překotné, společnost  

HAD OHEŇ - ČEN  velkolepá 

  VODA - 27 + 23  Den stvořený pro  

  ZEMĚ 0 ČELISTI  Ódu na radost, nepříliš  

BUVOL VODA -    nevhodný pro monotónní 

KŮŇ OHEŇ +    činnost, či podpis smlouvy. 

 

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu.  

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit.  

337 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Tradice na vrcholu. Pozor na vnášení nového, nicméně občas se může vylít s vodou i dítě.  

Působením na hmotu energizují a aktivují VÝCHOD. Aktivity z východu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat opět na VÝCHODĚ, vliv východu tak bude mimořádně silný. Vnímat bychom měli 
všechny události, které se na východě odehrávají nebo přicházející z tohoto směru, jejich budoucí 
význam může přesáhnout prvotní náznaky. Negativní působení očekáváme ze ZÁPADU. Důraz na 
tradice bude mimořádně silný, je zapotřebí z toho vycházet. Nové věci představujte velmi citlivě nebo 
ještě lépe počkejte s jejich uvedením na vhodnější dobu. a využijte maximální podporu tradic našich 
předků, cokoli původní nebo navazující na tradice se bude prosazovat samo.  

HX. 27 ČELISTI znamená pěstovat, co je správné.  

Nemoci a hádky mizí. Obchod a cesty uspokojivé. Štěstí a prosperita. 

HX. 23 ODPADÁNÍ znamená uvadat. 

Obtíže se zlepšují jen pomalu. Projekty se nezavršují, nedopadají. Je třeba čekat, až projde špatné 
období. Smutek se mění v radost. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

20.1.2014 pondělí Ilona 515 rok 961 měsíc 248 den  Oficiální jednání rozhodné,  

JELEN OHEŇ - KCHUN  společnost informativní 

HAD OHEŇ - ČEN  Den sdělení a zpráv. Tajná  

  VODA - 24 + 2  schůzka bude zveřejněna dřív,  

  ZEMĚ 0 NÁVRATY  než k ní dojde. 

BUVOL VODA -      

KŮŇ OHEŇ +      

 

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu.  

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit.  

248 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnímejme naše blízké, pomohou nám k hojnosti. Neznamená to ale shrábnout všechno jen pro náš 
píseček. Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOZÁPAD. Aktivity z jihozápadu nám budou 
přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné 
vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOVÝCHODĚ, negativní působení očekáváme ze 
SEVEROVÝCHODU. Důraz na tradice minulého období přechází do působení partnerských vztahů, 
ovšem ty se dostávají do rozporu s názorem domácnosti (či mateřské firmy). Je třeba vnímat v širších 
souvislostech, jen tak se vyhneme budoucím problémům. 

Hx. 24 NÁVRATY znamená vracet se. 

Kdo má tento hexagram, bude mít mnoho strachu. Je třeba počkat, až skončí tento měsíc. Přání jsou 
nyní neuskutečnitelná, zatím žádné štěstí. 

Hx. 2 PŘIJETÍ je měkké.  

Najdete, koho potřebujete a koho hledáte. Nové zprávy od ztraceného. Nemoc se zlepší. Vše je 
příznivé.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

21.1.2014 úterý Běla 515 rok 961 měsíc 159 den  Oficiální jednání uzavřené,  

HAD OHEŇ + KEN  společnost náladová 

HAD OHEŇ - TUEJ  Velmi dobrý den pro jemné  

  VODA - 41 + 4  prosazení inteligentních 

  ZEMĚ 0 UBÝVÁNÍ   záležitostí.  

TYGR DŘEVO +      

KŮŇ OHEŇ +      

 

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu.  

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit.  

159 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Potvrzení naší cesty posílí naše vnitřní já. Pozor, vnitřní já neznamená halasné oslavy okolí. Působením 
na hmotu energizují a aktivují SEVER. Aktivity ze severu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem 
za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat 
do STŘEDU, negativní působení očekáváme z JIHU. Můžeme očekávat něco, co nám potvrdí správnost 
našeho konání, naší cesty. Prospěje to našemu sebevědomí, ale bylo by chybou očekávat aplaus okolí. 
Vše, co se děje, se děje výhradně kvůli našemu vnitřnímu růstu.  

HX. 41 UBÝVÁNÍ znamená počátek rozmachu a úpadku.  

Usměje-li se na vás štěstí, nezačněte nic náhodou. Při akcích mohou chybět síly. Počkat na další roční 
období, kolo se otočí. Je možné se vyhnout pohromě, ale ne nesnázím. 

HX. 4 ZRÁNÍ znamená chaos, nakonec však úspěch.  

Vaše velkorysost je až příliš velká. Bylo by možné snadno vydělat peníze. I přes obezřetnost vás 
nachytají. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

22.1.2014 středa Slavomír 515 rok 961 měsíc 961 den  Oficiální jednání neobratné,  

ČERV ZEMĚ - KCHUN  společnost nevýrazná 

HAD OHEŇ - TUEJ  Mimořádně submisivní den,  

  VODA - 19 + 7  jakoby se omlouval, že je vůbec  

  ZEMĚ 0 SBLlŽENÍ  zařazen do kalendáře.  

TYGR DŘEVO +    Nevýhodný pro zásadní kroky, 

KŮŇ OHEŇ +     ale příjemný pro romantická  

     setkání. 

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu.  

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit.  

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit.  

HX. 19 SBLÍŽENÍ je nabídka. 

Hádky přinesou soud. Nemoc se lepší jenom pomalu. Kariéra uspokojivá. v domácnosti klid a mír. 

HX. 7 VOJSKO je truchlivé  

Nemoc se hodně zlepší. Snadno dosáhnete toho, o co se snažíte. Pro jakékoli svazky není překážek. 
Obchody a cesty se snadno daří.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

23.1.2014 čtvrtek Zdeněk 515 rok 961 měsíc 872 den  Oficiální jednání půjde dobře, 

BEZROHÝ DRAK ZEMĚ + KEN  společnost se může zadrhnout. 

HAD OHEŇ - TUEJ  Dobrý den, který se tváří silnější, 

  VODA - 41 + 4  než opravdu je. 

  ZEMĚ 0 UBÝVÁNÍ    

TYGR DŘEVO +      

KŮŇ OHEŇ +      

       

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu.  

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit.  

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

HX. 41 UBÝVÁNÍ znamená počátek rozmachu a úpadku.  

Usměje-li se na vás štěstí, nezačněte nic náhodou. Při akcích mohou chybět síly. Počkat na další roční 
období, kolo se otočí. Je možné se vyhnout pohromě, ale ne nesnázím. 

HX. 4 ZRÁNÍ znamená chaos, nakonec však úspěch.  

Vaše velkorysost je až příliš velká. Bylo by možné snadno vydělat peníze. I přes obezřetnost vás 
nachytají. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

24.1.2014 pátek Milena 515 rok 961 měsíc 783 den  Oficiální jednání vynikající,  

DRAK DŘEVO + KEN  společnost brilantní.  

HAD OHEŇ - TUEJ  Výborný den, přinášející nové  

  VODA - 41 + 4  úhly pohledu. Zajímavý den 

  ZEMĚ 0 UBÝVÁNÍ  pro vztahy (svatba), drak se  

TYGR DŘEVO +    nikdy nenudí, je velkorysý, 

KŮŇ OHEŇ +    důvěřivý, až trochu naivní. 

      

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu.  

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit.  

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. 

Působením na hmotu energizují a aktivují ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom 
stejně jako v minulém cyklu neměli podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků.  

HX. 41 UBÝVÁNÍ znamená počátek rozmachu a úpadku.  

Usměje-li se na vás štěstí, nezačněte nic náhodou. Při akcích mohou chybět síly. 

Počkat na další roční období, kolo se otočí. Je možné se vyhnout pohromě, ale ne nesnázím. 

HX. 4 ZRÁNÍ znamená chaos, nakonec však úspěch.  

Vaše velkorysost je až příliš velká. Bylo by možné snadno vydělat peníze. I přes 

obezřetnost vás nachytají. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

25.1.2014 sobota Miloš 515 rok 961 měsíc 694 den  Oficiální jednání velmi 

JEZEVEC DŘEVO - KCHUN  konzervativní, společnost usedlá. 

HAD OHEŇ - TUEJ  Zajímavý den. Vypadá velmi  

  VODA - 19 + 7  dynamicky, ale přitom je velmi  

  ZEMĚ 0 SBLlŽENÍ  konzervativní. 

TYGR DŘEVO +      

KŮŇ OHEŇ +      

  

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. 

Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, stejně tak jako zamyslet se nad sebou, 
nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, ale význam dění ani nepodcenit, ani 
nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních myšlenek či činů přinese místo 
úspěchu ztrátu. 

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. 

Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, 
nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše 
práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými potřebami nám přinese patřičné ocenění. 
Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na viditelném. Nejenže se budeme velmi 
vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi 
draze zaplatit. 

694 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Získáme v očích přátel. Ale ne předhazováním našeho bohatství. Působením na hmotu energizují 
a aktivují SEVEROZÁPAD. Aktivity ze severozápadu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHU, negativní působení očekáváme z JIHOVÝCHODU.Energie 
svědčí společenskému styku, přátelé stojí o naši společnost. I nám setkávání udělá dobře, ale pozor 
bychom si měli dát na okaté zveřejňování a přílišné zdůrazňování našich úspěchů. 

HX. 19 SBLÍŽENÍ je nabídka. 

Hádky přinesou soud. Nemoc se lepší jenom pomalu. Kariéra uspokojivá.V domácnosti klid a mír. 

HX. 7 VOJSKO je truchlivé  

Nemoc se hodně zlepší. Snadno dosáhnete toho, o co se snažíte. Pro jakékoli svazky není překážek. 
Obchody a cesty se snadno daří.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

26.1.2014 neděle Zora 515 rok 961 měsíc 515 den  Oficiální jednání bude  

ZAJÍC DŘEVO + KEN  odsýpat, společnost se nezastaví  

HAD OHEŇ - TUEJ  Rychlý pohyblivý den, velmi  

  VODA - 41 + 4  vhodný pro všechny aktivity,  

  ZEMĚ 0 UBÝVÁNÍ  týkající se zaopatření rodiny  

TYGR DŘEVO +    (pohovory na sociálce apod.). 

KŮŇ OHEŇ +      

       

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu.  

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit.  

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu.  

HX. 41 UBÝVÁNÍ znamená počátek rozmachu a úpadku.  

Usměje-li se na vás štěstí, nezačněte nic náhodou. Při akcích mohou chybět síly. Počkat na další roční 
období, kolo se otočí. Je možné se vyhnout pohromě, ale ne nesnázím. 

HX. 4 ZRÁNÍ znamená chaos, nakonec však úspěch.  

Vaše velkorysost je až příliš velká. Bylo by možné snadno vydělat peníze. I přes obezřetnost vás 
nachytají. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

27.1.2014 pondělí Ingrid 515 rok 961 měsíc 426 den  Oficiální jednání – pozor na  

LIŠKA DŘEVO - KCHUN  spodní podtext, společnost  

HAD OHEŇ - TUEJ  nevyniká v upřímnosti.  

  VODA - 19 + 7  Pokud nejste Opice, radši se  

  ZEMĚ 0 SBLlŽENÍ  vyhněte veškerým jednáním a  

TYGR DŘEVO +    sezením, protřelá Liška s vámi  

KŮŇ OHEŇ +    zamete jedna radost. 

       

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu.  

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit.  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. Působením 
na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. Rozmanitost 
ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude výrazně 
přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude návrat 
k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

HX. 19 SBLÍŽENÍ je nabídka. 

Hádky přinesou soud. Nemoc se lepší jenom pomalu. Kariéra uspokojivá. v domácnosti klid a mír. 

HX. 7 VOJSKO je truchlivé  

Nemoc se hodně zlepší. Snadno dosáhnete toho, o co se snažíte. Pro jakékoli svazky není překážek. 
Obchody a cesty se snadno daří. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

28.1.2014 úterý Otýlie 515 rok 961 měsíc 337 den  Oficiální jednání agresivní,  

TYGR DŘEVO + KEN  společnost nevyvážená  

HAD OHEŇ - TUEJ  Dravý Tygr povede monolog,  

  VODA - 41 + 4  přehlušit ho bude možná  

  ZEMĚ 0 UBÝVÁNÍ  nad vaše síly. 

TYGR DŘEVO +      

KŮŇ OHEŇ +      

       

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu.  

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit.  

337 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Tradice na vrcholu. Pozor na vnášení nového, nicméně občas se může vylít s vodou i dítě.  

Působením na hmotu energizují a aktivují VÝCHOD. Aktivity z východu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat opět na VÝCHODĚ, vliv východu tak bude mimořádně silný. Vnímat bychom měli 
všechny události, které se na východě odehrávají nebo přicházející z tohoto směru, jejich budoucí 
význam může přesáhnout prvotní náznaky. Negativní působení očekáváme ze ZÁPADU. Důraz na 
tradice bude mimořádně silný, je zapotřebí z toho vycházet. Nové věci představujte velmi citlivě nebo 
ještě lépe počkejte s jejich uvedením na vhodnější dobu. a využijte maximální podporu tradic našich 
předků, cokoli původní nebo navazující na tradice se bude prosazovat samo.  

HX. 41 UBÝVÁNÍ znamená počátek rozmachu a úpadku.  

Usměje-li se na vás štěstí, nezačněte nic náhodou. Při akcích mohou chybět síly. Počkat na další roční 
období, kolo se otočí. Je možné se vyhnout pohromě, ale ne nesnázím. 

HX. 4 ZRÁNÍ znamená chaos, nakonec však úspěch.  

Vaše velkorysost je až příliš velká. Bylo by možné snadno vydělat peníze. I přes obezřetnost vás 
nachytají.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

29.1.2014 středa Zdislava 515 rok 961 měsíc 248 den  Oficiální jednání kultivovaná,  

LEOPARD ZEMĚ - KCHUN  ale nevýrazná, společnost  

HAD OHEŇ - TUEJ  rozpačitá 

  VODA - 19 + 7  Hodně rozpačitý den, občas si  

  ZEMĚ 0 SBLlŽENÍ  sám se sebou neví rady. 

TYGR DŘEVO +      

KŮŇ OHEŇ +      

       

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu.  

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit.  

248 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnímejme naše blízké, pomohou nám k hojnosti. Neznamená to ale shrábnout všechno jen pro náš 
píseček. Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOZÁPAD. Aktivity z jihozápadu nám budou 
přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné 
vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOVÝCHODĚ, negativní působení očekáváme ze 
SEVEROVÝCHODU. Důraz na tradice minulého období přechází do působení partnerských vztahů, 
ovšem ty se dostávají do rozporu s názorem domácnosti (či mateřské firmy). Je třeba vnímat v širších 
souvislostech, jen tak se vyhneme budoucím problémům. 

HX. 19 SBLÍŽENÍ je nabídka. 

Hádky přinesou soud. Nemoc se lepší jenom pomalu. Kariéra uspokojivá. v domácnosti klid a mír. 

HX. 7 VOJSKO je truchlivé  

Nemoc se hodně zlepší. Snadno dosáhnete toho, o co se snažíte. Pro jakékoli svazky není překážek. 
Obchody a cesty se snadno daří.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

30.1.2014 čtvrtek Robin 515 rok 961 měsíc 159 den  Oficiální jednání neortodoxní,  

KONDOR ZEMĚ + KEN  společnost duchovní 

HAD OHEŇ - TUEJ  Mimořádně zajímavý den  

  VODA - 41 + 4  pro všechno, co se nám jeví jako  

  ZEMĚ 0 UBÝVÁNÍ  něco tak trochu z jiného světa. 

TYGR DŘEVO +      

KŮŇ OHEŇ +      

       

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu.  

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit.  

159 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Potvrzení naší cesty posílí naše vnitřní já. Pozor, vnitřní já neznamená halasné oslavy okolí.  

Působením na hmotu energizují a aktivují SEVER. Aktivity ze severu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat do STŘEDU, negativní působení očekáváme z JIHU. Můžeme očekávat něco, co nám 
potvrdí správnost našeho konání, naší cesty. Prospěje to našemu sebevědomí, ale bylo by chybou 
očekávat aplaus okolí. Vše, co se děje, se děje výhradně kvůli našemu vnitřnímu růstu.  

HX. 41 UBÝVÁNÍ znamená počátek rozmachu a úpadku.  

Usměje-li se na vás štěstí, nezačněte nic náhodou. Při akcích mohou chybět síly. Počkat na další roční 
období, kolo se otočí. Je možné se vyhnout pohromě, ale ne nesnázím. 

HX. 4 ZRÁNÍ znamená chaos, nakonec však úspěch.  

Vaše velkorysost je až příliš velká. Bylo by možné snadno vydělat peníze. I přes obezřetnost vás 
nachytají. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

31.1.2014 pátek Marika 426 rok 961 měsíc 961 den  Oficiální jednání jednostranné,  

KOHOUT KOV + ČCHIEN  společnost výstřední 

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  Den prosazování sebe sama a  

  DŘEVO + 10 + 6  komplexů z nedostatečného  

  ZEMĚ 0 VYKROČENÍ  ocenění okolí. 

TYGR DŘEVO +      

KŮŇ OHEŇ +      

      

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. Působením 
na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit.  

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit.  

Hx.10 VYKROČENÍ znamená nesetrvávat na místě.  

Cesty výhodné. Úspěch v obchodě jistý. Nemoci mizí. Podnikání dobře vyjde. 

Hx. 6 SVÁR znamená nenávidět. 

V tuto chvíli se nic nedaří, zbytečná snaha. Dobrých věcí se těžko dosahuje. Pachtění za bohatstvím je 
iluzorní. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

Únor 2014 
1.2.2014 sobota Hynek 426 rok 961 měsíc 872 den  Oficiální jednání na úrovni,  

VLAŠTOVKA VODA - TUEJ  společnost velkodušná 

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  Vlaštovka je stará duše, velmi 
akce. 

  DŘEVO + 58 + 47  příznivý den pro všechno, co má  

  ZEMĚ 0 RADOST  nenásilnou formou spět  

TYGR DŘEVO +    k potřebnému konci. Nepříznivý  

KŮŇ OHEŇ +    den pro násilné  

       

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. Působením 
na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit.  

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

Hx. 58 RADOST znamená ukázat se. 

Nemoci se dostane dobrého lékaře. Získáte hledané bohatství. Ve sňatku a jiných svazcích velké 
uspokojení. Práci najdete bez úsilí. 

HX. 47 TÍSEŇ srocuje. 

Opatrnost ve všem. Žádná korupce. Vyhnout se sprostým lidem a hledat lidi vzdělané. Průměrný muž 
vyhledává hlupáky.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

2.2.2014 neděle Nela 426 rok 961 měsíc 783 den  Oficiální jednání nedosáhne  

VEPŘ VODA + ČCHIEN  uspokojivých výsledků, společnost  

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  přehrávající 

  DŘEVO + 10 + 6  Den, přinášející divadelní  

  ZEMĚ 0 VYKROČENÍ  představení, ne opravdový život. 

TYGR DŘEVO +      

KŮŇ OHEŇ +      

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 
Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit.  

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. 

Působením na hmotu energizují a aktivují ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom 
stejně jako v minulém cyklu neměli podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků.  

Hx.10 VYKROČENÍ znamená nesetrvávat na místě.  

Cesty výhodné. Úspěch v obchodě jistý. Nemoci mizí. Podnikání dobře vyjde. 

Hx. 6 SVÁR znamená nenávidět. 

V tuto chvíli se nic nedaří, zbytečná snaha. Dobrých věcí se těžko dosahuje. Pachtění za bohatstvím je 
iluzorní. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

3.2.2014 pondělí Blažej 426 rok 961 měsíc 694 den  Oficiální jednání otevřené,  

DIKOBRAZ ZEMĚ - TUEJ  společnost preferující partnerství 

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  Den určený pro partnerství,  

  DŘEVO + 58 + 47  velmi silné vnímání sexuálního  

  ZEMĚ 0 RADOST  pouta. 

TYGR DŘEVO +      

KŮŇ OHEŇ +      

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit.  

694 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Získáme v očích přátel. Ale ne předhazováním našeho bohatství. Působením na hmotu energizují 
a aktivují SEVEROZÁPAD. Aktivity ze severozápadu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
JIHU, negativní působení očekáváme z JIHOVÝCHODU. Energie svědčí společenskému styku, přátelé 
stojí o naši společnost. I nám setkávání udělá dobře, ale pozor bychom si měli dát na okaté 
zveřejňování a přílišné zdůrazňování našich úspěchů.  

Hx. 58 RADOST znamená ukázat se. 

Nemoci se dostane dobrého lékaře. Získáte hledané bohatství. Ve sňatku a jiných svazcích velké 
uspokojení. Práci najdete bez úsilí. 

HX. 47 TÍSEŇ srocuje. 

Opatrnost ve všem. Žádná korupce. Vyhnout se sprostým lidem a hledat lidi vzdělané. Průměrný muž 
vyhledává hlupáky. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

4.2.2014 úterý Jarmila 426 rok 872 měsíc 515 den  Oficiální jednání nedosáhne  

VLK ZEMĚ + ČCHIEN  uspokojivých výsledků,  

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  společnost přehrávající 

  DŘEVO + 10 + 6  Den, přinášející divadelní  

  ZEMĚ 0 VYKROČENÍ  představení, ne opravdový život. 

TYGR DŘEVO +      

KŮŇ OHEŇ +      

       

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu.  

Hx.10 VYKROČENÍ znamená nesetrvávat na místě.  

Cesty výhodné. Úspěch v obchodě jistý. Nemoci mizí. Podnikání dobře vyjde. 

Hx. 6 SVÁR znamená nenávidět. 

V tuto chvíli se nic nedaří, zbytečná snaha. Dobrých věcí se těžko dosahuje. Pachtění za bohatstvím je 
iluzorní. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

5.2.2014 středa Dobromila 426 rok 872 měsíc 426 den  Oficiální jednání loajální,  

PES KOV + ČCHIEN  společnost mladých hravá,  

KŮŇ OHEŇ + ČCHIEN  starších upjatá 

  DŘEVO + 1 + 44  Den jako stvořený pro loajalitu,  

  DŘEVO + TVOŘENÍ  bez ohledu k čemu se má vázat. 

TYGR DŘEVO +      

KŮŇ OHEŇ +      

       

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 
Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 
Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

Hx. 1 TVOŘENÍ je tvrdé. 

Všechny soudní spory vyhrané, nemoc vyléčena. Kariéra závratná. Vše půjde bez obtíží.  

Hx. 44 SPOJENÍ znamená setkání měkkého s tvrdým.  

Úspěch ve zkouškách a ve všech obchodech, vyhrané soudy. Nalézáme, co hledáme, přátele, jsme-li 
vzdáleni od domova. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

6.2.2014 čtvrtek Vanda 426 rok 872 měsíc 337 den  Oficiální jednání podrážděné,  

BAŽANT KOV - TUEJ  společnost nesourodá 

KŮŇ OHEŇ + ČCHIEN  Den, přinášející obavy z malérů, 

  DŘEVO + 43 + 28  které se ještě nestaly. 

  DŘEVO + ROZHODNOST    

TYGR DŘEVO +      

KŮŇ OHEŇ +      

       

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 
Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

337 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Tradice na vrcholu. Pozor na vnášení nového, nicméně občas se může vylít s vodou i dítě.  

Působením na hmotu energizují a aktivují VÝCHOD. Aktivity z východu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat opět na VÝCHODĚ, vliv východu tak bude mimořádně silný. Vnímat bychom měli 
všechny události, které se na východě odehrávají nebo přicházející z tohoto směru, jejich budoucí 
význam může přesáhnout prvotní náznaky. Negativní působení očekáváme ze ZÁPADU. Důraz na 
tradice bude mimořádně silný, je zapotřebí z toho vycházet. Nové věci představujte velmi citlivě nebo 
ještě lépe počkejte s jejich uvedením na vhodnější dobu. a využijte maximální podporu tradic našich 
předků, cokoli původní nebo navazující na tradice se bude prosazovat samo.  

Hx. 43 ROZHODNOST znamená rozhodnost.  

Tvrdé převáží nad měkkým, šlechetný člověk stoupá, malý schází. Soudy skončí, nemoc je zcela 
vyléčena. Získáte bohatství a vše půjde podle přání. 

Hx. 28 PŘEVAHA VELKÉHO znamená krajnost.  

Všechno je převrácené. Obchody i svatba se nerealizují. Všechny aktivity selžou. Chce to trpělivost 
a nic nerozebírat. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

7.2.2014 pátek Veronika 426 rok 872 měsíc 248 den  Oficiální jednání jednostranné,  

KOHOUT KOV + ČCHIEN  společnost výstřední 

KŮŇ OHEŇ + ČCHIEN  Den prosazování sebe sama a  

  DŘEVO + 1 + 44  komplexů z nedostatečného  

  DŘEVO + TVOŘENÍ  ocenění okolí. 

TYGR DŘEVO +      

KŮŇ OHEŇ +      

      

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 
Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

248 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnímejme naše blízké, pomohou nám k hojnosti. Neznamená to ale shrábnout všechno jen pro náš 
píseček. Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOZÁPAD. Aktivity z jihozápadu nám budou 
přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné 
vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOVÝCHODĚ, negativní působení očekáváme ze 
SEVEROVÝCHODU. Důraz na tradice minulého období přechází do působení partnerských vztahů, 
ovšem ty se dostávají do rozporu s názorem domácnosti (či mateřské firmy). Je třeba vnímat v širších 
souvislostech, jen tak se vyhneme budoucím problémům.  

Hx. 1 TVOŘENÍ je tvrdé. 

Všechny soudní spory vyhrané, nemoc vyléčena. Kariéra závratná. Vše půjde bez obtíží.  

Hx. 44 SPOJENÍ znamená setkání měkkého s tvrdým.  

Úspěch ve zkouškách a ve všech obchodech, vyhrané soudy. Nalézáme, co hledáme, přátele, jsme-li 
vzdáleni od domova. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

8.2.2014 sobota Milada 426 rok 872 měsíc 159 den  Oficiální jednání negativistické,  

HAVRAN KOV - TUEJ  společnost neveselá 

KŮŇ OHEŇ + ČCHIEN  Havran je pták škarohlíd. 

  DŘEVO + 43 + 28   Všechno vidí černě, z ničeho  

  DŘEVO + ROZHODNOST  nedokáže mít radost. Nevhodný  

TYGR DŘEVO +    den pro cokoli, co má mít delší  

KŮŇ OHEŇ +     trvání. 

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 
Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

159 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Potvrzení naší cesty posílí naše vnitřní já. Pozor, vnitřní já neznamená halasné oslavy okolí.  

Působením na hmotu energizují a aktivují SEVER. Aktivity ze severu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat do STŘEDU, negativní působení očekáváme z JIHU. Můžeme očekávat něco, co nám 
potvrdí správnost našeho konání, naší cesty. Prospěje to našemu sebevědomí, ale bylo by chybou 
očekávat aplaus okolí. Vše, co se děje, se děje výhradně kvůli našemu vnitřnímu růstu.  

Hx. 43 ROZHODNOST znamená rozhodnost.  

Tvrdé převáží nad měkkým, šlechetný člověk stoupá, malý schází. Soudy skončí, nemoc je zcela 
vyléčena. Získáte bohatství a vše půjde podle přání. 

Hx. 28 PŘEVAHA VELKÉHO znamená krajnost.  

Všechno je převrácené. Obchody i svatba se nerealizují. Všechny aktivity selžou. Chce to trpělivost 
a nic nerozebírat. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

9.2.2014 neděle Apolena 426 rok 872 měsíc 961 den  Oficiální jednání k věci,  

OPICE KOV + ČCHIEN  společnost hravá 

KŮŇ OHEŇ + ČCHIEN  Velmi pozitivní den pro chování  

  DŘEVO + 1 + 44  přirozené, hravé. a řinčení  

  DŘEVO + TVOŘENÍ  zbraní při tlačení na pilu. 

TYGR DŘEVO +      

KŮŇ OHEŇ +      

       

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 
Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit.  

Hx. 1 TVOŘENÍ je tvrdé. 

Všechny soudní spory vyhrané, nemoc vyléčena. Kariéra závratná. Vše půjde bez obtíží.  

Hx. 44 SPOJENÍ znamená setkání měkkého s tvrdým.  

Úspěch ve zkouškách a ve všech obchodech, vyhrané soudy. Nalézáme, co hledáme, přátele, jsme-li 
vzdáleni od domova. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

10.2.2014 pondělí Mojmír 426 rok 872 měsíc 872 den  Oficiální jednání vstřícné,  

LIDOOP ZEMĚ - TUEJ  společnost spojující 

KŮŇ OHEŇ + ČCHIEN  Velmi dobrý den pro jakékoli  

  DŘEVO + 43 + 28  setkání oficiální i osobní. 

  DŘEVO + ROZHODNOST    

TYGR DŘEVO +      

KŮŇ OHEŇ +      

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 
Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

Hx. 43 ROZHODNOST znamená rozhodnost.  

Tvrdé převáží nad měkkým, šlechetný člověk stoupá, malý schází. Soudy skončí, nemoc je zcela 
vyléčena. Získáte bohatství a vše půjde podle přání. 

Hx. 28 PŘEVAHA VELKÉHO znamená krajnost.  

Všechno je převrácené. Obchody i svatba se nerealizují. Všechny aktivity selžou. Chce to trpělivost 
a nic nerozebírat. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

11.2.2014 úterý Božena 426 rok 872 měsíc 783 den  Oficiální jednání lidské,  

TAPÍR ZEMĚ + ČCHIEN  společnost empatická 

KŮŇ OHEŇ + ČCHIEN  Úžasný den plný lidské  

  DŘEVO + 1 + 44  solidarity, příkladný pro jednání 

  DŘEVO + TVOŘENÍ   na úřadech. Naplňování potřeb, 

TYGR DŘEVO +    ne přání.  

KŮŇ OHEŇ +      

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 
Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. 

Působením na hmotu energizují a aktivují ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom 
stejně jako v minulém cyklu neměli podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků.  

Hx. 1 TVOŘENÍ je tvrdé. 

Všechny soudní spory vyhrané, nemoc vyléčena. Kariéra závratná. Vše půjde bez obtíží.  

Hx. 44 SPOJENÍ znamená setkání měkkého s tvrdým.  

Úspěch ve zkouškách a ve všech obchodech, vyhrané soudy. Nalézáme, co hledáme, přátele, jsme-li 
vzdáleni od domova.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

12.2.2014 středa Slavěna 426 rok 872 měsíc 694 den  Oficiální jednání zcela 

OVCE OHEŇ + ČCHIEN  nevypočitatelné, 

KŮŇ OHEŇ + ČCHIEN  společnost také. 

  DŘEVO + 1 + 44  Den stvořený pro vnímání 

  DŘEVO + TVOŘENÍ  krásy, ovšem s realitou má 

TYGR DŘEVO +    značné potíže. 

KŮŇ OHEŇ +      

       

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 
Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

694 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Získáme v očích přátel. Ale ne předhazováním našeho bohatství. Působením na hmotu energizují 
a aktivují SEVEROZÁPAD. Aktivity ze severozápadu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
JIHU, negativní působení očekáváme z JIHOVÝCHODU. Energie svědčí společenskému styku, přátelé 
stojí o naši společnost. I nám setkávání udělá dobře, ale pozor bychom si měli dát na okaté 
zveřejňování a přílišné zdůrazňování našich úspěchů.  

Hx. 1 TVOŘENÍ je tvrdé. 

Všechny soudní spory vyhrané, nemoc vyléčena. Kariéra závratná. Vše půjde bez obtíží.  

Hx. 44 SPOJENÍ znamená setkání měkkého s tvrdým.  

Úspěch ve zkouškách a ve všech obchodech, vyhrané soudy. Nalézáme, co hledáme, přátele, jsme-li 
vzdáleni od domova. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

13.2.2014 čtvrtek Věnceslav 426 rok 872 měsíc 515 den  Oficiální jednání podbízivé,  

MUNTJAK OHEŇ - TUEJ  společnost oslnivá 

KŮŇ OHEŇ + ČCHIEN  Okouzlující a příjemný den,  

  DŘEVO + 43 + 28  trochu nesamostatný. 

  DŘEVO + ROZHODNOST    

TYGR DŘEVO +      

KŮŇ OHEŇ +      

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 
Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu.  

Hx. 43 ROZHODNOST znamená rozhodnost.  

Tvrdé převáží nad měkkým, šlechetný člověk stoupá, malý schází. Soudy skončí, nemoc je zcela 
vyléčena. Získáte bohatství a vše půjde podle přání. 

Hx. 28 PŘEVAHA VELKÉHO znamená krajnost.  

Všechno je převrácené. Obchody i svatba se nerealizují. Všechny aktivity selžou. Chce to trpělivost 
a nic nerozebírat. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

14.2.2014 pátek Valentýn 426 rok 872 měsíc 426 den  Oficiální jednání dynamické 

KŮŇ OHEŇ + ČCHIEN   až překotné, společnost  

KŮŇ OHEŇ + ČCHIEN  velkolepá 

  DŘEVO + 1 + 44  Den stvořený pro  

  DŘEVO + TVOŘENÍ  Ódu na radost, nepříliš  

TYGR DŘEVO +    nevhodný pro monotónní 

KŮŇ OHEŇ +    činnost, či podpis smlouvy. 

      

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 
Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 
Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

Hx. 1 TVOŘENÍ je tvrdé. 

Všechny soudní spory vyhrané, nemoc vyléčena. Kariéra závratná. Vše půjde bez obtíží.  

Hx. 44 SPOJENÍ znamená setkání měkkého s tvrdým.  

Úspěch ve zkouškách a ve všech obchodech, vyhrané soudy. Nalézáme, co hledáme, přátele, jsme-li 
vzdáleni od domova. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

15.2.2014 sobota Jiřina 426 rok 872 měsíc 337 den  Oficiální jednání rozhodné,  

JELEN OHEŇ - TUEJ  společnost informativní 

KŮŇ OHEŇ + ČCHIEN  Den sdělení a zpráv. Tajná  

  DŘEVO + 43 + 28  schůzka bude zveřejněna dřív,  

  DŘEVO + ROZHODNOST  než k ní dojde. 

TYGR DŘEVO +      

KŮŇ OHEŇ +      

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 
Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

337 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Tradice na vrcholu. Pozor na vnášení nového, nicméně občas se může vylít s vodou i dítě.  

Působením na hmotu energizují a aktivují VÝCHOD. Aktivity z východu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat opět na VÝCHODĚ, vliv východu tak bude mimořádně silný. Vnímat bychom měli 
všechny události, které se na východě odehrávají nebo přicházející z tohoto směru, jejich budoucí 
význam může přesáhnout prvotní náznaky. Negativní působení očekáváme ze ZÁPADU. Důraz na 
tradice bude mimořádně silný, je zapotřebí z toho vycházet. Nové věci představujte velmi citlivě nebo 
ještě lépe počkejte s jejich uvedením na vhodnější dobu. a využijte maximální podporu tradic našich 
předků, cokoli původní nebo navazující na tradice se bude prosazovat samo.  

Hx. 43 ROZHODNOST znamená rozhodnost.  

Tvrdé převáží nad měkkým, šlechetný člověk stoupá, malý schází. Soudy skončí, nemoc je zcela 
vyléčena. Získáte bohatství a vše půjde podle přání. 

Hx. 28 PŘEVAHA VELKÉHO znamená krajnost.  

Všechno je převrácené. Obchody i svatba se nerealizují. Všechny aktivity selžou. Chce to trpělivost 
a nic nerozebírat. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

16.2.2014 neděle Ljuba 426 rok 872 měsíc 248 den  Oficiální jednání uzavřené,  

HAD OHEŇ + ČCHIEN  společnost náladová 

KŮŇ OHEŇ + ČCHIEN  Velmi dobrý den pro jemné  

  DŘEVO + 1 + 44  prosazení inteligentních 

  DŘEVO + TVOŘENÍ   záležitostí.  

TYGR DŘEVO +      

KŮŇ OHEŇ +      

      

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

248 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnímejme naše blízké, pomohou nám k hojnosti. Neznamená to ale shrábnout všechno jen pro náš 
píseček. Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOZÁPAD. Aktivity z jihozápadu nám budou 
přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné 
vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOVÝCHODĚ, negativní působení očekáváme ze 
SEVEROVÝCHODU. Důraz na tradice minulého období přechází do působení partnerských vztahů, 
ovšem ty se dostávají do rozporu s názorem domácnosti (či mateřské firmy). Je třeba vnímat v širších 
souvislostech, jen tak se vyhneme budoucím problémům.  

Hx. 1 TVOŘENÍ je tvrdé. 

Všechny soudní spory vyhrané, nemoc vyléčena. Kariéra závratná. Vše půjde bez obtíží.  

Hx. 44 SPOJENÍ znamená setkání měkkého s tvrdým.  

Úspěch ve zkouškách a ve všech obchodech, vyhrané soudy. Nalézáme, co hledáme, přátele, jsme-li 
vzdáleni od domova. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

17.2.2014 pondělí Miloslava 426 rok 872 měsíc 159 den  Oficiální jednání neobratné,  

ČERV ZEMĚ - TUEJ  společnost nevýrazná 

KŮŇ OHEŇ + ČCHIEN  Mimořádně submisivní den,  

  DŘEVO + 43 + 28  jakoby se omlouval, že je vůbec  

  DŘEVO + ROZHODNOST  zařazen do kalendáře.  

TYGR DŘEVO +    Nevýhodný pro zásadní kroky, 

KŮŇ OHEŇ +     ale příjemný pro romantická  

     setkání. 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

159 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Potvrzení naší cesty posílí naše vnitřní já. Pozor, vnitřní já neznamená halasné oslavy okolí.  

Působením na hmotu energizují a aktivují SEVER. Aktivity ze severu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat do STŘEDU, negativní působení očekáváme z JIHU. Můžeme očekávat něco, co nám 
potvrdí správnost našeho konání, naší cesty. Prospěje to našemu sebevědomí, ale bylo by chybou 
očekávat aplaus okolí. Vše, co se děje, se děje výhradně kvůli našemu vnitřnímu růstu.  

Hx. 43 ROZHODNOST znamená rozhodnost.  

Tvrdé převáží nad měkkým, šlechetný člověk stoupá, malý schází. Soudy skončí, nemoc je zcela 
vyléčena. Získáte bohatství a vše půjde podle přání. 

Hx. 28 PŘEVAHA VELKÉHO znamená krajnost.  

Všechno je převrácené. Obchody i svatba se nerealizují. Všechny aktivity selžou. Chce to trpělivost 
a nic nerozebírat. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

18.2.2014 úterý Gizela 426 rok 872 měsíc 961 den  Oficiální jednání půjde dobře, 

BEZROHÝ DRAK ZEMĚ + ČCHIEN  společnost se může zadrhnout. 

KŮŇ OHEŇ + ČCHIEN  Dobrý den, který se tváří silnější, 

  DŘEVO + 1 + 44  než opravdu je. 

  DŘEVO + TVOŘENÍ    

TYGR DŘEVO +      

KŮŇ OHEŇ +      

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě.  

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit.  

Hx. 1 TVOŘENÍ je tvrdé. 

Všechny soudní spory vyhrané, nemoc vyléčena. Kariéra závratná. Vše půjde bez obtíží.  

Hx. 44 SPOJENÍ znamená setkání měkkého s tvrdým.  

Úspěch ve zkouškách a ve všech obchodech, vyhrané soudy. Nalézáme, co hledáme, přátele, jsme-li 
vzdáleni od domova. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

19.2.2014 středa Patrik 426 rok 872 měsíc 872 den  Oficiální jednání vynikající,   

DRAK DŘEVO + ČCHIEN  společnost brilantní.   

KŮŇ OHEŇ + LI  Výborný den, přinášející nové   

  DŘEVO + 13 + 33  úhly pohledu. Zajímavý den  

  DŘEVO + LIDSKÉ   pro vztahy (svatba), drak se   

ZAJÍC DŘEVO - SPOLEČENSTVÍ  nikdy nenudí, je velkorysý,  

KŮŇ OHEŇ +    důvěřivý, až trochu naivní.  

     Ovšem pozor na jeho dynamiku  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat:  

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat:  

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat:  

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

Hx. 13 LIDSKÉ SPOLEČENSTVÍ  

Úspěch při sňatku. Obchod jde sám, bez úsilí. Cestovatel se vrátí. Se společníky vše v pořádku. 

Hx. 33 ÚSTUP představuje couvání  

Všechno na dlouho špatně. Nemoci, neklid. Soudní proces bez úspěchu. Manželství a bohatství. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

20.2.2014 čtvrtek Oldřich 426 rok 872 měsíc 783 den  Oficiální jednání velmi  

JEZEVEC DŘEVO - TUEJ  konzervativní, společnost usedlá. 

KŮŇ OHEŇ + LI  Zajímavý den. Vypadá velmi   

  DŘEVO + 49 + 31  dynamicky, ale přitom je velmi   

  DŘEVO + PŘEVRAT  konzervativní.  

ZAJÍC DŘEVO -       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat:  

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak 
budevýrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, 
bude návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy 
profesionální. 

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat:  

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat:  

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. 

Působením na hmotu energizují a aktivují ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom 
stejně jako v minulém cyklu neměli podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků.  

Hx. 49 PŘEVRAT znamená ustoupení od starého  

Velmi šťastná cesta. Doma i v obchodě uspokojiví partneři. Nebudou soudní spory ani nemoci. Hledání 
bohatství bude úspěšné. 

Hx. 31 PŘITAŽLIVOST je pobídkou  

Projekty se završují. Cesty jsou možné. Dlouhodobé štěstí. Nemoci dojdou vyléčení.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

21.2.2014 pátek Lenka 426 rok 872 měsíc 694 den  Oficiální jednání bude   

ZAJÍC DŘEVO + ČCHIEN  odsýpat, společnost se nezastaví   

KŮŇ OHEŇ + LI  Rychlý pohyblivý den, velmi   

  DŘEVO + 13 + 33  vhodný pro všechny aktivity,   

  DŘEVO + LIDSKÉ   týkající se zaopatření rodiny   

ZAJÍC DŘEVO - SPOLEČENSTVÍ  (pohovory na sociálce apod.).  

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat:  

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat:  

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

694 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat:  

Získáme v očích přátel. Ale ne předhazováním našeho bohatství. Působením na hmotu energizují 
a aktivují SEVEROZÁPAD. Aktivity ze severozápadu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
JIHU, negativní působení očekáváme z JIHOVÝCHODU. Energie svědčí společenskému styku, přátelé 
stojí o naši společnost. I nám setkávání udělá dobře, ale pozor bychom si měli dát na okaté 
zveřejňování a přílišné zdůrazňování našich úspěchů.  

Hx. 13 LIDSKÉ SPOLEČENSTVÍ  

Úspěch při sňatku. Obchod jde sám, bez úsilí. Cestovatel se vrátí. Se společníky vše v pořádku. 

Hx. 33 ÚSTUP představuje couvání  

Všechno na dlouho špatně. Nemoci, neklid. Soudní proces bez úspěchu. Manželství a bohatství  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

22.2.2014 sobota Petr 426 rok 872 měsíc 515 den  Oficiální jednání – pozor na   

LIŠKA DŘEVO - TUEJ  spodní podtext, společnost   

KŮŇ OHEŇ + LI  nevyniká v upřímnosti.   

  DŘEVO + 49 + 31  Pokud nejste Opice, radši se   

  DŘEVO + PŘEVRAT  vyhněte veškerým jednáním a   

ZAJÍC DŘEVO -    sezením, protřelá Liška s vámi   

KŮŇ OHEŇ +    zamete jedna radost.  

        

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat:  

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat:  

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat:  

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu.  

Hx. 49 PŘEVRAT znamená ustoupení od starého  

Velmi šťastná cesta. Doma i v obchodě uspokojiví partneři. Nebudou soudní spory ani nemoci. Hledání 
bohatství bude úspěšné. 

Hx. 31 PŘITAŽLIVOST je pobídkou  

Projekty se završují. Cesty jsou možné. Dlouhodobé štěstí. Nemoci dojdou vyléčení.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

23.2.2014 neděle Svatopluk 426 rok 872 měsíc 426 den  Oficiální jednání agresivní,   

TYGR DŘEVO + ČCHIEN  společnost nevyvážená   

KŮŇ OHEŇ + LI  Dravý Tygr povede monolog,   

  DŘEVO + 13 + 33  přehlušit ho bude možná   

  DŘEVO + LIDSKÉ   nad vaše síly.  

ZAJÍC DŘEVO - SPOLEČENSTVÍ     

KŮŇ OHEŇ +       

        

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat:  

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat:  

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat:  

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

Hx. 13 LIDSKÉ SPOLEČENSTVÍ  

Úspěch při sňatku. Obchod jde sám, bez úsilí. Cestovatel se vrátí. Se společníky vše v pořádku. 

Hx. 33 ÚSTUP představuje couvání  

Všechno na dlouho špatně. Nemoci, neklid. Soudní proces bez úspěchu. Manželství a bohatství  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

24.2.2014 pondělí Matěj 426 rok 872 měsíc 337 den  Oficiální jednání kultivovaná,   

LEOPARD ZEMĚ - TUEJ  ale nevýrazná, společnost   

KŮŇ OHEŇ + LI  rozpačitá  

  DŘEVO + 49 + 31  Hodně rozpačitý den, občas si   

  DŘEVO + PŘEVRAT  sám se sebou neví rady.  

ZAJÍC DŘEVO -       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat:  

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat:  

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

337 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat:  

Tradice na vrcholu. Pozor na vnášení nového, nicméně občas se může vylít s vodou i dítě.  

Působením na hmotu energizují a aktivují VÝCHOD. Aktivity z východu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat opět na VÝCHODĚ, vliv východu tak bude mimořádně silný. Vnímat bychom měli 
všechny události, které se na východě odehrávají nebo přicházející z tohoto směru, jejich budoucí 
význam může přesáhnout prvotní náznaky. Negativní působení očekáváme ze ZÁPADU. Důraz na 
tradice bude mimořádně silný, je zapotřebí z toho vycházet. Nové věci představujte velmi citlivě nebo 
ještě lépe počkejte s jejich uvedením na vhodnější dobu. a využijte maximální podporu tradic našich 
předků, cokoli původní nebo navazující na tradice se bude prosazovat samo.  

Hx. 49 PŘEVRAT znamená ustoupení od starého  

Velmi šťastná cesta. Doma i v obchodě uspokojiví partneři. Nebudou soudní spory ani nemoci. Hledání 
bohatství bude úspěšné. 

Hx. 31 PŘITAŽLIVOST je pobídkou  

Projekty se završují. Cesty jsou možné. Dlouhodobé štěstí. Nemoci dojdou vyléčení.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

25.2.2014 úterý Liliana 426 rok 872 měsíc 248 den  Oficiální jednání neortodoxní,   

KONDOR ZEMĚ + ČCHIEN  společnost duchovní  

KŮŇ OHEŇ + LI  Mimořádně zajímavý den   

  DŘEVO + 13 + 33  pro všechno, co se nám jeví jako   

  DŘEVO + LIDSKÉ   něco tak trochu z jiného světa.  

ZAJÍC DŘEVO - SPOLEČENSTVÍ     

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat:  

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat:  

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

248 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat:  

Vnímejme naše blízké, pomohou nám k hojnosti. Neznamená to ale shrábnout všechno jen pro náš 
píseček. Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOZÁPAD. Aktivity z jihozápadu nám budou 
přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné 
vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOVÝCHODĚ, negativní působení očekáváme ze 
SEVEROVÝCHODU. Důraz na tradice minulého období přechází do působení partnerských vztahů, 
ovšem ty se dostávají do rozporu s názorem domácnosti (či mateřské firmy). Je třeba vnímat v širších 
souvislostech, jen tak se vyhneme budoucím problémům. 

Hx. 13 LIDSKÉ SPOLEČENSTVÍ  

Úspěch při sňatku. Obchod jde sám, bez úsilí. Cestovatel se vrátí. Se společníky vše v pořádku. 

Hx. 33 ÚSTUP představuje couvání  

Všechno na dlouho špatně. Nemoci, neklid. Soudní proces bez úspěchu. Manželství a bohatství .  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

26.2.2014 středa Dorota 426 rok 872 měsíc 159 den  Oficiální jednání těžkopádné,  

BUVOL VODA + ČCHIEN   společnost nevypočitatelná  

KŮŇ OHEŇ + LI  Velmi tvrdohlavý, ale na první   

  DŘEVO + 13 + 33  pohled něčím zajímavý den.   

  DŘEVO + LIDSKÉ   V žádném případě nezkoušejte   

ZAJÍC DŘEVO - SPOLEČENSTVÍ  docílit úspěchu silou.  

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat:  

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat:  

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

159 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat:  

Potvrzení naší cesty posílí naše vnitřní já. Pozor, vnitřní já neznamená halasné oslavy okolí.  

Působením na hmotu energizují a aktivují SEVER. Aktivity ze severu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat do STŘEDU, negativní působení očekáváme z JIHU. Můžeme očekávat něco, co nám 
potvrdí správnost našeho konání, naší cesty. Prospěje to našemu sebevědomí, ale bylo by chybou 
očekávat aplaus okolí. Vše, co se děje, se děje výhradně kvůli našemu vnitřnímu růstu.  

Hx. 13 LIDSKÉ SPOLEČENSTVÍ  

Úspěch při sňatku. Obchod jde sám, bez úsilí. Cestovatel se vrátí. Se společníky vše v pořádku. 

Hx. 33 ÚSTUP představuje couvání  

Všechno na dlouho špatně. Nemoci, neklid. Soudní proces bez úspěchu. Manželství a bohatství .  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

27.2.2014 čtvrtek Alexandr 426 rok 872 měsíc 961 den  Oficiální jednání neformální,   

NETOPÝR VODA - TUEJ  společnost rozevlátá  

KŮŇ OHEŇ + LI  Netopýr je pro Číňany  

  DŘEVO + 49 + 31  představitelem štěstí. Neví,   

  DŘEVO + PŘEVRAT  co chce, ale jde za tím s úsměvem 

ZAJÍC DŘEVO -    na rtech. Skvělý den pro všechno,  

KŮŇ OHEŇ +    co nebereme vážně.  

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat:  

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat:  

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat:  

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit.  

Hx. 49 PŘEVRAT znamená ustoupení od starého  

Velmi šťastná cesta. Doma i v obchodě uspokojiví partneři. Nebudou soudní spory ani nemoci. Hledání 
bohatství bude úspěšné. 

Hx. 31 PŘITAŽLIVOST je pobídkou  

Projekty se završují. Cesty jsou možné. Dlouhodobé štěstí. Nemoci dojdou vyléčení.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

28.2.2014 pátek Lumír 426 rok 872 měsíc 872 den  Oficiální jednání upovídané,   

KRYSA VODA + ČCHIEN  společnost zajímavá  

KŮŇ OHEŇ + LI  Pokud Krysu nezaženete   

  DŘEVO + 13 + 33  do kouta, je schopná, vtipná a   

  DŘEVO + LIDSKÉ   veselá. Dokáže být ale značně   

ZAJÍC DŘEVO - SPOLEČENSTVÍ  agresivní.  

KŮŇ OHEŇ +       

       

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat:  

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat:  

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat:  

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

Hx. 13 LIDSKÉ SPOLEČENSTVÍ  

Úspěch při sňatku. Obchod jde sám, bez úsilí. Cestovatel se vrátí. Se společníky vše v pořádku. 

Hx. 33 ÚSTUP představuje couvání  

Všechno na dlouho špatně. Nemoci, neklid. Soudní proces bez úspěchu. Manželství a bohatství .  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

Březen 2014 
1.3.2014 sobota Bedřich 426 rok 872 měsíc 783 den  Oficiální jednání neformální,   

NETOPÝR VODA - TUEJ  společnost rozevlátá  

KŮŇ OHEŇ + LI  Netopýr je pro Číňany  

  DŘEVO + 49 + 31  představitelem štěstí. Neví,   

  DŘEVO + PŘEVRAT  co chce, ale jde za tím s úsměvem 

ZAJÍC DŘEVO -    na rtech. Skvělý den pro všechno,  

KŮŇ OHEŇ +    co nebereme vážně.  

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat:  

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat:  

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat:  

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. Působením na hmotu energizují a aktivují 
ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, 
negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli 
podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků.  

Hx. 49 PŘEVRAT znamená ustoupení od starého  

Velmi šťastná cesta. Doma i v obchodě uspokojiví partneři. Nebudou soudní spory ani nemoci. Hledání 
bohatství bude úspěšné. 

Hx. 31 PŘITAŽLIVOST je pobídkou  

Projekty se završují. Cesty jsou možné. Dlouhodobé štěstí. Nemoci dojdou vyléčení.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

2.3.2014 neděle Anežka 426 rok 872 měsíc 694 den  Oficiální jednání upovídané,   

KRYSA VODA + ČCHIEN  společnost zajímavá  

KŮŇ OHEŇ + LI  Pokud Krysu nezaženete   

  DŘEVO + 13 + 33  do kouta, je schopná, vtipná a   

  DŘEVO + LIDSKÉ   veselá. Dokáže být ale značně   

ZAJÍC DŘEVO - SPOLEČENSTVÍ  agresivní.  

KŮŇ OHEŇ +       

        

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat:  

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl.  

694 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Získáme v očích přátel. Ale ne předhazováním našeho bohatství. Působením na hmotu energizují 
a aktivují SEVEROZÁPAD. Aktivity ze severozápadu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
JIHU, negativní působení očekáváme z JIHOVÝCHODU. Energie svědčí společenskému styku, přátelé 
stojí o naši společnost. I nám setkávání udělá dobře, ale pozor bychom si měli dát na okaté 
zveřejňování a přílišné zdůrazňování našich úspěchů.  

Hx. 13 LIDSKÉ SPOLEČENSTVÍ  

Úspěch při sňatku. Obchod jde sám, bez úsilí. Cestovatel se vrátí. Se společníky vše v pořádku. 

Hx. 33 ÚSTUP představuje couvání  

Všechno na dlouho špatně. Nemoci, neklid. Soudní proces bez úspěchu. Manželství a bohatství .  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

3.3.2014 pondělí Kamil 426 rok 872 měsíc 515 den  Oficiální jednání na úrovni,   

VLAŠTOVKA VODA - TUEJ  společnost velkodušná  

KŮŇ OHEŇ + LI  Vlaštovka je stará duše, velmi akce. 

  DŘEVO + 49 + 31  příznivý den pro všechno, co má   

  DŘEVO + PŘEVRAT  nenásilnou formou spět   

ZAJÍC DŘEVO -    k potřebnému konci. Nepříznivý   

KŮŇ OHEŇ +    den pro násilné   

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu.  

Hx. 49 PŘEVRAT znamená ustoupení od starého  

Velmi šťastná cesta. Doma i v obchodě uspokojiví partneři. Nebudou soudní spory ani nemoci. Hledání 
bohatství bude úspěšné. 

Hx. 31 PŘITAŽLIVOST je pobídkou  

Projekty se završují. Cesty jsou možné. Dlouhodobé štěstí. Nemoci dojdou vyléčení. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

4.3.2014 úterý Stela 426 rok 872 měsíc 426 den  Oficiální jednání nedosáhne   

VEPŘ VODA + ČCHIEN  uspokojivých výsledků, společnost  

KŮŇ OHEŇ + LI  přehrávající  

  DŘEVO + 13 + 33  Den, přinášející divadelní   

  DŘEVO + LIDSKÉ   představení, ne opravdový život.  

ZAJÍC DŘEVO - SPOLEČENSTVÍ     

KŮŇ OHEŇ +       

        

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

Hx. 13 LIDSKÉ SPOLEČENSTVÍ  

Úspěch při sňatku. Obchod jde sám, bez úsilí. Cestovatel se vrátí. Se společníky vše v pořádku. 

Hx. 33 ÚSTUP představuje couvání  

Všechno na dlouho špatně. Nemoci, neklid. Soudní proces bez úspěchu. Manželství a bohatství .  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

5.3.2014 středa Kazimír 426 rok 783 měsíc 337 den  Oficiální jednání otevřené,   

DIKOBRAZ ZEMĚ - TUEJ  společnost preferující partnerství  

KŮŇ OHEŇ + LI  Den určený pro partnerství,   

  DŘEVO + 49 + 31  velmi silné vnímání sexuálního   

  DŘEVO + PŘEVRAT  pouta.  

ZAJÍC DŘEVO -       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. 

Působením na hmotu energizují a aktivují ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom 
stejně jako v minulém cyklu neměli podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků.  

337 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Tradice na vrcholu. Pozor na vnášení nového, nicméně občas se může vylít s vodou i dítě.  

Působením na hmotu energizují a aktivují VÝCHOD. Aktivity z východu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat opět na VÝCHODĚ, vliv východu tak bude mimořádně silný. Vnímat bychom měli 
všechny události, které se na východě odehrávají nebo přicházející z tohoto směru, jejich budoucí 
význam může přesáhnout prvotní náznaky. Negativní působení očekáváme ze ZÁPADU. Důraz na 
tradice bude mimořádně silný, je zapotřebí z toho vycházet. Nové věci představujte velmi citlivě nebo 
ještě lépe počkejte s jejich uvedením na vhodnější dobu. a využijte maximální podporu tradic našich 
předků, cokoli původní nebo navazující na tradice se bude prosazovat samo.  

Hx. 49 PŘEVRAT znamená ustoupení od starého  

Velmi šťastná cesta. Doma i v obchodě uspokojiví partneři. Nebudou soudní spory ani nemoci. Hledání 
bohatství bude úspěšné. 

Hx. 31 PŘITAŽLIVOST je pobídkou  

Projekty se završují. Cesty jsou možné. Dlouhodobé štěstí. Nemoci dojdou vyléčení.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

6.3.2014 čtvrtek Miroslav 426 rok 783 měsíc 248 den  Oficiální jednání nedosáhne   

VLK ZEMĚ + ČCHIEN  uspokojivých výsledků,   

KŮŇ OHEŇ + LI  společnost přehrávající  

  DŘEVO + 13 + 33  Den, přinášející divadelní   

  DŘEVO + LIDSKÉ   představení, ne opravdový život.  

ZAJÍC DŘEVO - SPOLEČENSTVÍ     

KŮŇ OHEŇ +       

        

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. 

Působením na hmotu energizují a aktivují ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom 
stejně jako v minulém cyklu neměli podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků.  

248 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnímejme naše blízké, pomohou nám k hojnosti. Neznamená to ale shrábnout všechno jen pro náš 
píseček. Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOZÁPAD. Aktivity z jihozápadu nám budou 
přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné 
vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOVÝCHODĚ, negativní působení očekáváme ze 
SEVEROVÝCHODU. Důraz na tradice minulého období přechází do působení partnerských vztahů, 
ovšem ty se dostávají do rozporu s názorem domácnosti (či mateřské firmy). Je třeba vnímat v širších 
souvislostech, jen tak se vyhneme budoucím problémům. 

Hx. 13 LIDSKÉ SPOLEČENSTVÍ  

Úspěch při sňatku. Obchod jde sám, bez úsilí. Cestovatel se vrátí. Se společníky vše v pořádku. 

Hx. 33 ÚSTUP představuje couvání  

Všechno na dlouho špatně. Nemoci, neklid. Soudní proces bez úspěchu. Manželství a bohatství .  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

7.3.2014 pátek Tomáš 426 rok 783 měsíc 159 den  Oficiální jednání loajální,   

PES KOV + ČCHIEN  společnost mladých hravá,   

KŮŇ OHEŇ + LI  starších upjatá  

  DŘEVO + 13 + 33  Den jako stvořený pro loajalitu,   

  DŘEVO + LIDSKÉ   bez ohledu k čemu se má vázat.  

ZAJÍC DŘEVO - SPOLEČENSTVÍ     

KŮŇ OHEŇ +       

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. Působením na hmotu energizují a aktivují 
ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, 
negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli 
podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků.  

159 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Potvrzení naší cesty posílí naše vnitřní já. Pozor, vnitřní já neznamená halasné oslavy okolí.  

Působením na hmotu energizují a aktivují SEVER. Aktivity ze severu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat do STŘEDU, negativní působení očekáváme z JIHU. Můžeme očekávat něco, co nám 
potvrdí správnost našeho konání, naší cesty. Prospěje to našemu sebevědomí, ale bylo by chybou 
očekávat aplaus okolí. Vše, co se děje, se děje výhradně kvůli našemu vnitřnímu růstu.  

Hx. 13 LIDSKÉ SPOLEČENSTVÍ  

Úspěch při sňatku. Obchod jde sám, bez úsilí. Cestovatel se vrátí. Se společníky vše v pořádku. 

Hx. 33 ÚSTUP představuje couvání  

Všechno na dlouho špatně. Nemoci, neklid. Soudní proces bez úspěchu. Manželství a bohatství .  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

8.3.2014 sobota Gabriela 426 rok 783 měsíc 961 den  Oficiální jednání podrážděné,   

BAŽANT KOV - TUEJ  společnost nesourodá  

KŮŇ OHEŇ + LI  Den, přinášející obavy z malérů,  

  DŘEVO + 49 + 31  které se ještě nestaly.  

  DŘEVO + PŘEVRAT     

ZAJÍC DŘEVO -       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. Působením na hmotu energizují a aktivují 
ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, 
negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli 
podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků.  

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit.  

Hx. 49 PŘEVRAT znamená ustoupení od starého  

Velmi šťastná cesta. Doma i v obchodě uspokojiví partneři. Nebudou soudní spory ani nemoci. Hledání 
bohatství bude úspěšné. 

Hx. 31 PŘITAŽLIVOST je pobídkou  

Projekty se završují. Cesty jsou možné. Dlouhodobé štěstí. Nemoci dojdou vyléčení. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

9.3.2014 neděle Františka 426 rok 783 měsíc 872 den  Oficiální jednání jednostranné,   

KOHOUT KOV + ČCHIEN  společnost výstřední  

KŮŇ OHEŇ + LI  Den prosazování sebe sama a   

  DŘEVO + 13 + 33  komplexů z nedostatečného   

  DŘEVO + LIDSKÉ   ocenění okolí.  

ZAJÍC DŘEVO - SPOLEČENSTVÍ     

KŮŇ OHEŇ +       

        

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. Působením na hmotu energizují a aktivují 
ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, 
negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli 
podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků.  

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

Hx. 13 LIDSKÉ SPOLEČENSTVÍ  

Úspěch při sňatku. Obchod jde sám, bez úsilí. Cestovatel se vrátí. Se společníky vše v pořádku. 

Hx. 33 ÚSTUP představuje couvání  

Všechno na dlouho špatně. Nemoci, neklid. Soudní proces bez úspěchu. Manželství a bohatství .  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

10.3.2014 pondělí Viktorie 426 rok 783 měsíc 783 den  Oficiální jednání negativistické,   

HAVRAN KOV - TUEJ  společnost neveselá  

KŮŇ OHEŇ + LI  Havran je pták škarohlíd.  

  DŘEVO + 49 + 31   Všechno vidí černě, z ničeho   

  DŘEVO + PŘEVRAT  nedokáže mít radost. Nevhodný   

ZAJÍC DŘEVO -    den pro cokoli, co má mít delší   

KŮŇ OHEŇ +     trvání.  

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. Působením na hmotu energizují a aktivují 
ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, 
negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli 
podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků.  

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. Působením na hmotu energizují a aktivují 
ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, 
negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli 
podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků.  

Hx. 49 PŘEVRAT znamená ustoupení od starého  

Velmi šťastná cesta. Doma i v obchodě uspokojiví partneři. Nebudou soudní spory ani nemoci. Hledání 
bohatství bude úspěšné. 

Hx. 31 PŘITAŽLIVOST je pobídkou  

Projekty se završují. Cesty jsou možné. Dlouhodobé štěstí. Nemoci dojdou vyléčení.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

11.3.2014 úterý Anděla 426 rok 783 měsíc 694 den  Oficiální jednání k věci,   

OPICE KOV + ČCHIEN  společnost hravá  

KŮŇ OHEŇ + LI  Velmi pozitivní den pro chování   

  DŘEVO + 13 + 33  přirozené, hravé. a řinčení   

  DŘEVO + LIDSKÉ   zbraní při tlačení na pilu.  

ZAJÍC DŘEVO - SPOLEČENSTVÍ     

KŮŇ OHEŇ +       

        

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. Působením na hmotu energizují a aktivují 
ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, 
negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli 
podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků.  

694 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Získáme v očích přátel. Ale ne předhazováním našeho bohatství. Působením na hmotu energizují 
a aktivují SEVEROZÁPAD. Aktivity ze severozápadu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
JIHU, negativní působení očekáváme z JIHOVÝCHODU. Energie svědčí společenskému styku, přátelé 
stojí o naši společnost. I nám setkávání udělá dobře, ale pozor bychom si měli dát na okaté 
zveřejňování a přílišné zdůrazňování našich úspěchů.  

Hx. 13 LIDSKÉ SPOLEČENSTVÍ  

Úspěch při sňatku. Obchod jde sám, bez úsilí. Cestovatel se vrátí. Se společníky vše v pořádku. 

Hx. 33 ÚSTUP představuje couvání  

Všechno na dlouho špatně. Nemoci, neklid. Soudní proces bez úspěchu. Manželství a bohatství .  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

12.3.2014 středa Řehoř 426 rok 783 měsíc 515 den  Oficiální jednání vstřícné,   

LIDOOP ZEMĚ - TUEJ  společnost spojující  

KŮŇ OHEŇ + LI  Velmi dobrý den pro jakékoli   

  DŘEVO + 49 + 31  setkání oficiální i osobní.  

  DŘEVO + PŘEVRAT     

ZAJÍC DŘEVO -       

KŮŇ OHEŇ +       

        

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. Působením na hmotu energizují a aktivují 
ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, 
negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli 
podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků.  

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu.  

Hx. 49 PŘEVRAT znamená ustoupení od starého  

Velmi šťastná cesta. Doma i v obchodě uspokojiví partneři. Nebudou soudní spory ani nemoci. Hledání 
bohatství bude úspěšné. 

Hx. 31 PŘITAŽLIVOST je pobídkou  

Projekty se završují. Cesty jsou možné. Dlouhodobé štěstí. Nemoci dojdou vyléčení.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

13.3.2014 čtvrtek Růžena 426 rok 783 měsíc 426 den  Oficiální jednání lidské,   

TAPÍR ZEMĚ + ČCHIEN  společnost empatická  

KŮŇ OHEŇ + LI  Úžasný den plný lidské   

  DŘEVO + 13 + 33  solidarity, příkladný pro jednání  

  DŘEVO + LIDSKÉ    na úřadech. Naplňování potřeb,  

ZAJÍC DŘEVO - SPOLEČENSTVÍ  ne přání.   

KŮŇ OHEŇ +       

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. Působením na hmotu energizují a aktivují 
ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, 
negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli 
podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků.  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

Hx. 13 LIDSKÉ SPOLEČENSTVÍ  

Úspěch při sňatku. Obchod jde sám, bez úsilí. Cestovatel se vrátí. Se společníky vše v pořádku. 

Hx. 33 ÚSTUP představuje couvání  

Všechno na dlouho špatně. Nemoci, neklid. Soudní proces bez úspěchu. Manželství a bohatství .  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

14.3.2014 pátek Rút 426 rok 783 měsíc 337 den  Oficiální jednání zcela  

OVCE OHEŇ + ČCHIEN  nevypočitatelné,  

KŮŇ OHEŇ + LI  společnost také.  

  DŘEVO + 13 + 33  Den stvořený pro vnímání  

  DŘEVO + LIDSKÉ   krásy, ovšem s realitou má  

ZAJÍC DŘEVO - SPOLEČENSTVÍ  značné potíže.  

KŮŇ OHEŇ +       

        

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. Působením na hmotu energizují a aktivují 
ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, 
negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli 
podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků.  

337 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Tradice na vrcholu. Pozor na vnášení nového, nicméně občas se může vylít s vodou i dítě.  

Působením na hmotu energizují a aktivují VÝCHOD. Aktivity z východu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat opět na VÝCHODĚ, vliv východu tak bude mimořádně silný. Vnímat bychom měli 
všechny události, které se na východě odehrávají nebo přicházející z tohoto směru, jejich budoucí 
význam může přesáhnout prvotní náznaky. Negativní působení očekáváme ze ZÁPADU. Důraz na 
tradice bude mimořádně silný, je zapotřebí z toho vycházet. Nové věci představujte velmi citlivě nebo 
ještě lépe počkejte s jejich uvedením na vhodnější dobu. a využijte maximální podporu tradic našich 
předků, cokoli původní nebo navazující na tradice se bude prosazovat samo.  

Hx. 13 LIDSKÉ SPOLEČENSTVÍ  

Úspěch při sňatku. Obchod jde sám, bez úsilí. Cestovatel se vrátí. Se společníky vše v pořádku. 

Hx. 33 ÚSTUP představuje couvání  

Všechno na dlouho špatně. Nemoci, neklid. Soudní proces bez úspěchu. Manželství a bohatství .  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

15.3.2014 sobota Ida 426 rok 783 měsíc 248 den  Oficiální jednání podbízivé,   

MUNTJAK OHEŇ - TUEJ  společnost oslnivá  

KŮŇ OHEŇ + LI  Okouzlující a příjemný den,   

  DŘEVO + 49 + 31  trochu nesamostatný.  

  DŘEVO + PŘEVRAT     

ZAJÍC DŘEVO -       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. Působením na hmotu energizují a aktivují 
ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, 
negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli 
podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků.  

248 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnímejme naše blízké, pomohou nám k hojnosti. Neznamená to ale shrábnout všechno jen pro náš 
píseček. Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOZÁPAD. Aktivity z jihozápadu nám budou 
přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné 
vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOVÝCHODĚ, negativní působení očekáváme ze 
SEVEROVÝCHODU. Důraz na tradice minulého období přechází do působení partnerských vztahů, 
ovšem ty se dostávají do rozporu s názorem domácnosti (či mateřské firmy). Je třeba vnímat v širších 
souvislostech, jen tak se vyhneme budoucím problémům. 

Hx. 49 PŘEVRAT znamená ustoupení od starého  

Velmi šťastná cesta. Doma i v obchodě uspokojiví partneři. Nebudou soudní spory ani nemoci. Hledání 
bohatství bude úspěšné. 

Hx. 31 PŘITAŽLIVOST je pobídkou  

Projekty se završují. Cesty jsou možné. Dlouhodobé štěstí. Nemoci dojdou vyléčení.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

16.3.2014 neděle Elena 426 rok 783 měsíc 159 den  Oficiální jednání dynamické  

KŮŇ OHEŇ + ČCHIEN   až překotné, společnost   

KŮŇ OHEŇ + LI  velkolepá  

  DŘEVO + 13 + 33  Den stvořený pro   

  DŘEVO + LIDSKÉ   Ódu na radost, nepříliš   

ZAJÍC DŘEVO - SPOLEČENSTVÍ  nevhodný pro monotónní  

KŮŇ OHEŇ +    činnost, či podpis smlouvy.  

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. Působením na hmotu energizují a aktivují 
ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, 
negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli 
podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků.  

159 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Potvrzení naší cesty posílí naše vnitřní já. Pozor, vnitřní já neznamená halasné oslavy okolí.  

Působením na hmotu energizují a aktivují SEVER. Aktivity ze severu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat do STŘEDU, negativní působení očekáváme z JIHU. Můžeme očekávat něco, co nám 
potvrdí správnost našeho konání, naší cesty. Prospěje to našemu sebevědomí, ale bylo by chybou 
očekávat aplaus okolí. Vše, co se děje, se děje výhradně kvůli našemu vnitřnímu růstu.  

Hx. 13 LIDSKÉ SPOLEČENSTVÍ  

Úspěch při sňatku. Obchod jde sám, bez úsilí. Cestovatel se vrátí. Se společníky vše v pořádku. 

Hx. 33 ÚSTUP představuje couvání  

Všechno na dlouho špatně. Nemoci, neklid. Soudní proces bez úspěchu. Manželství a bohatství .  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

 

17.3.2014 pondělí Vlastimil 426 rok 783 měsíc 961 den  Oficiální jednání rozhodné,   

JELEN OHEŇ - TUEJ  společnost informativní  

KŮŇ OHEŇ + LI  Den sdělení a zpráv. Tajná   

  DŘEVO + 49 + 31  schůzka bude zveřejněna dřív,   

  DŘEVO + PŘEVRAT  než k ní dojde.  

ZAJÍC DŘEVO -       

KŮŇ OHEŇ +       

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. Působením na hmotu energizují a aktivují 
ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, 
negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli 
podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků.  

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit.  

Hx. 49 PŘEVRAT znamená ustoupení od starého  

Velmi šťastná cesta. Doma i v obchodě uspokojiví partneři. Nebudou soudní spory ani nemoci. Hledání 
bohatství bude úspěšné. 

Hx. 31 PŘITAŽLIVOST je pobídkou  

Projekty se završují. Cesty jsou možné. Dlouhodobé štěstí. Nemoci dojdou vyléčení.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

18.3.2014 úterý Eduard 426 rok 783 měsíc 872 den  Oficiální jednání uzavřené,   

HAD OHEŇ + ČCHIEN  společnost náladová  

KŮŇ OHEŇ + LI  Velmi dobrý den pro jemné   

  DŘEVO + 13 + 33  prosazení inteligentních  

  DŘEVO + LIDSKÉ    záležitostí.   

ZAJÍC DŘEVO - SPOLEČENSTVÍ     

KŮŇ OHEŇ +       

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. Působením na hmotu energizují a aktivují 
ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, 
negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli 
podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků.  

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

Hx. 13 LIDSKÉ SPOLEČENSTVÍ  

Úspěch při sňatku. Obchod jde sám, bez úsilí. Cestovatel se vrátí. Se společníky vše v pořádku. 

Hx. 33 ÚSTUP představuje couvání  

Všechno na dlouho špatně. Nemoci, neklid. Soudní proces bez úspěchu. Manželství a bohatství .  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

19.3.2014 středa Josef 426 rok 783 měsíc 783 den  Oficiální jednání neobratné,   

ČERV ZEMĚ - TUEJ  společnost nevýrazná  

KŮŇ OHEŇ + LI  Mimořádně submisivní den,   

  DŘEVO + 49 + 31  jakoby se omlouval, že je vůbec   

  DŘEVO + PŘEVRAT  zařazen do kalendáře.   

ZAJÍC DŘEVO -    Nevýhodný pro zásadní kroky,  

KŮŇ OHEŇ +     ale příjemný pro romantická   

     setkání.  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. Působením na hmotu energizují a aktivují 
ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, 
negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli 
podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků.  

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. Působením na hmotu energizují a aktivují 
ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, 
negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli 
podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků.  

Hx. 49 PŘEVRAT znamená ustoupení od starého  

Velmi šťastná cesta. Doma i v obchodě uspokojiví partneři. Nebudou soudní spory ani nemoci. Hledání 
bohatství bude úspěšné. 

Hx. 31 PŘITAŽLIVOST je pobídkou  

Projekty se završují. Cesty jsou možné. Dlouhodobé štěstí. Nemoci dojdou vyléčení.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

20.3.2014 čtvrtek Světlana 426 rok 783 měsíc 694 den  Oficiální jednání půjde dobře,  

BEZROHÝ DRAK ZEMĚ + ČCHIEN  společnost se může zadrhnout.  

KŮŇ OHEŇ + ČCHIEN  Dobrý den, který se tváří silnější,  

  DŘEVO + 1 + 44  než opravdu je.  

  DŘEVO + TVOŘENÍ     

DRAK DŘEVO +       

KŮŇ OHEŇ +       

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. Působením na hmotu energizují a aktivují 
ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, 
negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli 
podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků.  

694 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Získáme v očích přátel. Ale ne předhazováním našeho bohatství. Působením na hmotu energizují 
a aktivují SEVEROZÁPAD. Aktivity ze severozápadu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
JIHU, negativní působení očekáváme z JIHOVÝCHODU. Energie svědčí společenskému styku, přátelé 
stojí o naši společnost. I nám setkávání udělá dobře, ale pozor bychom si měli dát na okaté 
zveřejňování a přílišné zdůrazňování našich úspěchů.  

Hx. 1 TVOŘENÍ je tvrdé. 

Všechny soudní spory vyhrané, nemoc vyléčena. Kariéra závratná. Vše půjde bez obtíží.  

Hx. 44 SPOJENÍ znamená setkání měkkého s tvrdým.  

Úspěch ve zkouškách a ve všech obchodech, vyhrané soudy. Nalézáme, co hledáme, přátele, jsme-li 
vzdáleni od domova. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

21.3.2014 pátek Radek 426 rok 783 měsíc 515 den  Oficiální jednání vynikající,   

DRAK DŘEVO + ČCHIEN  společnost brilantní.   

KŮŇ OHEŇ + ČCHIEN  Výborný den, přinášející nové   

  DŘEVO + 1 + 44  úhly pohledu. Zajímavý den  

  DŘEVO + TVOŘENÍ  pro vztahy (svatba), drak se   

DRAK DŘEVO +    nikdy nenudí, je velkorysý,  

KŮŇ OHEŇ +    důvěřivý, až trochu naivní.  

     Ovšem pozor na jeho dynamiku  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. Působením na hmotu energizují a aktivují 
ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, 
negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli 
podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků.  

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu.  

Hx. 1 TVOŘENÍ je tvrdé. 

Všechny soudní spory vyhrané, nemoc vyléčena. Kariéra závratná. Vše půjde bez obtíží.  

Hx. 44 SPOJENÍ znamená setkání měkkého s tvrdým.  

Úspěch ve zkouškách a ve všech obchodech, vyhrané soudy. Nalézáme, co hledáme, přátele, jsme-li 
vzdáleni od domova. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

22.3.2014 sobota Leona 426 rok 783 měsíc 426 den  Oficiální jednání velmi  

JEZEVEC DŘEVO - TUEJ  konzervativní, společnost usedlá. 

KŮŇ OHEŇ + ČCHIEN  Zajímavý den. Vypadá velmi   

  DŘEVO + 43 + 28  dynamicky, ale přitom je velmi   

  DŘEVO + ROZHODNOST  konzervativní.  

DRAK DŘEVO +       

KŮŇ OHEŇ +       

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. 

Působením na hmotu energizují a aktivují ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, negativní působení očekáváme z VÝCHODU.  

Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do 
významných následků.  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

Hx. 43 ROZHODNOST znamená rozhodnost. 

Tvrdé převáží nad měkkým, šlechetný člověk stoupá, malý schází. Soudy skončí,  

nemoc je zcela vyléčena. Získáte bohatství a vše půjde podle přání.  

Hx. 28 PŘEVAHA VELKÉHO znamená krajnost. 

Všechno je převrácené. Obchody i svatba se nerealizují. Všechny aktivity selžou. Chce  

to trpělivost a nic nerozebírat.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

23.3.2014 neděle Ivona 426 rok 783 měsíc 337 den  Oficiální jednání bude   

ZAJÍC DŘEVO + ČCHIEN  odsýpat, společnost se nezastaví  

KŮŇ OHEŇ + ČCHIEN  Rychlý pohyblivý den, velmi   

  DŘEVO + 1 + 44  vhodný pro všechny aktivity,   

  DŘEVO + TVOŘENÍ  týkající se zaopatření rodiny   

DRAK DŘEVO +    (pohovory na sociálce apod.).  

KŮŇ OHEŇ +       

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. Působením na hmotu energizují a aktivují 
ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, 
negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli 
podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků.  

337 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Tradice na vrcholu. Pozor na vnášení nového, nicméně občas se může vylít s vodou i dítě.  

Působením na hmotu energizují a aktivují VÝCHOD. Aktivity z východu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat opět na VÝCHODĚ, vliv východu tak bude mimořádně silný. Vnímat bychom měli 
všechny události, které se na východě odehrávají nebo přicházející z tohoto směru, jejich budoucí 
význam může přesáhnout prvotní náznaky. Negativní působení očekáváme ze ZÁPADU. Důraz na 
tradice bude mimořádně silný, je zapotřebí z toho vycházet. Nové věci představujte velmi citlivě nebo 
ještě lépe počkejte s jejich uvedením na vhodnější dobu. a využijte maximální podporu tradic našich 
předků, cokoli původní nebo navazující na tradice se bude prosazovat samo.  

Hx. 1 TVOŘENÍ je tvrdé. 

Všechny soudní spory vyhrané, nemoc vyléčena. Kariéra závratná. Vše půjde bez obtíží.  

Hx. 44 SPOJENÍ znamená setkání měkkého s tvrdým.  

Úspěch ve zkouškách a ve všech obchodech, vyhrané soudy. Nalézáme, co hledáme, přátele, jsme-li 
vzdáleni od domova. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

24.3.2014 pondělí Gabriel 426 rok 783 měsíc 248 den  Oficiální jednání – pozor na   

LIŠKA DŘEVO - TUEJ  spodní podtext, společnost   

KŮŇ OHEŇ + ČCHIEN  nevyniká v upřímnosti.   

  DŘEVO + 43 + 28  Pokud nejste Opice, radši se   

  DŘEVO + ROZHODNOST  vyhněte veškerým jednáním a   

DRAK DŘEVO +    sezením, protřelá Liška s vámi   

KŮŇ OHEŇ +    zamete jedna radost.  

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. Působením na hmotu energizují a aktivují 
ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, 
negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli 
podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků.  

248 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnímejme naše blízké, pomohou nám k hojnosti. Neznamená to ale shrábnout všechno jen pro náš 
píseček. Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOZÁPAD. Aktivity z jihozápadu nám budou 
přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné 
vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOVÝCHODĚ, negativní působení očekáváme ze 
SEVEROVÝCHODU. Důraz na tradice minulého období přechází do působení partnerských vztahů, 
ovšem ty se dostávají do rozporu s názorem domácnosti (či mateřské firmy). Je třeba vnímat v širších 
souvislostech, jen tak se vyhneme budoucím problémům. 

Hx. 43 ROZHODNOST znamená rozhodnost.  

Tvrdé převáží nad měkkým, šlechetný člověk stoupá, malý schází. Soudy skončí, nemoc je zcela 
vyléčena. Získáte bohatství a vše půjde podle přání. 

Hx. 28 PŘEVAHA VELKÉHO znamená krajnost.  

Všechno je převrácené. Obchody i svatba se nerealizují. Všechny aktivity selžou. Chce to trpělivost 
a nic nerozebírat. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

25.3.2014 úterý Marián 426 rok 783 měsíc 159 den  Oficiální jednání agresivní,   

TYGR DŘEVO + ČCHIEN  společnost nevyvážená   

KŮŇ OHEŇ + ČCHIEN  Dravý Tygr povede monolog,   

  DŘEVO + 1 + 44  přehlušit ho bude možná   

  DŘEVO + TVOŘENÍ  nad vaše síly.  

DRAK DŘEVO +       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. Působením na hmotu energizují a aktivují 
ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, 
negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli 
podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků.  

159 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Potvrzení naší cesty posílí naše vnitřní já. Pozor, vnitřní já neznamená halasné oslavy okolí.  

Působením na hmotu energizují a aktivují SEVER. Aktivity ze severu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat do STŘEDU, negativní působení očekáváme z JIHU. Můžeme očekávat něco, co nám 
potvrdí správnost našeho konání, naší cesty. Prospěje to našemu sebevědomí, ale bylo by chybou 
očekávat aplaus okolí. Vše, co se děje, se děje výhradně kvůli našemu vnitřnímu růstu.  

Hx. 1 TVOŘENÍ je tvrdé.  

Všechny soudní spory vyhrané, nemoc vyléčena. Kariéra závratná. Vše půjde bez  

obtíží.  

Hx. 44 SPOJENÍ znamená setkání měkkého s tvrdým. 

Úspěch ve zkouškách a ve všech obchodech, vyhrané soudy. Nalézáme, co hledáme,  

přátele, jsme-li vzdáleni od domova. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

26.3.2014 středa Emanuel 426 rok 783 měsíc 961 den  Oficiální jednání kultivovaná,   

LEOPARD ZEMĚ - TUEJ  ale nevýrazná, společnost   

KŮŇ OHEŇ + ČCHIEN  rozpačitá  

  DŘEVO + 43 + 28  Hodně rozpačitý den, občas si   

  DŘEVO + ROZHODNOST  sám se sebou neví rady.  

DRAK DŘEVO +       

KŮŇ OHEŇ +       

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. Působením na hmotu energizují a aktivují 
ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, 
negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli 
podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků.  

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit.  

Hx. 43 ROZHODNOST znamená rozhodnost.  

Tvrdé převáží nad měkkým, šlechetný člověk stoupá, malý schází. Soudy skončí, nemoc je zcela 
vyléčena. Získáte bohatství a vše půjde podle přání. 

Hx. 28 PŘEVAHA VELKÉHO znamená krajnost.  

Všechno je převrácené. Obchody i svatba se nerealizují. Všechny aktivity selžou. Chce to trpělivost 
a nic nerozebírat. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

27.3.2014 čtvrtek Dita 426 rok 783 měsíc 872 den  Oficiální jednání neortodoxní,   

KONDOR ZEMĚ + ČCHIEN  společnost duchovní  

KŮŇ OHEŇ + ČCHIEN  Mimořádně zajímavý den   

  DŘEVO + 1 + 44  pro všechno, co se nám jeví jako   

  DŘEVO + TVOŘENÍ  něco tak trochu z jiného světa.  

DRAK DŘEVO +       

KŮŇ OHEŇ +       

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. Působením na hmotu energizují a aktivují 
ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, 
negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli 
podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků.  

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

Hx. 1 TVOŘENÍ je tvrdé. 

Všechny soudní spory vyhrané, nemoc vyléčena. Kariéra závratná. Vše půjde bez obtíží.  

Hx. 44 SPOJENÍ znamená setkání měkkého s tvrdým.  

Úspěch ve zkouškách a ve všech obchodech, vyhrané soudy. Nalézáme, co hledáme, přátele, jsme-li 
vzdáleni od domova. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

28.3.2014 pátek Soňa 426 rok 783 měsíc 783 den  Oficiální jednání těžkopádné,  

BUVOL VODA + ČCHIEN   společnost nevypočitatelná  

KŮŇ OHEŇ + ČCHIEN  Velmi tvrdohlavý, ale na první   

  DŘEVO + 1 + 44  pohled něčím zajímavý den.   

  DŘEVO + TVOŘENÍ  V žádném případě nezkoušejte   

DRAK DŘEVO +    docílit úspěchu silou.  

KŮŇ OHEŇ +       

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. Působením na hmotu energizují a aktivují 
ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, 
negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli 
podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků.  

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. Působením na hmotu energizují a aktivují 
ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, 
negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli 
podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků.  

Hx. 1 TVOŘENÍ je tvrdé. 

Všechny soudní spory vyhrané, nemoc vyléčena. Kariéra závratná. Vše půjde bez obtíží.  

Hx. 44 SPOJENÍ znamená setkání měkkého s tvrdým.  

Úspěch ve zkouškách a ve všech obchodech, vyhrané soudy. Nalézáme, co hledáme, přátele, jsme-li 
vzdáleni od domova.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

29.3.2014 sobota Taťána 426 rok 783 měsíc 694 den  Oficiální jednání neformální,   

NETOPÝR VODA - TUEJ  společnost rozevlátá  

KŮŇ OHEŇ + ČCHIEN  Netopýr je pro Číňany  

  DŘEVO + 43 + 28  představitelem štěstí. Neví,   

  DŘEVO + ROZHODNOST  co chce, ale jde za tím s úsměvem 

DRAK DŘEVO +    na rtech. Skvělý den pro všechno,  

KŮŇ OHEŇ +    co nebereme vážně.  

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. Působením na hmotu energizují a aktivují 
ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, 
negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli 
podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků.  

694 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Získáme v očích přátel. Ale ne předhazováním našeho bohatství. Působením na hmotu energizují 
a aktivují SEVEROZÁPAD. Aktivity ze severozápadu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
JIHU, negativní působení očekáváme z JIHOVÝCHODU. Energie svědčí společenskému styku, přátelé 
stojí o naši společnost. I nám setkávání udělá dobře, ale pozor bychom si měli dát na okaté 
zveřejňování a přílišné zdůrazňování našich úspěchů.  

Hx. 43 ROZHODNOST znamená rozhodnost.  

Tvrdé převáží nad měkkým, šlechetný člověk stoupá, malý schází. Soudy skončí, nemoc je zcela 
vyléčena. Získáte bohatství a vše půjde podle přání. 

Hx. 28 PŘEVAHA VELKÉHO znamená krajnost.  

Všechno je převrácené. Obchody i svatba se nerealizují. Všechny aktivity selžou. Chce to trpělivost 
a nic nerozebírat. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

30.3.2014 neděle Arnošt 426 rok 783 měsíc 515 den  Oficiální jednání upovídané,   

KRYSA VODA + ČCHIEN  společnost zajímavá  

KŮŇ OHEŇ + ČCHIEN  Pokud Krysu nezaženete   

  DŘEVO + 1 + 44  do kouta, je schopná, vtipná a   

  DŘEVO + TVOŘENÍ  veselá. Dokáže být ale značně   

DRAK DŘEVO +    agresivní.  

KŮŇ OHEŇ +       

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. Působením na hmotu energizují a aktivují 
ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, 
negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli 
podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků.  

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu.  

Hx. 1 TVOŘENÍ je tvrdé. 

Všechny soudní spory vyhrané, nemoc vyléčena. Kariéra závratná. Vše půjde bez obtíží.  

Hx. 44 SPOJENÍ znamená setkání měkkého s tvrdým.  

Úspěch ve zkouškách a ve všech obchodech, vyhrané soudy. Nalézáme, co hledáme, přátele, jsme-li 
vzdáleni od domova. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

31.3.2014 pondělí Kvido 426 rok 783 měsíc 426 den  Oficiální jednání na úrovni,   

VLAŠTOVKA VODA - TUEJ  společnost velkodušná  

KŮŇ OHEŇ + ČCHIEN  Vlaštovka je stará duše, velmi akce. 

  DŘEVO + 43 + 28  příznivý den pro všechno, co má   

  DŘEVO + ROZHODNOST  nenásilnou formou spět   

DRAK DŘEVO +    k potřebnému konci. Nepříznivý   

KŮŇ OHEŇ +    den pro násilné   

       

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. Působením na hmotu energizují a aktivují 
ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, 
negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli 
podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků.  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

Hx. 43 ROZHODNOST znamená rozhodnost.  

Tvrdé převáží nad měkkým, šlechetný člověk stoupá, malý schází. Soudy skončí, nemoc je zcela 
vyléčena. Získáte bohatství a vše půjde podle přání. 

Hx. 28 PŘEVAHA VELKÉHO znamená krajnost.  

Všechno je převrácené. Obchody i svatba se nerealizují. Všechny aktivity selžou. Chce to trpělivost 
a nic nerozebírat. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

Duben 2014 
1.4.2014 úterý Hugo 426 rok 783 měsíc 337 den  Oficiální jednání neortodoxní,   

KONDOR ZEMĚ + ČCHIEN  společnost duchovní  

KŮŇ OHEŇ + ČCHIEN  Mimořádně zajímavý den   

  DŘEVO + 1 + 44  pro všechno, co se nám jeví jako   

  DŘEVO + TVOŘENÍ  něco tak trochu z jiného světa.  

DRAK DŘEVO +       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. Působením na hmotu energizují a aktivují 
ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, 
negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli 
podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků.  

337 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Tradice na vrcholu. Pozor na vnášení nového, nicméně občas se může vylít s vodou i dítě.  

Působením na hmotu energizují a aktivují VÝCHOD. Aktivity z východu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat opět na VÝCHODĚ, vliv východu tak bude mimořádně silný. Vnímat bychom měli 
všechny události, které se na východě odehrávají nebo přicházející z tohoto směru, jejich budoucí 
význam může přesáhnout prvotní náznaky. Negativní působení očekáváme ze ZÁPADU. Důraz na 
tradice bude mimořádně silný, je zapotřebí z toho vycházet. Nové věci představujte velmi citlivě nebo 
ještě lépe počkejte s jejich uvedením na vhodnější dobu. a využijte maximální podporu tradic našich 
předků, cokoli původní nebo navazující na tradice se bude prosazovat samo.  

Hx. 1 TVOŘENÍ je tvrdé.  

Všechny soudní spory vyhrané, nemoc vyléčena. Kariéra závratná. Vše půjde bez obtíží  

Hx. 44 SPOJENÍ znamená setkání měkkého s tvrdým.  

Úspěch ve zkouškách a ve všech obchodech, vyhrané soudy. Nalézáme, co hledáme, přátele, jsme-li 
vzdáleni od domova.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

2.4.2014 středa Erika 426 rok 783 měsíc 248 den  Oficiální jednání těžkopádné,  

BUVOL VODA + ČCHIEN   společnost nevypočitatelná  

KŮŇ OHEŇ + ČCHIEN  Velmi tvrdohlavý, ale na první   

  DŘEVO + 1 + 44  pohled něčím zajímavý den.   

  DŘEVO + TVOŘENÍ  V žádném případě nezkoušejte   

DRAK DŘEVO +    docílit úspěchu silou.  

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. Působením na hmotu energizují a aktivují 
ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, 
negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli 
podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků.  

248 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnímejme naše blízké, pomohou nám k hojnosti. Neznamená to ale shrábnout všechno jen pro náš 
píseček. Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOZÁPAD. Aktivity z jihozápadu nám budou 
přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné 
vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOVÝCHODĚ, negativní působení očekáváme ze 
SEVEROVÝCHODU. Důraz na tradice minulého období přechází do působení partnerských vztahů, 
ovšem ty se dostávají do rozporu s názorem domácnosti (či mateřské firmy). Je třeba vnímat v širších 
souvislostech, jen tak se vyhneme budoucím problémům.  

Hx. 1 TVOŘENÍ je tvrdé.  

Všechny soudní spory vyhrané, nemoc vyléčena. Kariéra závratná. Vše půjde bez obtíží. 

Hx. 44 SPOJENÍ znamená setkání měkkého s tvrdým.  

Úspěch ve zkouškách a ve všech obchodech, vyhrané soudy. Nalézáme, co hledáme, přátele, jsme-li 
vzdáleni od domova.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

3.4.2014 čtvrtek Richard 426 rok 783 měsíc 159 den  Oficiální jednání neformální,   

NETOPÝR VODA - TUEJ  společnost rozevlátá  

KŮŇ OHEŇ + ČCHIEN  Netopýr je pro Číňany  

  DŘEVO + 43 + 28  představitelem štěstí. Neví,   

  DŘEVO + ROZHODNOST  co chce, ale jde za tím s úsměvem 

DRAK DŘEVO +    na rtech. Skvělý den pro všechno,   

KŮŇ OHEŇ +    co nebereme vážně.  

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. Působením na hmotu energizují a aktivují 
ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, 
negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli 
podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků.  

159 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Potvrzení naší cesty posílí naše vnitřní já. Pozor, vnitřní já neznamená halasné oslavy okolí.  

Působením na hmotu energizují a aktivují SEVER. Aktivity ze severu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat do STŘEDU, negativní působení očekáváme z JIHU. Můžeme očekávat něco, co nám 
potvrdí správnost našeho konání, naší cesty. Prospěje to našemu sebevědomí, ale bylo by chybou 
očekávat aplaus okolí. Vše, co se děje, se děje výhradně kvůli našemu vnitřnímu růstu.  

Hx. 43 ROZHODNOST znamená rozhodnost.  

Tvrdé převáží nad měkkým, šlechetný člověk stoupá, malý schází. Soudy skončí, nemoc je zcela 
vyléčena. Získáte bohatství a vše půjde podle přání. 

Hx. 28 PŘEVAHA VELKÉHO znamená krajnost.  

Všechno je převrácené. Obchody i svatba se nerealizují. Všechny aktivity selžou. Chce to trpělivost 
a nic nerozebírat.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

4.4.2014 pátek Ivana 426 rok 961 měsíc 961 den  Oficiální jednání upovídané,   

KRYSA VODA + ČCHIEN  společnost zajímavá  

KŮŇ OHEŇ + ČCHIEN  Pokud Krysu nezaženete   

  DŘEVO + 1 + 44  do kouta, je schopná, vtipná a   

  DŘEVO + TVOŘENÍ  veselá. Dokáže být ale značně   

DRAK DŘEVO +    agresivní.  

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 
Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit.  

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit.  

Hx. 1 TVOŘENÍ je tvrdé.  

Všechny soudní spory vyhrané, nemoc vyléčena. Kariéra závratná. Vše půjde bez obtíží. 

Hx. 44 SPOJENÍ znamená setkání měkkého s tvrdým.  

Úspěch ve zkouškách a ve všech obchodech, vyhrané soudy. Nalézáme, co hledáme, přátele, jsme-li 
vzdáleni od domova.   
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

5.4.2014 sobota Miroslava 426 rok 694 měsíc 872 den  Oficiální jednání na úrovni,   

VLAŠTOVKA VODA - TUEJ  společnost velkodušná  

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  Vlaštovka je stará duše, velmi akce. 

  DŘEVO + 58 + 47  příznivý den pro všechno, co má   

  ZEMĚ 0 RADOST  nenásilnou formou spět   

DRAK DŘEVO +    k potřebnému konci. Nepříznivý   

KŮŇ OHEŇ +    den pro násilné   

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

694 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat:  

Získáme v očích přátel. Ale ne předhazováním našeho bohatství. Působením na hmotu energizují 
a aktivují SEVEROZÁPAD. Aktivity ze severozápadu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
JIHU, negativní působení očekáváme z JIHOVÝCHODU. Energie svědčí společenskému styku, přátelé 
stojí o naši společnost. I nám setkávání udělá dobře, ale pozor bychom si měli dát na okaté 
zveřejňování a přílišné zdůrazňování našich úspěchů.  

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl.  

Hx. 58 RADOST znamená ukázat se. 

Nemoci se dostane dobrého lékaře. Získáte hledané bohatství. Ve sňatku a jiných svazcích velké 
uspokojení. Práci najdete bez úsilí. 

HX. 47 TÍSEŇ srocuje.  

Opatrnost ve všem. Žádná korupce. Vyhnout se sprostým lidem a hledat lidi vzdělané. Průměrný muž 
vyhledává hlupáky. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

6.4.2014 neděle Vendula 426 rok 515 měsíc 783 den  Oficiální jednání nedosáhne   

VEPŘ VODA + ČCHIEN  uspokojivých výsledků, společnost  

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  přehrávající  

  DŘEVO + 10 + 6  Den, přinášející divadelní   

  ZEMĚ 0 VYKROČENÍ  představení, ne opravdový život. 

DRAK DŘEVO +       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu.  

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. Působením na hmotu energizují a aktivují 
ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, 
negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli 
podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků.  

Hx.10 VYKROČENÍ znamená nesetrvávat na místě.  

Cesty výhodné. Úspěch v obchodě jistý. Nemoci mizí. Podnikání dobře vyjde. 

Hx. 6 SVÁR znamená nenávidět.  

V tuto chvíli se nic nedaří, zbytečná snaha. Dobrých věcí se těžko dosahuje. Pachtění za bohatstvím je 
iluzorní.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

7.4.2014 pondělí Heřman 426 rok 426 měsíc 694 den  Oficiální jednání otevřené,   

DIKOBRAZ ZEMĚ - TUEJ  společnost preferující partnerství  

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  Den určený pro partnerství,   

  DŘEVO + 58 + 47  velmi silné vnímání sexuálního   

  ZEMĚ 0 RADOST  pouta.  

DRAK DŘEVO +       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

694 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Získáme v očích přátel. Ale ne předhazováním našeho bohatství. Působením na hmotu energizují 
a aktivují SEVEROZÁPAD. Aktivity ze severozápadu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
JIHU, negativní působení očekáváme z JIHOVÝCHODU. Energie svědčí společenskému styku, přátelé 
stojí o naši společnost. I nám setkávání udělá dobře, ale pozor bychom si měli dát na okaté 
zveřejňování a přílišné zdůrazňování našich úspěchů.  

Hx. 58 RADOST znamená ukázat se. 

Nemoci se dostane dobrého lékaře. Získáte hledané bohatství. Ve sňatku a jiných svazcích velké 
uspokojení. Práci najdete bez úsilí. 

HX. 47 TÍSEŇ srocuje. 

Opatrnost ve všem. Žádná korupce. Vyhnout se sprostým lidem a hledat lidi vzdělané. Průměrný muž 
vyhledává hlupáky. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

8.4.2014 úterý Ema 426 rok 337 měsíc 515 den  Oficiální jednání nedosáhne   

VLK ZEMĚ + ČCHIEN  uspokojivých výsledků,   

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  společnost přehrávající  

  DŘEVO + 10 + 6  Den, přinášející divadelní   

  ZEMĚ 0 VYKROČENÍ  představení, ne opravdový život.  

DRAK DŘEVO +       

KŮŇ OHEŇ +       

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

337 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Tradice na vrcholu. Pozor na vnášení nového, nicméně občas se může vylít s vodou i dítě.  

Působením na hmotu energizují a aktivují VÝCHOD. Aktivity z východu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat opět na VÝCHODĚ, vliv východu tak bude mimořádně silný. Vnímat bychom měli 
všechny události, které se na východě odehrávají nebo přicházející z tohoto směru, jejich budoucí 
význam může přesáhnout prvotní náznaky. Negativní působení očekáváme ze ZÁPADU. Důraz na 
tradice bude mimořádně silný, je zapotřebí z toho vycházet. Nové věci představujte velmi citlivě nebo 
ještě lépe počkejte s jejich uvedením na vhodnější dobu. a využijte maximální podporu tradic našich 
předků, cokoli původní nebo navazující na tradice se bude prosazovat samo.  

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu.  

Hx.10 VYKROČENÍ znamená nesetrvávat na místě.  

Cesty výhodné. Úspěch v obchodě jistý. Nemoci mizí. Podnikání dobře vyjde. 

Hx. 6 SVÁR znamená nenávidět.  

V tuto chvíli se nic nedaří, zbytečná snaha. Dobrých věcí se těžko dosahuje. Pachtění za bohatstvím je 
iluzorní.  
  

138 



Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

9.4.2014 středa Dušan 426 rok 248 měsíc 426 den  Oficiální jednání loajální,   

PES KOV + ČCHIEN  společnost mladých hravá,   

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  starších upjatá  

  DŘEVO + 10 + 6  Den jako stvořený pro loajalitu,   

  ZEMĚ 0 VYKROČENÍ  bez ohledu k čemu se má vázat.  

DRAK DŘEVO +       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

248 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnímejme naše blízké, pomohou nám k hojnosti. Neznamená to ale shrábnout všechno jen pro náš 
píseček. Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOZÁPAD. Aktivity z jihozápadu nám budou 
přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné 
vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOVÝCHODĚ, negativní působení očekáváme ze 
SEVEROVÝCHODU. Důraz na tradice minulého období přechází do působení partnerských vztahů, 
ovšem ty se dostávají do rozporu s názorem domácnosti (či mateřské firmy). Je třeba vnímat v širších 
souvislostech, jen tak se vyhneme budoucím problémům.  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

Hx.10 VYKROČENÍ znamená nesetrvávat na místě.  

Cesty výhodné. Úspěch v obchodě jistý. Nemoci mizí. Podnikání dobře vyjde. 

Hx. 6 SVÁR znamená nenávidět.  

V tuto chvíli se nic nedaří, zbytečná snaha. Dobrých věcí se těžko dosahuje. Pachtění za bohatstvím je 
iluzorní.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

10.4.2014 čtvrtek Darja 426 rok 159 měsíc 337 den  Oficiální jednání podrážděné,   

BAŽANT KOV - TUEJ  společnost nesourodá  

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  Den, přinášející obavy z malérů,  

  DŘEVO + 58 + 47  které se ještě nestaly.  

  ZEMĚ 0 RADOST     

DRAK DŘEVO +       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

159 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Potvrzení naší cesty posílí naše vnitřní já. Pozor, vnitřní já neznamená halasné oslavy okolí.  

Působením na hmotu energizují a aktivují SEVER. Aktivity ze severu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat do STŘEDU, negativní působení očekáváme z JIHU. Můžeme očekávat něco, co nám 
potvrdí správnost našeho konání, naší cesty. Prospěje to našemu sebevědomí, ale bylo by chybou 
očekávat aplaus okolí. Vše, co se děje, se děje výhradně kvůli našemu vnitřnímu růstu.  

337 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Tradice na vrcholu. Pozor na vnášení nového, nicméně občas se může vylít s vodou i dítě.  

Působením na hmotu energizují a aktivují VÝCHOD. Aktivity z východu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat opět na VÝCHODĚ, vliv východu tak bude mimořádně silný. Vnímat bychom měli 
všechny události, které se na východě odehrávají nebo přicházející z tohoto směru, jejich budoucí 
význam může přesáhnout prvotní náznaky. Negativní působení očekáváme ze ZÁPADU. Důraz na 
tradice bude mimořádně silný, je zapotřebí z toho vycházet. Nové věci představujte velmi citlivě nebo 
ještě lépe počkejte s jejich uvedením na vhodnější dobu. a využijte maximální podporu tradic našich 
předků, cokoli původní nebo navazující na tradice se bude prosazovat samo.  

Hx. 58 RADOST znamená ukázat se. 

Nemoci se dostane dobrého lékaře. Získáte hledané bohatství. Ve sňatku a jiných svazcích velké 
uspokojení. Práci najdete bez úsilí. 

HX. 47 TÍSEŇ srocuje. 

Opatrnost ve všem. Žádná korupce. Vyhnout se sprostým lidem a hledat lidi vzdělané. Průměrný muž 
vyhledává hlupáky. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

11.4.2014 pátek Izabela 426 rok 961 měsíc 248 den  Oficiální jednání jednostranné,   

KOHOUT KOV + ČCHIEN  společnost výstřední  

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  Den prosazování sebe sama a   

  DŘEVO + 10 + 6  komplexů z nedostatečného   

  ZEMĚ 0 VYKROČENÍ  ocenění okolí.  

DRAK DŘEVO +       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit.  

248 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnímejme naše blízké, pomohou nám k hojnosti. Neznamená to ale shrábnout všechno jen pro náš 
píseček. Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOZÁPAD. Aktivity z jihozápadu nám budou 
přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné 
vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOVÝCHODĚ, negativní působení očekáváme ze 
SEVEROVÝCHODU. Důraz na tradice minulého období přechází do působení partnerských vztahů, 
ovšem ty se dostávají do rozporu s názorem domácnosti (či mateřské firmy). Je třeba vnímat v širších 
souvislostech, jen tak se vyhneme budoucím problémům.  

Hx.10 VYKROČENÍ znamená nesetrvávat na místě.  

Cesty výhodné. Úspěch v obchodě jistý. Nemoci mizí. Podnikání dobře vyjde. 

Hx. 6 SVÁR znamená nenávidět.  

V tuto chvíli se nic nedaří, zbytečná snaha. Dobrých věcí se těžko dosahuje. Pachtění za bohatstvím je 
iluzorní.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

12.4.2014 sobota Julius 426 rok 694 měsíc 159 den  Oficiální jednání negativistické,   

HAVRAN KOV - TUEJ  společnost neveselá  

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  Havran je pták škarohlíd.  

  DŘEVO + 58 + 47   Všechno vidí černě, z ničeho   

  ZEMĚ 0 RADOST  nedokáže mít radost. Nevhodný   

DRAK DŘEVO +    den pro cokoli, co má mít delší   

KŮŇ OHEŇ +     trvání.  

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

694 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Získáme v očích přátel. Ale ne předhazováním našeho bohatství. Působením na hmotu energizují 
a aktivují SEVEROZÁPAD. Aktivity ze severozápadu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
JIHU, negativní působení očekáváme z JIHOVÝCHODU. Energie svědčí společenskému styku, přátelé 
stojí o naši společnost. I nám setkávání udělá dobře, ale pozor bychom si měli dát na okaté 
zveřejňování a přílišné zdůrazňování našich úspěchů.  

159 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Potvrzení naší cesty posílí naše vnitřní já. Pozor, vnitřní já neznamená halasné oslavy okolí.  

Působením na hmotu energizují a aktivují SEVER. Aktivity ze severu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat do STŘEDU, negativní působení očekáváme z JIHU. Můžeme očekávat něco, co nám 
potvrdí správnost našeho konání, naší cesty. Prospěje to našemu sebevědomí, ale bylo by chybou 
očekávat aplaus okolí. Vše, co se děje, se děje výhradně kvůli našemu vnitřnímu růstu.  

Hx. 58 RADOST znamená ukázat se. 

Nemoci se dostane dobrého lékaře. Získáte hledané bohatství. Ve sňatku a jiných svazcích velké 
uspokojení. Práci najdete bez úsilí. 

HX. 47 TÍSEŇ srocuje. 

Opatrnost ve všem. Žádná korupce. Vyhnout se sprostým lidem a hledat lidi vzdělané. Průměrný muž 
vyhledává hlupáky. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

13.4.2014 neděle Aleš 426 rok 515 měsíc 961 den  Oficiální jednání k věci,   

OPICE KOV + ČCHIEN  společnost hravá  

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  Velmi pozitivní den pro chování   

  DŘEVO + 10 + 6  přirozené, hravé. a řinčení   

  ZEMĚ 0 VYKROČENÍ  zbraní při tlačení na pilu.  

DRAK DŘEVO +       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu.  

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit.  

Hx.10 VYKROČENÍ znamená nesetrvávat na místě.  

Cesty výhodné. Úspěch v obchodě jistý. Nemoci mizí. Podnikání dobře vyjde. 

Hx. 6 SVÁR znamená nenávidět.  

V tuto chvíli se nic nedaří, zbytečná snaha. Dobrých věcí se těžko dosahuje. Pachtění za bohatstvím je 
iluzorní.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

14.4.2014 pondělí Vincenc 426 rok 426 měsíc 872 den  Oficiální jednání vstřícné,   

LIDOOP ZEMĚ - TUEJ  společnost spojující  

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  Velmi dobrý den pro jakékoli   

  DŘEVO + 58 + 47  setkání oficiální i osobní.  

  ZEMĚ 0 RADOST     

DRAK DŘEVO +       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl.  

Hx. 58 RADOST znamená ukázat se. 

Nemoci se dostane dobrého lékaře. Získáte hledané bohatství. Ve sňatku a jiných svazcích velké 
uspokojení. Práci najdete bez úsilí. 

HX. 47 TÍSEŇ srocuje. 

Opatrnost ve všem. Žádná korupce. Vyhnout se sprostým lidem a hledat lidi vzdělané. Průměrný muž 
vyhledává hlupáky. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

15.4.2014 úterý Anastázie 426 rok 337 měsíc 783 den  Oficiální jednání lidské,   

TAPÍR ZEMĚ + ČCHIEN  společnost empatická  

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  Úžasný den plný lidské   

  DŘEVO + 10 + 6  solidarity, příkladný pro jednání  

  ZEMĚ 0 VYKROČENÍ   na úřadech. Naplňování potřeb,  

DRAK DŘEVO +    ne přání.   

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

337 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Tradice na vrcholu. Pozor na vnášení nového, nicméně občas se může vylít s vodou i dítě.  

Působením na hmotu energizují a aktivují VÝCHOD. Aktivity z východu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat opět na VÝCHODĚ, vliv východu tak bude mimořádně silný. Vnímat bychom měli 
všechny události, které se na východě odehrávají nebo přicházející z tohoto směru, jejich budoucí 
význam může přesáhnout prvotní náznaky. Negativní působení očekáváme ze ZÁPADU. Důraz na 
tradice bude mimořádně silný, je zapotřebí z toho vycházet. Nové věci představujte velmi citlivě nebo 
ještě lépe počkejte s jejich uvedením na vhodnější dobu. a využijte maximální podporu tradic našich 
předků, cokoli původní nebo navazující na tradice se bude prosazovat samo.  

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. Působením na hmotu energizují a aktivují 
ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, 
negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli 
podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků.  

Hx.10 VYKROČENÍ znamená nesetrvávat na místě.  

Cesty výhodné. Úspěch v obchodě jistý. Nemoci mizí. Podnikání dobře vyjde. 

Hx. 6 SVÁR znamená nenávidět.  

V tuto chvíli se nic nedaří, zbytečná snaha. Dobrých věcí se těžko dosahuje. Pachtění za bohatstvím je 
iluzorní.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

16.4.2014 středa Irena 426 rok 248 měsíc 694 den  Oficiální jednání zcela  

OVCE OHEŇ + ČCHIEN  nevypočitatelné,  

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  společnost také.  

  DŘEVO + 10 + 6  Den stvořený pro vnímání  

  ZEMĚ 0 VYKROČENÍ  krásy, ovšem s realitou má  

DRAK DŘEVO +    značné potíže.  

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

248 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnímejme naše blízké, pomohou nám k hojnosti. Neznamená to ale shrábnout všechno jen pro náš 
píseček. Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOZÁPAD. Aktivity z jihozápadu nám budou 
přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné 
vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOVÝCHODĚ, negativní působení očekáváme ze 
SEVEROVÝCHODU. Důraz na tradice minulého období přechází do působení partnerských vztahů, 
ovšem ty se dostávají do rozporu s názorem domácnosti (či mateřské firmy). Je třeba vnímat v širších 
souvislostech, jen tak se vyhneme budoucím problémům.  

694 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Získáme v očích přátel. Ale ne předhazováním našeho bohatství. Působením na hmotu energizují 
a aktivují SEVEROZÁPAD. Aktivity ze severozápadu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
JIHU, negativní působení očekáváme z JIHOVÝCHODU. Energie svědčí společenskému styku, přátelé 
stojí o naši společnost. I nám setkávání udělá dobře, ale pozor bychom si měli dát na okaté 
zveřejňování a přílišné zdůrazňování našich úspěchů.  

Hx.10 VYKROČENÍ znamená nesetrvávat na místě.  

Cesty výhodné. Úspěch v obchodě jistý. Nemoci mizí. Podnikání dobře vyjde. 

Hx. 6 SVÁR znamená nenávidět.  

V tuto chvíli se nic nedaří, zbytečná snaha. Dobrých věcí se těžko dosahuje. Pachtění za bohatstvím je 
iluzorní.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

17.4.2014 čtvrtek Rudolf 426 rok 159 měsíc 515 den  Oficiální jednání podbízivé,   

MUNTJAK OHEŇ - TUEJ  společnost oslnivá  

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  Okouzlující a příjemný den,   

  DŘEVO + 58 + 47  trochu nesamostatný.  

  ZEMĚ 0 RADOST     

DRAK DŘEVO +       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

159 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Potvrzení naší cesty posílí naše vnitřní já. Pozor, vnitřní já neznamená halasné oslavy okolí.  

Působením na hmotu energizují a aktivují SEVER. Aktivity ze severu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat do STŘEDU, negativní působení očekáváme z JIHU. Můžeme očekávat něco, co nám 
potvrdí správnost našeho konání, naší cesty. Prospěje to našemu sebevědomí, ale bylo by chybou 
očekávat aplaus okolí. Vše, co se děje, se děje výhradně kvůli našemu vnitřnímu růstu.  

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu.  

Hx. 58 RADOST znamená ukázat se. 

Nemoci se dostane dobrého lékaře. Získáte hledané bohatství. Ve sňatku a jiných svazcích velké 
uspokojení. Práci najdete bez úsilí. 

HX. 47 TÍSEŇ srocuje. 

Opatrnost ve všem. Žádná korupce. Vyhnout se sprostým lidem a hledat lidi vzdělané. Průměrný muž 
vyhledává hlupáky. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

18.4.2014 pátek Valérie 426 rok 961 měsíc 426 den  Oficiální jednání dynamické  

KŮŇ OHEŇ + ČCHIEN   až překotné, společnost   

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  velkolepá  

  DŘEVO + 10 + 6  Den stvořený pro   

  ZEMĚ 0 VYKROČENÍ  Ódu na radost, nepříliš   

DRAK DŘEVO +    nevhodný pro monotónní  

KŮŇ OHEŇ +    činnost, či podpis smlouvy.  

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit.  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

Hx.10 VYKROČENÍ znamená nesetrvávat na místě.  

Cesty výhodné. Úspěch v obchodě jistý. Nemoci mizí. Podnikání dobře vyjde. 

Hx. 6 SVÁR znamená nenávidět.  

V tuto chvíli se nic nedaří, zbytečná snaha. Dobrých věcí se těžko dosahuje. Pachtění za bohatstvím je 
iluzorní.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

19.4.2014 sobota Rostislav 426 rok 694 měsíc 337 den  Oficiální jednání rozhodné,   

JELEN OHEŇ - TUEJ  společnost informativní  

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  Den sdělení a zpráv. Tajná   

  DŘEVO + 58 + 47  schůzka bude zveřejněna dřív,   

  ZEMĚ 0 RADOST  než k ní dojde.  

DRAK DŘEVO +       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

694 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Získáme v očích přátel. Ale ne předhazováním našeho bohatství. Působením na hmotu energizují 
a aktivují SEVEROZÁPAD. Aktivity ze severozápadu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
JIHU, negativní působení očekáváme z JIHOVÝCHODU. Energie svědčí společenskému styku, přátelé 
stojí o naši společnost. I nám setkávání udělá dobře, ale pozor bychom si měli dát na okaté 
zveřejňování a přílišné zdůrazňování našich úspěchů.  

337 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Tradice na vrcholu. Pozor na vnášení nového, nicméně občas se může vylít s vodou i dítě.  

Působením na hmotu energizují a aktivují VÝCHOD. Aktivity z východu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat opět na VÝCHODĚ, vliv východu tak bude mimořádně silný. Vnímat bychom měli 
všechny události, které se na východě odehrávají nebo přicházející z tohoto směru, jejich budoucí 
význam může přesáhnout prvotní náznaky. Negativní působení očekáváme ze ZÁPADU. Důraz na 
tradice bude mimořádně silný, je zapotřebí z toho vycházet. Nové věci představujte velmi citlivě nebo 
ještě lépe počkejte s jejich uvedením na vhodnější dobu. a využijte maximální podporu tradic našich 
předků, cokoli původní nebo navazující na tradice se bude prosazovat samo.  

Hx. 58 RADOST znamená ukázat se. 

Nemoci se dostane dobrého lékaře. Získáte hledané bohatství. Ve sňatku a jiných svazcích velké 
uspokojení. Práci najdete bez úsilí. 

HX. 47 TÍSEŇ srocuje. 

Opatrnost ve všem. Žádná korupce. Vyhnout se sprostým lidem a hledat lidi vzdělané. Průměrný muž 
vyhledává hlupáky. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

20.4.2014 neděle Marcela 426 rok 515 měsíc 248 den  Oficiální jednání uzavřené,   

HAD OHEŇ + ČCHIEN  společnost náladová  

KŮŇ OHEŇ + ČEN  Velmi dobrý den pro jemné   

  DŘEVO + 25 + 12  prosazení inteligentních  

  ZEMĚ 0 NEVINNOST   záležitostí.   

HAD OHEŇ -       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu.  

248 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnímejme naše blízké, pomohou nám k hojnosti. Neznamená to ale shrábnout všechno jen pro náš 
píseček. Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOZÁPAD. Aktivity z jihozápadu nám budou 
přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné 
vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOVÝCHODĚ, negativní působení očekáváme ze 
SEVEROVÝCHODU. Důraz na tradice minulého období přechází do působení partnerských vztahů, 
ovšem ty se dostávají do rozporu s názorem domácnosti (či mateřské firmy). Je třeba vnímat v širších 
souvislostech, jen tak se vyhneme budoucím problémům.  

Hx. 25 NEVINNOST se vystavuje pohromě. 

Tento hexagram brání dělat to, co chceme. Při svatbě žádné štěstí, nemoc se nezlepší, hledat štěstí je 
nejisté. Není to nepříznivý hexagram, jen nesmíme projevit nejistotu. 

Hx. 12 ÚPADEK je protikladem prosperity.  

Peněz málo. Sňatek obtížný. Obchod nejistý. Cestovat se nedoporučuje. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

21.4.2014 pondělí Alexandra 426 rok 426 měsíc 159 den  Oficiální jednání neobratné,   

ČERV ZEMĚ - TUEJ  společnost nevýrazná  

KŮŇ OHEŇ + ČEN  Mimořádně submisivní den,   

  DŘEVO + 17 + 45  jakoby se omlouval, že je vůbec   

  ZEMĚ 0 NÁSLEDOVÁNÍ  zařazen do kalendáře.   

HAD OHEŇ -    Nevýhodný pro zásadní kroky,  

KŮŇ OHEŇ +     ale příjemný pro romantická   

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

159 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Potvrzení naší cesty posílí naše vnitřní já. Pozor, vnitřní já neznamená halasné oslavy okolí.  

Působením na hmotu energizují a aktivují SEVER. Aktivity ze severu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat do STŘEDU, negativní působení očekáváme z JIHU. Můžeme očekávat něco, co nám 
potvrdí správnost našeho konání, naší cesty. Prospěje to našemu sebevědomí, ale bylo by chybou 
očekávat aplaus okolí. Vše, co se děje, se děje výhradně kvůli našemu vnitřnímu růstu.  

Hx. 17 NÁSLEDOVÁNÍ znamená nedržet se předsudků. 

Nadměrné neštěstí rodí štěstí. Všude bude veselo. Nemoci a hádky ustanou. Nikdy neztrácet odvahu. 

Hx. 45 SHROMÁŽDĚNÍ znamená scházet se. 

Hádky a nemoci mizí. Dveře štěstí se otevírají, dveře neštěstí zavírají. Získáte hledané bohatství. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

22.4.2014 úterý Evženie 426 rok 337 měsíc 961 den  Oficiální jednání půjde dobře,  

BEZROHÝ DRAK ZEMĚ + ČCHIEN  společnost se může zadrhnout.  

KŮŇ OHEŇ + ČEN  Dobrý den, který se tváří silnější,  

  DŘEVO + 25 + 12  než opravdu je.  

  ZEMĚ 0 NEVINNOST     

HAD OHEŇ -       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

337 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Tradice na vrcholu. Pozor na vnášení nového, nicméně občas se může vylít s vodou i dítě.  

Působením na hmotu energizují a aktivují VÝCHOD. Aktivity z východu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat opět na VÝCHODĚ, vliv východu tak bude mimořádně silný. Vnímat bychom měli 
všechny události, které se na východě odehrávají nebo přicházející z tohoto směru, jejich budoucí 
význam může přesáhnout prvotní náznaky. Negativní působení očekáváme ze ZÁPADU. Důraz na 
tradice bude mimořádně silný, je zapotřebí z toho vycházet. Nové věci představujte velmi citlivě nebo 
ještě lépe počkejte s jejich uvedením na vhodnější dobu. a využijte maximální podporu tradic našich 
předků, cokoli původní nebo navazující na tradice se bude prosazovat samo.  

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit.  

Hx. 25 NEVINNOST se vystavuje pohromě. 

Tento hexagram brání dělat to, co chceme. Při svatbě žádné štěstí, nemoc se nezlepší, hledat štěstí je 
nejisté. Není to nepříznivý hexagram, jen nesmíme projevit nejistotu. 

Hx. 12 ÚPADEK je protikladem prosperity.  

Peněz málo. Sňatek obtížný. Obchod nejistý. Cestovat se nedoporučuje.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

23.4.2014 středa Vojtěch 426 rok 248 měsíc 872 den  Oficiální jednání vynikající,   

DRAK DŘEVO + ČCHIEN  společnost brilantní.   

KŮŇ OHEŇ + ČEN  Výborný den, přinášející nové   

  DŘEVO + 25 + 12  úhly pohledu. Zajímavý den  

  ZEMĚ 0 NEVINNOST  pro vztahy (svatba), drak se   

HAD OHEŇ -    nikdy nenudí, je velkorysý,  

KŮŇ OHEŇ +    důvěřivý, až trochu naivní.  

Ovšem pozor na jeho dynamiku  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

248 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnímejme naše blízké, pomohou nám k hojnosti. Neznamená to ale shrábnout všechno jen pro náš 
píseček. Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOZÁPAD. Aktivity z jihozápadu nám budou 
přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné 
vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOVÝCHODĚ, negativní působení očekáváme ze 
SEVEROVÝCHODU. Důraz na tradice minulého období přechází do působení partnerských vztahů, 
ovšem ty se dostávají do rozporu s názorem domácnosti (či mateřské firmy). Je třeba vnímat v širších 
souvislostech, jen tak se vyhneme budoucím problémům.  

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl.  

Hx. 25 NEVINNOST se vystavuje pohromě. 

Tento hexagram brání dělat to, co chceme. Při svatbě žádné štěstí, nemoc se nezlepší, hledat štěstí je 
nejisté. Není to nepříznivý hexagram, jen nesmíme projevit nejistotu. 

Hx. 12 ÚPADEK je protikladem prosperity.  

Peněz málo. Sňatek obtížný. Obchod nejistý. Cestovat se nedoporučuje. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

24.4.2014 čtvrtek Jiří 426 rok 159 měsíc 783 den  Oficiální jednání velmi  

JEZEVEC DŘEVO - TUEJ  konzervativní, společnost usedlá.  

KŮŇ OHEŇ + ČEN  Zajímavý den. Vypadá velmi   

  DŘEVO + 17 + 45  dynamicky, ale přitom je velmi   

  ZEMĚ 0 NÁSLEDOVÁNÍ  konzervativní.  

HAD OHEŇ -       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

159 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Potvrzení naší cesty posílí naše vnitřní já. Pozor, vnitřní já neznamená halasné oslavy okolí.  

Působením na hmotu energizují a aktivují SEVER. Aktivity ze severu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat do STŘEDU, negativní působení očekáváme z JIHU. Můžeme očekávat něco, co nám 
potvrdí správnost našeho konání, naší cesty. Prospěje to našemu sebevědomí, ale bylo by chybou 
očekávat aplaus okolí. Vše, co se děje, se děje výhradně kvůli našemu vnitřnímu růstu.  

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. Působením na hmotu energizují a aktivují 
ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, 
negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli 
podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků.  

Hx. 17 NÁSLEDOVÁNÍ znamená nedržet se předsudků. 

Nadměrné neštěstí rodí štěstí. Všude bude veselo. Nemoci a hádky ustanou. Nikdy neztrácet odvahu. 

Hx. 45 SHROMÁŽDĚNÍ znamená scházet se. 

Hádky a nemoci mizí. Dveře štěstí se otevírají, dveře neštěstí zavírají. Získáte hledané bohatství. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

25.4.2014 pátek Marek 426 rok 961 měsíc 694 den  Oficiální jednání bude   

ZAJÍC DŘEVO + ČCHIEN  odsýpat, společnost se nezastaví   

KŮŇ OHEŇ + ČEN  Rychlý pohyblivý den, velmi   

  DŘEVO + 25 + 12  vhodný pro všechny aktivity,   

  ZEMĚ 0 NEVINNOST  týkající se zaopatření rodiny   

HAD OHEŇ -    (pohovory na sociálce apod.).  

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit.  

694 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Získáme v očích přátel. Ale ne předhazováním našeho bohatství. Působením na hmotu energizují 
a aktivují SEVEROZÁPAD. Aktivity ze severozápadu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
JIHU, negativní působení očekáváme z JIHOVÝCHODU. Energie svědčí společenskému styku, přátelé 
stojí o naši společnost. I nám setkávání udělá dobře, ale pozor bychom si měli dát na okaté 
zveřejňování a přílišné zdůrazňování našich úspěchů.  

Hx. 25 NEVINNOST se vystavuje pohromě. 

Tento hexagram brání dělat to, co chceme. Při svatbě žádné štěstí, nemoc se nezlepší, hledat štěstí je 
nejisté. Není to nepříznivý hexagram, jen nesmíme projevit nejistotu. 

Hx. 12 ÚPADEK je protikladem prosperity.  

Peněz málo. Sňatek obtížný. Obchod nejistý. Cestovat se nedoporučuje. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

26.4.2014 sobota Oto 426 rok 694 měsíc 515 den  Oficiální jednání – pozor na   

LIŠKA DŘEVO - TUEJ  spodní podtext, společnost   

KŮŇ OHEŇ + ČEN  nevyniká v upřímnosti.   

  DŘEVO + 17 + 45  Pokud nejste Opice, radši se   

  ZEMĚ 0 NÁSLEDOVÁNÍ  vyhněte veškerým jednáním a   

HAD OHEŇ -    sezením, protřelá Liška s vámi   

KŮŇ OHEŇ +    zamete jedna radost.  

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

694 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat:  

Získáme v očích přátel. Ale ne předhazováním našeho bohatství. Působením na hmotu energizují 
a aktivují SEVEROZÁPAD. Aktivity ze severozápadu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
JIHU, negativní působení očekáváme z JIHOVÝCHODU. Energie svědčí společenskému styku, přátelé 
stojí o naši společnost. I nám setkávání udělá dobře, ale pozor bychom si měli dát na okaté 
zveřejňování a přílišné zdůrazňování našich úspěchů.  

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu.  

Hx. 17 NÁSLEDOVÁNÍ znamená nedržet se předsudků. 

Nadměrné neštěstí rodí štěstí. Všude bude veselo. Nemoci a hádky ustanou. Nikdy neztrácet odvahu. 

Hx. 45 SHROMÁŽDĚNÍ znamená scházet se. 

Hádky a nemoci mizí. Dveře štěstí se otevírají, dveře neštěstí zavírají. Získáte hledané bohatství. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

27.4.2014 neděle Jaroslav 426 rok 515 měsíc 426 den  Oficiální jednání agresivní,   

TYGR DŘEVO + ČCHIEN  společnost nevyvážená   

KŮŇ OHEŇ + ČEN  Dravý Tygr povede monolog,   

  DŘEVO + 25 + 12  přehlušit ho bude možná   

  ZEMĚ 0 NEVINNOST  nad vaše síly.  

HAD OHEŇ -       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu.  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

Hx. 25 NEVINNOST se vystavuje pohromě. 

Tento hexagram brání dělat to, co chceme. Při svatbě žádné štěstí, nemoc se nezlepší, hledat štěstí je 
nejisté. Není to nepříznivý hexagram, jen nesmíme projevit nejistotu. 

Hx. 12 ÚPADEK je protikladem prosperity.  

Peněz málo. Sňatek obtížný. Obchod nejistý. Cestovat se nedoporučuje. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

28.4.2014 pondělí Vlastislav 426 rok 426 měsíc 337 den  Oficiální jednání kultivovaná,   

LEOPARD ZEMĚ - TUEJ  ale nevýrazná, společnost   

KŮŇ OHEŇ + ČEN  rozpačitá  

  DŘEVO + 17 + 45  Hodně rozpačitý den, občas si   

  ZEMĚ 0 NÁSLEDOVÁNÍ  sám se sebou neví rady.  

HAD OHEŇ -       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

337 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Tradice na vrcholu. Pozor na vnášení nového, nicméně občas se může vylít s vodou i dítě.  

Působením na hmotu energizují a aktivují VÝCHOD. Aktivity z východu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat opět na VÝCHODĚ, vliv východu tak bude mimořádně silný. Vnímat bychom měli 
všechny události, které se na východě odehrávají nebo přicházející z tohoto směru, jejich budoucí 
význam může přesáhnout prvotní náznaky. Negativní působení očekáváme ze ZÁPADU. Důraz na 
tradice bude mimořádně silný, je zapotřebí z toho vycházet. Nové věci představujte velmi citlivě nebo 
ještě lépe počkejte s jejich uvedením na vhodnější dobu. a využijte maximální podporu tradic našich 
předků, cokoli původní nebo navazující na tradice se bude prosazovat samo.  

Hx. 17 NÁSLEDOVÁNÍ znamená nedržet se předsudků. 

Nadměrné neštěstí rodí štěstí. Všude bude veselo. Nemoci a hádky ustanou. Nikdy neztrácet odvahu. 

Hx. 45 SHROMÁŽDĚNÍ znamená scházet se. 

Hádky a nemoci mizí. Dveře štěstí se otevírají, dveře neštěstí zavírají. Získáte hledané bohatství. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

29.4.2014 úterý Robert 426 rok 337 měsíc 248 den  Oficiální jednání neortodoxní,   

KONDOR ZEMĚ + ČCHIEN  společnost duchovní  

KŮŇ OHEŇ + ČEN  Mimořádně zajímavý den   

  DŘEVO + 25 + 12  pro všechno, co se nám jeví jako   

  ZEMĚ 0 NEVINNOST  něco tak trochu z jiného světa.  

HAD OHEŇ -       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

337 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Tradice na vrcholu. Pozor na vnášení nového, nicméně občas se může vylít s vodou i dítě.  

Působením na hmotu energizují a aktivují VÝCHOD. Aktivity z východu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat opět na VÝCHODĚ, vliv východu tak bude mimořádně silný. Vnímat bychom měli 
všechny události, které se na východě odehrávají nebo přicházející z tohoto směru, jejich budoucí 
význam může přesáhnout prvotní náznaky. Negativní působení očekáváme ze ZÁPADU. Důraz na 
tradice bude mimořádně silný, je zapotřebí z toho vycházet. Nové věci představujte velmi citlivě nebo 
ještě lépe počkejte s jejich uvedením na vhodnější dobu. a využijte maximální podporu tradic našich 
předků, cokoli původní nebo navazující na tradice se bude prosazovat samo.  

248 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnímejme naše blízké, pomohou nám k hojnosti. Neznamená to ale shrábnout všechno jen pro náš 
píseček. Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOZÁPAD. Aktivity z jihozápadu nám budou 
přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné 
vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOVÝCHODĚ, negativní působení očekáváme ze 
SEVEROVÝCHODU. Důraz na tradice minulého období přechází do působení partnerských vztahů, 
ovšem ty se dostávají do rozporu s názorem domácnosti (či mateřské firmy). Je třeba vnímat v širších 
souvislostech, jen tak se vyhneme budoucím problémům.  

Hx. 25 NEVINNOST se vystavuje pohromě. 

Tento hexagram brání dělat to, co chceme. Při svatbě žádné štěstí, nemoc se nezlepší, hledat štěstí je 
nejisté. Není to nepříznivý hexagram, jen nesmíme projevit nejistotu. 

Hx. 12 ÚPADEK je protikladem prosperity.  

Peněz málo. Sňatek obtížný. Obchod nejistý. Cestovat se nedoporučuje. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

30.4.2014 středa Blahoslav 426 rok 248 měsíc 159 den  Oficiální jednání těžkopádné,  

BUVOL VODA + ČCHIEN   společnost nevypočitatelná  

KŮŇ OHEŇ + ČEN  Velmi tvrdohlavý, ale na první   

  DŘEVO + 25 + 12  pohled něčím zajímavý den.   

  ZEMĚ 0 NEVINNOST  V žádném případě nezkoušejte   

HAD OHEŇ -    docílit úspěchu silou.  

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

248 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnímejme naše blízké, pomohou nám k hojnosti. Neznamená to ale shrábnout všechno jen pro náš 
píseček. Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOZÁPAD. Aktivity z jihozápadu nám budou 
přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné 
vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOVÝCHODĚ, negativní působení očekáváme ze 
SEVEROVÝCHODU. Důraz na tradice minulého období přechází do působení partnerských vztahů, 
ovšem ty se dostávají do rozporu s názorem domácnosti (či mateřské firmy). Je třeba vnímat v širších 
souvislostech, jen tak se vyhneme budoucím problémům.  

159 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Potvrzení naší cesty posílí naše vnitřní já. Pozor, vnitřní já neznamená halasné oslavy okolí.  

Působením na hmotu energizují a aktivují SEVER. Aktivity ze severu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat do STŘEDU, negativní působení očekáváme z JIHU. Můžeme očekávat něco, co nám 
potvrdí správnost našeho konání, naší cesty. Prospěje to našemu sebevědomí, ale bylo by chybou 
očekávat aplaus okolí. Vše, co se děje, se děje výhradně kvůli našemu vnitřnímu růstu.  

Hx. 25 NEVINNOST se vystavuje pohromě. 

Tento hexagram brání dělat to, co chceme. Při svatbě žádné štěstí, nemoc se nezlepší, hledat štěstí je 
nejisté. Není to nepříznivý hexagram, jen nesmíme projevit nejistotu. 

Hx. 12 ÚPADEK je protikladem prosperity.  

Peněz málo. Sňatek obtížný. Obchod nejistý. Cestovat se nedoporučuje. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

Květen 2014 
1.5.2014 čtvrtek Svátek 426 rok 159 měsíc 961 den  Oficiální jednání – pozor na   

LIŠKA DŘEVO - TUEJ  spodní podtext, společnost   

KŮŇ OHEŇ + ČEN  nevyniká v upřímnosti.   

  DŘEVO + 17 + 45  Pokud nejste Opice, radši se   

  ZEMĚ 0 NÁSLEDOVÁNÍ  vyhněte veškerým jednáním a   

HAD OHEŇ -    sezením, protřelá Liška s vámi   

KŮŇ OHEŇ +    zamete jedna radost.  

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

159 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Potvrzení naší cesty posílí naše vnitřní já. Pozor, vnitřní já neznamená halasné oslavy okolí.  

Působením na hmotu energizují a aktivují SEVER. Aktivity ze severu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat do STŘEDU, negativní působení očekáváme z JIHU. Můžeme očekávat něco, co nám 
potvrdí správnost našeho konání, naší cesty. Prospěje to našemu sebevědomí, ale bylo by chybou 
očekávat aplaus okolí. Vše, co se děje, se děje výhradně kvůli našemu vnitřnímu růstu.  

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit.  

Hx. 17 NÁSLEDOVÁNÍ znamená nedržet se předsudků. 

Nadměrné neštěstí rodí štěstí. Všude bude veselo. Nemoci a hádky ustanou. Nikdy neztrácet odvahu. 

Hx. 45 SHROMÁŽDĚNÍ znamená scházet se. 

Hádky a nemoci mizí. Dveře štěstí se otevírají, dveře neštěstí zavírají. Získáte hledané bohatství. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

2.5.2014 pátek Zikmund 426 rok 961 měsíc 872 den  Oficiální jednání agresivní,   

TYGR DŘEVO + ČCHIEN  společnost nevyvážená   

KŮŇ OHEŇ + ČEN  Dravý Tygr povede monolog,   

  DŘEVO + 25 + 12  přehlušit ho bude možná   

  ZEMĚ 0 NEVINNOST  nad vaše síly.  

HAD OHEŇ -       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit.  

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl.  

Hx. 25 NEVINNOST se vystavuje pohromě. 

Tento hexagram brání dělat to, co chceme. Při svatbě žádné štěstí, nemoc se nezlepší, hledat štěstí je 
nejisté. Není to nepříznivý hexagram, jen nesmíme projevit nejistotu. 

Hx. 12 ÚPADEK je protikladem prosperity.  

Peněz málo. Sňatek obtížný. Obchod nejistý. Cestovat se nedoporučuje. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

3.5.2014 sobota Alexej 426 rok 694 měsíc 783 den  Oficiální jednání kultivovaná,   

LEOPARD ZEMĚ - TUEJ  ale nevýrazná, společnost   

KŮŇ OHEŇ + ČEN  rozpačitá  

  DŘEVO + 17 + 45  Hodně rozpačitý den, občas si   

  ZEMĚ 0 NÁSLEDOVÁNÍ  sám se sebou neví rady.  

HAD OHEŇ -       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

694 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Získáme v očích přátel. Ale ne předhazováním našeho bohatství. Působením na hmotu energizují 
a aktivují SEVEROZÁPAD. Aktivity ze severozápadu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
JIHU, negativní působení očekáváme z JIHOVÝCHODU. Energie svědčí společenskému styku, přátelé 
stojí o naši společnost. I nám setkávání udělá dobře, ale pozor bychom si měli dát na okaté 
zveřejňování a přílišné zdůrazňování našich úspěchů.  

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. Působením na hmotu energizují a aktivují 
ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, 
negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli 
podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků.  

Hx. 17 NÁSLEDOVÁNÍ znamená nedržet se předsudků. 

Nadměrné neštěstí rodí štěstí. Všude bude veselo. Nemoci a hádky ustanou. Nikdy neztrácet odvahu. 

Hx. 45 SHROMÁŽDĚNÍ znamená scházet se. 

Hádky a nemoci mizí. Dveře štěstí se otevírají, dveře neštěstí zavírají. Získáte hledané bohatství. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

4.5.2014 neděle Květoslav 426 rok 515 měsíc 694 den  Oficiální jednání neortodoxní,   

KONDOR ZEMĚ + ČCHIEN  společnost duchovní  

KŮŇ OHEŇ + ČEN  Mimořádně zajímavý den   

  DŘEVO + 25 + 12  pro všechno, co se nám jeví jako   

  ZEMĚ 0 NEVINNOST  něco tak trochu z jiného světa.  

HAD OHEŇ -       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu.  

694 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Získáme v očích přátel. Ale ne předhazováním našeho bohatství. Působením na hmotu energizují 
a aktivují SEVEROZÁPAD. Aktivity ze severozápadu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
JIHU, negativní působení očekáváme z JIHOVÝCHODU. Energie svědčí společenskému styku, přátelé 
stojí o naši společnost. I nám setkávání udělá dobře, ale pozor bychom si měli dát na okaté 
zveřejňování a přílišné zdůrazňování našich úspěchů.  

Hx. 25 NEVINNOST se vystavuje pohromě. 

Tento hexagram brání dělat to, co chceme. Při svatbě žádné štěstí, nemoc se nezlepší, hledat štěstí je 
nejisté. Není to nepříznivý hexagram, jen nesmíme projevit nejistotu. 

Hx. 12 ÚPADEK je protikladem prosperity.  

Peněz málo. Sňatek obtížný. Obchod nejistý. Cestovat se nedoporučuje. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

5.5.2014 pondělí Klaudie 426 rok 515 měsíc 515 den  Oficiální jednání těžkopádné,  

BUVOL VODA + ČCHIEN   společnost nevypočitatelná  

KŮŇ OHEŇ + LI  Velmi tvrdohlavý, ale na první   

  DŘEVO + 13 + 33  pohled něčím zajímavý den.   

  OHEŇ + LIDSKÉ   V žádném případě nezkoušejte   

HAD OHEŇ - SPOLEČENSTVÍ  docílit úspěchu silou.  

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu.  

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu.  

Hx. 13 LIDSKÉ SPOLEČENSTVÍ  

Úspěch při sňatku. Obchod jde sám, bez úsilí. Cestovatel se vrátí. Se společníky vše v pořádku.  

Hx. 33 ÚSTUP představuje couvání  

Všechno na dlouho špatně. Nemoci, neklid. Soudní proces bez úspěchu. Manželství a bohatství .  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

6.5.2014 úterý Radoslav 426 rok 515 měsíc 426 den  Oficiální jednání neformální,   

NETOPÝR VODA - TUEJ  společnost rozevlátá  

KŮŇ OHEŇ + LI  Netopýr je pro Číňany  

  DŘEVO + 49 + 31  představitelem štěstí. Neví,   

  OHEŇ + PŘEVRAT  co chce, ale jde za tím s úsměvem 

HAD OHEŇ -    na rtech. Skvělý den pro všechno,   

KŮŇ OHEŇ +    co nebereme vážně.  

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu.  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

Hx. 49 PŘEVRAT znamená ustoupení od starého  

Velmi šťastná cesta. Doma i v obchodě uspokojiví partneři. Nebudou soudní spory ani nemoci. Hledání 
bohatství bude úspěšné.  

Hx. 31 PŘITAŽLIVOST je pobídkou  

Projekty se završují. Cesty jsou možné. Dlouhodobé štěstí. Nemoci dojdou vyléčení.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

7.5.2014 středa Stanislav 426 rok 515 měsíc 337 den  Oficiální jednání upovídané,   

KRYSA VODA + ČCHIEN  společnost zajímavá  

KŮŇ OHEŇ + LI  Pokud Krysu nezaženete   

  DŘEVO + 13 + 33  do kouta, je schopná, vtipná a   

  OHEŇ + LIDSKÉ   veselá. Dokáže být ale značně   

HAD OHEŇ - SPOLEČENSTVÍ  agresivní.  

KŮŇ OHEŇ +       

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu.  

337 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Tradice na vrcholu. Pozor na vnášení nového, nicméně občas se může vylít s vodou i dítě.  

Působením na hmotu energizují a aktivují VÝCHOD. Aktivity z východu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat opět na VÝCHODĚ, vliv východu tak bude mimořádně silný. Vnímat bychom měli 
všechny události, které se na východě odehrávají nebo přicházející z tohoto směru, jejich budoucí 
význam může přesáhnout prvotní náznaky. Negativní působení očekáváme ze ZÁPADU. Důraz na 
tradice bude mimořádně silný, je zapotřebí z toho vycházet. Nové věci představujte velmi citlivě nebo 
ještě lépe počkejte s jejich uvedením na vhodnější dobu. a využijte maximální podporu tradic našich 
předků, cokoli původní nebo navazující na tradice se bude prosazovat samo.  

Hx. 13 LIDSKÉ SPOLEČENSTVÍ  

Úspěch při sňatku. Obchod jde sám, bez úsilí. Cestovatel se vrátí. Se společníky vše v pořádku.  

Hx. 33 ÚSTUP představuje couvání  

Všechno na dlouho špatně. Nemoci, neklid. Soudní proces bez úspěchu. Manželství a bohatství .  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

8.5.2014 čtvrtek St.svátek 426 rok 515 měsíc 248 den  Oficiální jednání na úrovni,   

VLAŠTOVKA VODA - TUEJ  společnost velkodušná  

KŮŇ OHEŇ + LI  Vlaštovka je stará duše, velmi akce. 

  DŘEVO + 49 + 31  příznivý den pro všechno, co má   

  OHEŇ + PŘEVRAT  nenásilnou formou spět   

HAD OHEŇ -    k potřebnému konci. Nepříznivý   

KŮŇ OHEŇ +    den pro násilné   

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu.  

248 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnímejme naše blízké, pomohou nám k hojnosti. Neznamená to ale shrábnout všechno jen pro náš 
píseček. Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOZÁPAD. Aktivity z jihozápadu nám budou 
přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné 
vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOVÝCHODĚ, negativní působení očekáváme ze 
SEVEROVÝCHODU. Důraz na tradice minulého období přechází do působení partnerských vztahů, 
ovšem ty se dostávají do rozporu s názorem domácnosti (či mateřské firmy). Je třeba vnímat v širších 
souvislostech, jen tak se vyhneme budoucím problémům.  

Hx. 49 PŘEVRAT znamená ustoupení od starého  

Velmi šťastná cesta. Doma i v obchodě uspokojiví partneři. Nebudou soudní spory ani nemoci. Hledání 
bohatství bude úspěšné.  

Hx. 31 PŘITAŽLIVOST je pobídkou  

Projekty se završují. Cesty jsou možné. Dlouhodobé štěstí. Nemoci dojdou vyléčení.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

9.5.2014 pátek Ctibor 426 rok 515 měsíc 159 den  Oficiální jednání nedosáhne   

VEPŘ VODA + ČCHIEN  uspokojivých výsledků, společnost  

KŮŇ OHEŇ + LI  přehrávající  

  DŘEVO + 13 + 33  Den, přinášející divadelní   

  OHEŇ + LIDSKÉ   představení, ne opravdový život.  

HAD OHEŇ - SPOLEČENSTVÍ     

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu.  

159 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Potvrzení naší cesty posílí naše vnitřní já. Pozor, vnitřní já neznamená halasné oslavy okolí.  

Působením na hmotu energizují a aktivují SEVER. Aktivity ze severu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat do STŘEDU, negativní působení očekáváme z JIHU. Můžeme očekávat něco, co nám 
potvrdí správnost našeho konání, naší cesty. Prospěje to našemu sebevědomí, ale bylo by chybou 
očekávat aplaus okolí. Vše, co se děje, se děje výhradně kvůli našemu vnitřnímu růstu.  

Hx. 13 LIDSKÉ SPOLEČENSTVÍ  

Úspěch při sňatku. Obchod jde sám, bez úsilí. Cestovatel se vrátí. Se společníky vše v pořádku.  

Hx. 33 ÚSTUP představuje couvání  

Všechno na dlouho špatně. Nemoci, neklid. Soudní proces bez úspěchu. Manželství a bohatství .  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

10.5.2014 sobota Blažena 426 rok 515 měsíc 961 den  Oficiální jednání otevřené,   

DIKOBRAZ ZEMĚ - TUEJ  společnost preferující partnerství 

KŮŇ OHEŇ + LI  Den určený pro partnerství,   

  DŘEVO + 49 + 31  velmi silné vnímání sexuálního   

  OHEŇ + PŘEVRAT  pouta.  

HAD OHEŇ -       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu.  

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit.  

Hx. 49 PŘEVRAT znamená ustoupení od starého 

Velmi šťastná cesta. Doma i v obchodě uspokojiví partneři. Nebudou soudní spory  

ani nemoci.Hledání bohatství bude úspěšné. 

Hx. 31 PŘITAŽLIVOST je pobídkou 

Projekty se završují. Cesty jsou možné. Dlouhodobé štěstí. Nemoci dojdou vyléčení.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

11.5.2014 neděle Svatava 426 rok 515 měsíc 872 den  Oficiální jednání nedosáhne   

VLK ZEMĚ + ČCHIEN  uspokojivých výsledků,   

KŮŇ OHEŇ + LI  společnost přehrávající  

  DŘEVO + 13 + 33  Den, přinášející divadelní   

  OHEŇ + LIDSKÉ   představení, ne opravdový život. 

HAD OHEŇ - SPOLEČENSTVÍ     

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu.  

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl.  

Hx. 13 LIDSKÉ SPOLEČENSTVÍ  

Úspěch při sňatku. Obchod jde sám, bez úsilí. Cestovatel se vrátí. Se společníky vše v pořádku.  

Hx. 33 ÚSTUP představuje couvání  

Všechno na dlouho špatně. Nemoci, neklid. Soudní proces bez úspěchu. Manželství a bohatství .  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

12.5.2014 pondělí Pankrác 426 rok 515 měsíc 783 den  Oficiální jednání loajální,   

PES KOV + ČCHIEN  společnost mladých hravá,   

KŮŇ OHEŇ + LI  starších upjatá  

  DŘEVO + 13 + 33  Den jako stvořený pro loajalitu,   

  OHEŇ + LIDSKÉ   bez ohledu k čemu se má vázat.  

HAD OHEŇ - SPOLEČENSTVÍ     

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu.  

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. Působením na hmotu energizují a aktivují 
ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, 
negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli 
podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků.  

Hx. 13 LIDSKÉ SPOLEČENSTVÍ  

Úspěch při sňatku. Obchod jde sám, bez úsilí. Cestovatel se vrátí. Se společníky vše v pořádku.  

Hx. 33 ÚSTUP představuje couvání  

Všechno na dlouho špatně. Nemoci, neklid. Soudní proces bez úspěchu. Manželství a bohatství .  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

13.5.2014 úterý Servác 426 rok 515 měsíc 694 den  Oficiální jednání podrážděné,   

BAŽANT KOV - TUEJ  společnost nesourodá  

KŮŇ OHEŇ + LI  Den, přinášející obavy z malérů,  

  DŘEVO + 49 + 31  které se ještě nestaly.  

  OHEŇ + PŘEVRAT     

HAD OHEŇ -       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu.  

694 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Získáme v očích přátel. Ale ne předhazováním našeho bohatství. Působením na hmotu energizují 
a aktivují SEVEROZÁPAD. Aktivity ze severozápadu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
JIHU, negativní působení očekáváme z JIHOVÝCHODU. Energie svědčí společenskému styku, přátelé 
stojí o naši společnost. I nám setkávání udělá dobře, ale pozor bychom si měli dát na okaté 
zveřejňování a přílišné zdůrazňování našich úspěchů.  

Hx. 49 PŘEVRAT znamená ustoupení od starého  

Velmi šťastná cesta. Doma i v obchodě uspokojiví partneři. Nebudou soudní spory ani nemoci. Hledání 
bohatství bude úspěšné.  

Hx. 31 PŘITAŽLIVOST je pobídkou  

Projekty se završují. Cesty jsou možné. Dlouhodobé štěstí. Nemoci dojdou vyléčení.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

14.5.2014 středa Bonifác 426 rok 515 měsíc 515 den  Oficiální jednání jednostranné,   

KOHOUT KOV + ČCHIEN  společnost výstřední  

KŮŇ OHEŇ + LI  Den prosazování sebe sama a   

  DŘEVO + 13 + 33  komplexů z nedostatečného   

  OHEŇ + LIDSKÉ   ocenění okolí.  

HAD OHEŇ - SPOLEČENSTVÍ     

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu.  

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu.  

Hx. 13 LIDSKÉ SPOLEČENSTVÍ  

Úspěch při sňatku. Obchod jde sám, bez úsilí. Cestovatel se vrátí. Se společníky vše v pořádku.  

Hx. 33 ÚSTUP představuje couvání  

Všechno na dlouho špatně. Nemoci, neklid. Soudní proces bez úspěchu. Manželství a bohatství .  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

15.5.2014 čtvrtek Žofie 426 rok 515 měsíc 426 den  Oficiální jednání negativistické,   

HAVRAN KOV - TUEJ  společnost neveselá  

KŮŇ OHEŇ + LI  Havran je pták škarohlíd.  

  DŘEVO + 49 + 31   Všechno vidí černě, z ničeho   

  OHEŇ + PŘEVRAT  nedokáže mít radost. Nevhodný   

HAD OHEŇ -    den pro cokoli, co má mít delší   

KŮŇ OHEŇ +     trvání.  

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu.  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

Hx. 49 PŘEVRAT znamená ustoupení od starého  

Velmi šťastná cesta. Doma i v obchodě uspokojiví partneři. Nebudou soudní spory ani nemoci. Hledání 
bohatství bude úspěšné.  

Hx. 31 PŘITAŽLIVOST je pobídkou  

Projekty se završují. Cesty jsou možné. Dlouhodobé štěstí. Nemoci dojdou vyléčení.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

16.5.2014 pátek Přemysl 426 rok 515 měsíc 337 den  Oficiální jednání k věci,   

OPICE KOV + ČCHIEN  společnost hravá  

KŮŇ OHEŇ + LI  Velmi pozitivní den pro chování   

  DŘEVO + 13 + 33  přirozené, hravé. a řinčení   

  OHEŇ + LIDSKÉ   zbraní při tlačení na pilu.  

HAD OHEŇ - SPOLEČENSTVÍ     

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu.  

337 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Tradice na vrcholu. Pozor na vnášení nového, nicméně občas se může vylít s vodou i dítě.  

Působením na hmotu energizují a aktivují VÝCHOD. Aktivity z východu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat opět na VÝCHODĚ, vliv východu tak bude mimořádně silný. Vnímat bychom měli 
všechny události, které se na východě odehrávají nebo přicházející z tohoto směru, jejich budoucí 
význam může přesáhnout prvotní náznaky. Negativní působení očekáváme ze ZÁPADU. Důraz na 
tradice bude mimořádně silný, je zapotřebí z toho vycházet. Nové věci představujte velmi citlivě nebo 
ještě lépe počkejte s jejich uvedením na vhodnější dobu. a využijte maximální podporu tradic našich 
předků, cokoli původní nebo navazující na tradice se bude prosazovat samo.  

Hx. 13 LIDSKÉ SPOLEČENSTVÍ  

Úspěch při sňatku. Obchod jde sám, bez úsilí. Cestovatel se vrátí. Se společníky vše v pořádku.  

Hx. 33 ÚSTUP představuje couvání  

Všechno na dlouho špatně. Nemoci, neklid. Soudní proces bez úspěchu. Manželství a bohatství .  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

17.5.2014 sobota Aneta 426 rok 515 měsíc 248 den  Oficiální jednání vstřícné,   

LIDOOP ZEMĚ - TUEJ  společnost spojující  

KŮŇ OHEŇ + LI  Velmi dobrý den pro jakékoli   

  DŘEVO + 49 + 31  setkání oficiální i osobní.  

  OHEŇ + PŘEVRAT     

HAD OHEŇ -       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu.  

248 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnímejme naše blízké, pomohou nám k hojnosti. Neznamená to ale shrábnout všechno jen pro náš 
píseček. Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOZÁPAD. Aktivity z jihozápadu nám budou 
přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné 
vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOVÝCHODĚ, negativní působení očekáváme ze 
SEVEROVÝCHODU. Důraz na tradice minulého období přechází do působení partnerských vztahů, 
ovšem ty se dostávají do rozporu s názorem domácnosti (či mateřské firmy). Je třeba vnímat v širších 
souvislostech, jen tak se vyhneme budoucím problémům.  

Hx. 49 PŘEVRAT znamená ustoupení od starého  

Velmi šťastná cesta. Doma i v obchodě uspokojiví partneři. Nebudou soudní spory ani nemoci. Hledání 
bohatství bude úspěšné.  

Hx. 31 PŘITAŽLIVOST je pobídkou  

Projekty se završují. Cesty jsou možné. Dlouhodobé štěstí. Nemoci dojdou vyléčení.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

18.5.2014 neděle Nataša 426 rok 515 měsíc 159 den  Oficiální jednání lidské,   

TAPÍR ZEMĚ + ČCHIEN  společnost empatická  

KŮŇ OHEŇ + LI  Úžasný den plný lidské   

  DŘEVO + 13 + 33  solidarity, příkladný pro jednání  

  OHEŇ + LIDSKÉ    na úřadech. Naplňování potřeb,  

HAD OHEŇ - SPOLEČENSTVÍ  ne přání.   

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu.  

159 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Potvrzení naší cesty posílí naše vnitřní já. Pozor, vnitřní já neznamená halasné oslavy okolí.  

Působením na hmotu energizují a aktivují SEVER. Aktivity ze severu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat do STŘEDU, negativní působení očekáváme z JIHU.  

Můžeme očekávat něco, co nám potvrdí správnost našeho konání, naší cesty. Prospěje to našemu 
sebevědomí, ale bylo by chybou očekávat aplaus okolí. Vše, co se děje, se děje výhradně kvůli našemu 
vnitřnímu růstu. 

Hx. 13 LIDSKÉ SPOLEČENSTVÍ  

Úspěch při sňatku. Obchod jde sám, bez úsilí. Cestovatel se vrátí. Se společníky vše v pořádku.  

Hx. 33 ÚSTUP představuje couvání  

Všechno na dlouho špatně. Nemoci, neklid. Soudní proces bez úspěchu. Manželství a bohatství .  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

19.5.2014 pondělí Ivo 426 rok 515 měsíc 961 den  Oficiální jednání zcela  

OVCE OHEŇ + ČCHIEN  nevypočitatelné,  

KŮŇ OHEŇ + LI  společnost také.  

  DŘEVO + 13 + 33  Den stvořený pro vnímání  

  OHEŇ + LIDSKÉ   krásy, ovšem s realitou má  

HAD OHEŇ - SPOLEČENSTVÍ  značné potíže.  

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu.  

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit.  

Hx. 13 LIDSKÉ SPOLEČENSTVÍ  

Úspěch při sňatku. Obchod jde sám, bez úsilí. Cestovatel se vrátí. Se společníky vše v pořádku.  

Hx. 33 ÚSTUP představuje couvání  

Všechno na dlouho špatně. Nemoci, neklid. Soudní proces bez úspěchu. Manželství a bohatství .  
  

179 



Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

20.5.2014 úterý Zbyšek 426 rok 515 měsíc 872 den  Oficiální jednání podbízivé,   

MUNTJAK OHEŇ - TUEJ  společnost oslnivá  

KŮŇ OHEŇ + ČCHIEN  Okouzlující a příjemný den,   

  DŘEVO + 43 + 28  trochu nesamostatný.  

  OHEŇ + ROZHODNOST     

KŮŇ OHEŇ +       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu.  

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl.  

Hx. 43 ROZHODNOST znamená rozhodnost.  

Tvrdé převáží nad měkkým, šlechetný člověk stoupá, malý schází. Soudy skončí, nemoc je zcela 
vyléčena. Získáte bohatství a vše půjde podle přání. 

 

Hx. 28 PŘEVAHA VELKÉHO znamená krajnost.  

Všechno je převrácené. Obchody i svatba se nerealizují. Všechny aktivity selžou. Chce to trpělivost 
a nic nerozebírat.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

21.5.2014 středa Monika 426 rok 515 měsíc 783 den  Oficiální jednání dynamické  

KŮŇ OHEŇ + ČCHIEN   až překotné, společnost   

KŮŇ OHEŇ + ČCHIEN  velkolepá  

  DŘEVO + 1 + 44  Den stvořený pro   

  OHEŇ + TVOŘENÍ  Ódu na radost, nepříliš   

KŮŇ OHEŇ +    nevhodný pro monotónní  

KŮŇ OHEŇ +    činnost, či podpis smlouvy.  

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu.  

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. Působením na hmotu energizují a aktivují 
ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, 
negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli 
podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků.  

Hx. 1 TVOŘENÍ je tvrdé.  

Všechny soudní spory vyhrané, nemoc vyléčena. Kariéra závratná. Vše půjde bez obtíží. 

Hx. 44 SPOJENÍ znamená setkání měkkého s tvrdým.  

Úspěch ve zkouškách a ve všech obchodech, vyhrané soudy. Nalézáme, co hledáme, přátele, jsme-li 
vzdáleni od domova.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

22.5.2014 čtvrtek Emil 426 rok 515 měsíc 694 den  Oficiální jednání rozhodné,   

JELEN OHEŇ - TUEJ  společnost informativní  

KŮŇ OHEŇ + ČCHIEN  Den sdělení a zpráv. Tajná   

  DŘEVO + 43 + 28  schůzka bude zveřejněna dřív,   

  OHEŇ + ROZHODNOST  než k ní dojde.  

KŮŇ OHEŇ +       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu.  

694 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Získáme v očích přátel. Ale ne předhazováním našeho bohatství. Působením na hmotu energizují 
a aktivují SEVEROZÁPAD. Aktivity ze severozápadu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
JIHU, negativní působení očekáváme z JIHOVÝCHODU. Energie svědčí společenskému styku, přátelé 
stojí o naši společnost. I nám setkávání udělá dobře, ale pozor bychom si měli dát na okaté 
zveřejňování a přílišné zdůrazňování našich úspěchů.  

Hx. 43 ROZHODNOST znamená rozhodnost.  

Tvrdé převáží nad měkkým, šlechetný člověk stoupá, malý schází. Soudy skončí, nemoc je zcela 
vyléčena. Získáte bohatství a vše půjde podle přání. 

Hx. 28 PŘEVAHA VELKÉHO znamená krajnost.  

Všechno je převrácené. Obchody i svatba se nerealizují. Všechny aktivity selžou. Chce to trpělivost 
a nic nerozebírat.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

23.5.2014 pátek Vladimír 426 rok 515 měsíc 515 den  Oficiální jednání uzavřené,   

HAD OHEŇ + ČCHIEN  společnost náladová  

KŮŇ OHEŇ + ČCHIEN  Velmi dobrý den pro jemné   

  DŘEVO + 1 + 44  prosazení inteligentních  

  OHEŇ + TVOŘENÍ   záležitostí.   

KŮŇ OHEŇ +       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu.  

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu.  

Hx. 1 TVOŘENÍ je tvrdé.  

Všechny soudní spory vyhrané, nemoc vyléčena. Kariéra závratná. Vše půjde bez obtíží. 

Hx. 44 SPOJENÍ znamená setkání měkkého s tvrdým.  

Úspěch ve zkouškách a ve všech obchodech, vyhrané soudy. Nalézáme, co hledáme, přátele, jsme-li 
vzdáleni od domova.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

24.5.2014 sobota Jana 426 rok 515 měsíc 426 den  Oficiální jednání neobratné,   

ČERV ZEMĚ - TUEJ  společnost nevýrazná  

KŮŇ OHEŇ + ČCHIEN  Mimořádně submisivní den,   

  DŘEVO + 43 + 28  jakoby se omlouval, že je vůbec   

  OHEŇ + ROZHODNOST  zařazen do kalendáře.   

KŮŇ OHEŇ +    Nevýhodný pro zásadní kroky,  

KŮŇ OHEŇ +     ale příjemný pro romantická   

 setkání.  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu.  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

Hx. 43 ROZHODNOST znamená rozhodnost.  

Tvrdé převáží nad měkkým, šlechetný člověk stoupá, malý schází. Soudy skončí, nemoc je zcela 
vyléčena. Získáte bohatství a vše půjde podle přání. 

Hx. 28 PŘEVAHA VELKÉHO znamená krajnost.  

Všechno je převrácené. Obchody i svatba se nerealizují. Všechny aktivity selžou. Chce to trpělivost 
a nic nerozebírat.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

25.5.2014 neděle Viola 426 rok 515 měsíc 337 den  Oficiální jednání půjde dobře,  

BEZROHÝ DRAK ZEMĚ + ČCHIEN  společnost se může zadrhnout.  

KŮŇ OHEŇ + ČCHIEN  Dobrý den, který se tváří silnější,  

  DŘEVO + 1 + 44  než opravdu je.  

  OHEŇ + TVOŘENÍ     

KŮŇ OHEŇ +       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu.  

337 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Tradice na vrcholu. Pozor na vnášení nového, nicméně občas se může vylít s vodou i dítě.  

Působením na hmotu energizují a aktivují VÝCHOD. Aktivity z východu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat opět na VÝCHODĚ, vliv východu tak bude mimořádně silný. Vnímat bychom měli 
všechny události, které se na východě odehrávají nebo přicházející z tohoto směru, jejich budoucí 
význam může přesáhnout prvotní náznaky. Negativní působení očekáváme ze ZÁPADU. Důraz na 
tradice bude mimořádně silný, je zapotřebí z toho vycházet. Nové věci představujte velmi citlivě nebo 
ještě lépe počkejte s jejich uvedením na vhodnější dobu. a využijte maximální podporu tradic našich 
předků, cokoli původní nebo navazující na tradice se bude prosazovat samo.  

Hx. 1 TVOŘENÍ je tvrdé.  

Všechny soudní spory vyhrané, nemoc vyléčena. Kariéra závratná. Vše půjde bez obtíží. 

Hx. 44 SPOJENÍ znamená setkání měkkého s tvrdým.  

Úspěch ve zkouškách a ve všech obchodech, vyhrané soudy. Nalézáme, co hledáme, přátele, jsme-li 
vzdáleni od domova.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

26.5.2014 pondělí Filip 426 rok 515 měsíc 248 den  Oficiální jednání vynikající,   

DRAK DŘEVO + ČCHIEN  společnost brilantní.   

KŮŇ OHEŇ + ČCHIEN  Výborný den, přinášející nové   

  DŘEVO + 1 + 44  úhly pohledu. Zajímavý den  

  OHEŇ + TVOŘENÍ  pro vztahy (svatba), drak se   

KŮŇ OHEŇ +    nikdy nenudí, je velkorysý,  

KŮŇ OHEŇ +    důvěřivý, až trochu naivní.  

     Ovšem pozor na jeho dynamiku  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu.  

248 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnímejme naše blízké, pomohou nám k hojnosti. Neznamená to ale shrábnout všechno jen pro náš 
píseček. Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOZÁPAD. Aktivity z jihozápadu nám budou 
přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné 
vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOVÝCHODĚ, negativní působení očekáváme ze 
SEVEROVÝCHODU. Důraz na tradice minulého období přechází do působení partnerských vztahů, 
ovšem ty se dostávají do rozporu s názorem domácnosti (či mateřské firmy). Je třeba vnímat v širších 
souvislostech, jen tak se vyhneme budoucím problémům.  

Hx. 1 TVOŘENÍ je tvrdé.  

Všechny soudní spory vyhrané, nemoc vyléčena. Kariéra závratná. Vše půjde bez obtíží. 

Hx. 44 SPOJENÍ znamená setkání měkkého s tvrdým.  

Úspěch ve zkouškách a ve všech obchodech, vyhrané soudy. Nalézáme, co hledáme, přátele, jsme-li 
vzdáleni od domova.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

27.5.2014 úterý Valdemar 426 rok 515 měsíc 159 den  Oficiální jednání velmi  

JEZEVEC DŘEVO - TUEJ  konzervativní, společnost usedlá. 

KŮŇ OHEŇ + ČCHIEN  Zajímavý den. Vypadá velmi   

  DŘEVO + 43 + 28  dynamicky, ale přitom je velmi   

  OHEŇ + ROZHODNOST  konzervativní.  

KŮŇ OHEŇ +       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu.  

159 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Potvrzení naší cesty posílí naše vnitřní já. Pozor, vnitřní já neznamená halasné oslavy okolí.  

Působením na hmotu energizují a aktivují SEVER. Aktivity ze severu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat do STŘEDU, negativní působení očekáváme z JIHU. Můžeme očekávat něco, co nám 
potvrdí správnost našeho konání, naší cesty. Prospěje to našemu sebevědomí, ale bylo by chybou 
očekávat aplaus okolí. Vše, co se děje, se děje výhradně kvůli našemu vnitřnímu růstu.  

Hx. 43 ROZHODNOST znamená rozhodnost.  

Tvrdé převáží nad měkkým, šlechetný člověk stoupá, malý schází. Soudy skončí, nemoc je zcela 
vyléčena. Získáte bohatství a vše půjde podle přání. 

Hx. 28 PŘEVAHA VELKÉHO znamená krajnost.  

Všechno je převrácené. Obchody i svatba se nerealizují. Všechny aktivity selžou. Chce to trpělivost 
a nic nerozebírat.  
  

187 



Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

28.5.2014 středa Vilém 426 rok 515 měsíc 961 den  Oficiální jednání bude   

ZAJÍC DŘEVO + ČCHIEN  odsýpat, společnost se nezastaví  

KŮŇ OHEŇ + ČCHIEN  Rychlý pohyblivý den, velmi   

  DŘEVO + 1 + 44  vhodný pro všechny aktivity,   

  OHEŇ + TVOŘENÍ  týkající se zaopatření rodiny   

KŮŇ OHEŇ +    (pohovory na sociálce apod.).  

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu.  

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit.  

Hx. 1 TVOŘENÍ je tvrdé.  

Všechny soudní spory vyhrané, nemoc vyléčena. Kariéra závratná. Vše půjde bez obtíží. 

Hx. 44 SPOJENÍ znamená setkání měkkého s tvrdým.  

Úspěch ve zkouškách a ve všech obchodech, vyhrané soudy. Nalézáme, co hledáme, přátele, jsme-li 
vzdáleni od domova.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

29.5.2014 čtvrtek Maxmilián 426 rok 515 měsíc 872 den  Oficiální jednání – pozor na   

LIŠKA DŘEVO - TUEJ  spodní podtext, společnost   

KŮŇ OHEŇ + ČCHIEN  nevyniká v upřímnosti.   

  DŘEVO + 43 + 28  Pokud nejste Opice, radši se   

  OHEŇ + ROZHODNOST  vyhněte veškerým jednáním a   

KŮŇ OHEŇ +    sezením, protřelá Liška s vámi   

KŮŇ OHEŇ +    zamete jedna radost.  

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu.  

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl.  

Hx. 43 ROZHODNOST znamená rozhodnost.  

Tvrdé převáží nad měkkým, šlechetný člověk stoupá, malý schází. Soudy skončí, nemoc je zcela 
vyléčena. Získáte bohatství a vše půjde podle přání. 

Hx. 28 PŘEVAHA VELKÉHO znamená krajnost.  

Všechno je převrácené. Obchody i svatba se nerealizují. Všechny aktivity selžou. Chce to trpělivost 
a nic nerozebírat.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

30.5.2014 pátek Ferdinand 426 rok 515 měsíc 783 den  Oficiální jednání agresivní,   

TYGR DŘEVO + ČCHIEN  společnost nevyvážená   

KŮŇ OHEŇ + ČCHIEN  Dravý Tygr povede monolog,   

  DŘEVO + 1 + 44  přehlušit ho bude možná   

  OHEŇ + TVOŘENÍ  nad vaše síly.  

KŮŇ OHEŇ +       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu.  

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. Působením na hmotu energizují a aktivují 
ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, 
negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli 
podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků.  

Hx. 1 TVOŘENÍ je tvrdé.  

Všechny soudní spory vyhrané, nemoc vyléčena. Kariéra závratná. Vše půjde bez obtíží. 

Hx. 44 SPOJENÍ znamená setkání měkkého s tvrdým.  

Úspěch ve zkouškách a ve všech obchodech, vyhrané soudy. Nalézáme, co hledáme, přátele, jsme-li 
vzdáleni od domova.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

31.5.2014 sobota Kamila 426 rok 515 měsíc 694 den  Oficiální jednání kultivovaná,   

LEOPARD ZEMĚ - TUEJ  ale nevýrazná, společnost   

KŮŇ OHEŇ + ČCHIEN  rozpačitá  

  DŘEVO + 43 + 28  Hodně rozpačitý den, občas si   

  OHEŇ + ROZHODNOST  sám se sebou neví rady.  

KŮŇ OHEŇ +       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu.  

694 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Získáme v očích přátel. Ale ne předhazováním našeho bohatství. Působením na hmotu energizují 
a aktivují SEVEROZÁPAD. Aktivity ze severozápadu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
JIHU, negativní působení očekáváme z JIHOVÝCHODU. Energie svědčí společenskému styku, přátelé 
stojí o naši společnost. I nám setkávání udělá dobře, ale pozor bychom si měli dát na okaté 
zveřejňování a přílišné zdůrazňování našich úspěchů.  

Hx. 43 ROZHODNOST znamená rozhodnost.  

Tvrdé převáží nad měkkým, šlechetný člověk stoupá, malý schází. Soudy skončí, nemoc je zcela 
vyléčena. Získáte bohatství a vše půjde podle přání. 

Hx. 28 PŘEVAHA VELKÉHO znamená krajnost.  

Všechno je převrácené. Obchody i svatba se nerealizují. Všechny aktivity selžou. Chce to trpělivost 
a nic nerozebírat.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

Červen 2014 
1.6.2014 neděle Laura 426 rok 515 měsíc 515 den  Oficiální jednání půjde dobře,  

BEZROHÝ DRAK ZEMĚ + ČCHIEN  společnost se může zadrhnout.  

KŮŇ OHEŇ + ČCHIEN  Dobrý den, který se tváří silnější,  

  DŘEVO + 1 + 44  než opravdu je.  

  OHEŇ + TVOŘENÍ     

KŮŇ OHEŇ +       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu.  

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu.  

Hx. 1 TVOŘENÍ je tvrdé.  

Všechny soudní spory vyhrané, nemoc vyléčena. Kariéra závratná. Vše půjde bez obtíží. 

Hx. 44 SPOJENÍ znamená setkání měkkého s tvrdým.  

Úspěch ve zkouškách a ve všech obchodech, vyhrané soudy. Nalézáme, co hledáme, přátele, jsme-li 
vzdáleni od domova.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

2.6.2014 pondělí Jarmil 426 rok 515 měsíc 426 den  Oficiální jednání vynikající,   

DRAK DŘEVO + ČCHIEN  společnost brilantní.   

KŮŇ OHEŇ + ČCHIEN  Výborný den, přinášející nové   

  DŘEVO + 1 + 44  úhly pohledu. Zajímavý den  

  OHEŇ + TVOŘENÍ  pro vztahy (svatba), drak se   

KŮŇ OHEŇ +    nikdy nenudí, je velkorysý,  

KŮŇ OHEŇ +    důvěřivý, až trochu naivní.  

     Ovšem pozor na jeho dynamiku  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu.  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

Hx. 1 TVOŘENÍ je tvrdé.  

Všechny soudní spory vyhrané, nemoc vyléčena. Kariéra závratná. Vše půjde bez obtíží. 

Hx. 44 SPOJENÍ znamená setkání měkkého s tvrdým.  

Úspěch ve zkouškách a ve všech obchodech, vyhrané soudy. Nalézáme, co hledáme, přátele, jsme-li 
vzdáleni od domova.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

3.6.2014 úterý Tamara 426 rok 515 měsíc 337 den  Oficiální jednání velmi  

JEZEVEC DŘEVO - TUEJ  konzervativní, společnost usedlá. 

KŮŇ OHEŇ + ČCHIEN  Zajímavý den. Vypadá velmi   

  DŘEVO + 43 + 28  dynamicky, ale přitom je velmi   

  OHEŇ + ROZHODNOST  konzervativní.  

KŮŇ OHEŇ +       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu.  

337 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Tradice na vrcholu. Pozor na vnášení nového, nicméně občas se může vylít s vodou i dítě.  

Působením na hmotu energizují a aktivují VÝCHOD. Aktivity z východu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat opět na VÝCHODĚ, vliv východu tak bude mimořádně silný. Vnímat bychom měli 
všechny události, které se na východě odehrávají nebo přicházející z tohoto směru, jejich budoucí 
význam může přesáhnout prvotní náznaky. Negativní působení očekáváme ze ZÁPADU. Důraz na 
tradice bude mimořádně silný, je zapotřebí z toho vycházet. Nové věci představujte velmi citlivě nebo 
ještě lépe počkejte s jejich uvedením na vhodnější dobu. a využijte maximální podporu tradic našich 
předků, cokoli původní nebo navazující na tradice se bude prosazovat samo.  

Hx. 43 ROZHODNOST znamená rozhodnost.  

Tvrdé převáží nad měkkým, šlechetný člověk stoupá, malý schází. Soudy skončí, nemoc je zcela 
vyléčena. Získáte bohatství a vše půjde podle přání. 

Hx. 28 PŘEVAHA VELKÉHO znamená krajnost.  

Všechno je převrácené. Obchody i svatba se nerealizují. Všechny aktivity selžou. Chce to trpělivost 
a nic nerozebírat.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

4.6.2014 středa Dalibor 426 rok 515 měsíc 248 den  Oficiální jednání bude   

ZAJÍC DŘEVO + ČCHIEN  odsýpat, společnost se nezastaví  

KŮŇ OHEŇ + ČCHIEN  Rychlý pohyblivý den, velmi   

  DŘEVO + 1 + 44  vhodný pro všechny aktivity,   

  OHEŇ + TVOŘENÍ  týkající se zaopatření rodiny   

KŮŇ OHEŇ +    (pohovory na sociálce apod.).  

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu.  

248 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnímejme naše blízké, pomohou nám k hojnosti. Neznamená to ale shrábnout všechno jen pro náš 
píseček. Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOZÁPAD. Aktivity z jihozápadu nám budou 
přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné 
vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOVÝCHODĚ, negativní působení očekáváme ze 
SEVEROVÝCHODU. Důraz na tradice minulého období přechází do působení partnerských vztahů, 
ovšem ty se dostávají do rozporu s názorem domácnosti (či mateřské firmy). Je třeba vnímat v širších 
souvislostech, jen tak se vyhneme budoucím problémům.  

Hx. 1 TVOŘENÍ je tvrdé.  

Všechny soudní spory vyhrané, nemoc vyléčena. Kariéra závratná. Vše půjde bez obtíží. 

Hx. 44 SPOJENÍ znamená setkání měkkého s tvrdým.  

Úspěch ve zkouškách a ve všech obchodech, vyhrané soudy. Nalézáme, co hledáme, přátele, jsme-li 
vzdáleni od domova.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

5.6.2014 čtvrtek Dobroslav 426 rok 426 měsíc 159 den  Oficiální jednání – pozor na   

LIŠKA DŘEVO - TUEJ  spodní podtext, společnost   

KŮŇ OHEŇ + ČCHIEN  nevyniká v upřímnosti.   

  DŘEVO + 43 + 28  Pokud nejste Opice, radši se   

  OHEŇ + ROZHODNOST  vyhněte veškerým jednáním a   

KŮŇ OHEŇ +    sezením, protřelá Liška s vámi   

KŮŇ OHEŇ +    zamete jedna radost.  

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

159 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Potvrzení naší cesty posílí naše vnitřní já. Pozor, vnitřní já neznamená halasné oslavy okolí.  

Působením na hmotu energizují a aktivují SEVER. Aktivity ze severu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat do STŘEDU, negativní působení očekáváme z JIHU.  

Můžeme očekávat něco, co nám potvrdí správnost našeho konání, naší cesty. Prospěje to našemu 
sebevědomí, ale bylo by chybou očekávat aplaus okolí. Vše, co se děje, se děje výhradně kvůli našemu 
vnitřnímu růstu. 

Hx. 43 ROZHODNOST znamená rozhodnost.  

Tvrdé převáží nad měkkým, šlechetný člověk stoupá, malý schází. Soudy skončí, nemoc je zcela 
vyléčena. Získáte bohatství a vše půjde podle přání. 

Hx. 28 PŘEVAHA VELKÉHO znamená krajnost.  

Všechno je převrácené. Obchody i svatba se nerealizují. Všechny aktivity selžou. Chce to trpělivost 
a nic nerozebírat.   
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

6.6.2014 pátek Norbert 426 rok 426 měsíc 961 den  Oficiální jednání agresivní,   

TYGR DŘEVO + ČCHIEN  společnost nevyvážená   

KŮŇ OHEŇ + ČCHIEN  Dravý Tygr povede monolog,   

  DŘEVO + 1 + 44  přehlušit ho bude možná   

  OHEŇ + TVOŘENÍ  nad vaše síly.  

KŮŇ OHEŇ +       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit.  

Hx. 1 TVOŘENÍ je tvrdé.  

Všechny soudní spory vyhrané, nemoc vyléčena. Kariéra závratná. Vše půjde bez obtíží. 

Hx. 44 SPOJENÍ znamená setkání měkkého s tvrdým.  

Úspěch ve zkouškách a ve všech obchodech, vyhrané soudy. Nalézáme, co hledáme, přátele, jsme-li 
vzdáleni od domova.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

7.6.2014 sobota Iveta 426 rok 426 měsíc 872 den  Oficiální jednání kultivovaná,   

LEOPARD ZEMĚ - TUEJ  ale nevýrazná, společnost   

KŮŇ OHEŇ + ČCHIEN  rozpačitá  

  DŘEVO + 43 + 28  Hodně rozpačitý den, občas si   

  OHEŇ + ROZHODNOST  sám se sebou neví rady.  

KŮŇ OHEŇ +       

KŮŇ OHEŇ +       

        

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl.  

Hx. 43 ROZHODNOST znamená rozhodnost.  

Tvrdé převáží nad měkkým, šlechetný člověk stoupá, malý schází. Soudy skončí, nemoc je zcela 
vyléčena. Získáte bohatství a vše půjde podle přání. 

Hx. 28 PŘEVAHA VELKÉHO znamená krajnost.  

Všechno je převrácené. Obchody i svatba se nerealizují. Všechny aktivity selžou. Chce to trpělivost 
a nic nerozebírat.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

8.6.2014 neděle Medard 426 rok 426 měsíc 783 den  Oficiální jednání neortodoxní,   

KONDOR ZEMĚ + ČCHIEN  společnost duchovní  

KŮŇ OHEŇ + ČCHIEN  Mimořádně zajímavý den   

  DŘEVO + 1 + 44  pro všechno, co se nám jeví jako   

  OHEŇ + TVOŘENÍ  něco tak trochu z jiného světa.  

KŮŇ OHEŇ +       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. Působením na hmotu energizují a aktivují 
ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, 
negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli 
podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků.  

Hx. 1 TVOŘENÍ je tvrdé.  

Všechny soudní spory vyhrané, nemoc vyléčena. Kariéra závratná. Vše půjde bez obtíží. 

Hx. 44 SPOJENÍ znamená setkání měkkého s tvrdým.  

Úspěch ve zkouškách a ve všech obchodech, vyhrané soudy. Nalézáme, co hledáme, přátele, jsme-li 
vzdáleni od domova.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

9.6.2014 pondělí Stanislava 426 rok 426 měsíc 694 den  Oficiální jednání těžkopádné,  

BUVOL VODA + ČCHIEN   společnost nevypočitatelná  

KŮŇ OHEŇ + ČCHIEN  Velmi tvrdohlavý, ale na první   

  DŘEVO + 1 + 44  pohled něčím zajímavý den.   

  OHEŇ + TVOŘENÍ  V žádném případě nezkoušejte   

KŮŇ OHEŇ +    docílit úspěchu silou.  

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

694 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Získáme v očích přátel. Ale ne předhazováním našeho bohatství. Působením na hmotu energizují 
a aktivují SEVEROZÁPAD. Aktivity ze severozápadu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
JIHU, negativní působení očekáváme z JIHOVÝCHODU. Energie svědčí společenskému styku, přátelé 
stojí o naši společnost. I nám setkávání udělá dobře, ale pozor bychom si měli dát na okaté 
zveřejňování a přílišné zdůrazňování našich úspěchů.  

Hx. 1 TVOŘENÍ je tvrdé.  

Všechny soudní spory vyhrané, nemoc vyléčena. Kariéra závratná. Vše půjde bez obtíží. 

Hx. 44 SPOJENÍ znamená setkání měkkého s tvrdým.  

Úspěch ve zkouškách a ve všech obchodech, vyhrané soudy. Nalézáme, co hledáme, přátele, jsme-li 
vzdáleni od domova.  
  

200 



Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

10.6.2014 úterý Gita 426 rok 426 měsíc 515 den  Oficiální jednání neformální,   

NETOPÝR VODA - TUEJ  společnost rozevlátá  

KŮŇ OHEŇ + ČCHIEN  Netopýr je pro Číňany  

  DŘEVO + 43 + 28  představitelem štěstí. Neví,   

  OHEŇ + ROZHODNOST  co chce, ale jde za tím s úsměvem 

KŮŇ OHEŇ +    na rtech. Skvělý den pro všechno,  

KŮŇ OHEŇ +    co nebereme vážně.  

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu.  

Hx. 43 ROZHODNOST znamená rozhodnost.  

Tvrdé převáží nad měkkým, šlechetný člověk stoupá, malý schází. Soudy skončí, nemoc je zcela 
vyléčena. Získáte bohatství a vše půjde podle přání. 

Hx. 28 PŘEVAHA VELKÉHO znamená krajnost.  

Všechno je převrácené. Obchody i svatba se nerealizují. Všechny aktivity selžou. Chce to trpělivost 
a nic nerozebírat.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

11.6.2014 středa bruno 426 rok 426 měsíc 426 den  Oficiální jednání upovídané,   

KRYSA VODA + ČCHIEN  společnost zajímavá  

KŮŇ OHEŇ + ČCHIEN  Pokud Krysu nezaženete   

  DŘEVO + 1 + 44  do kouta, je schopná, vtipná a   

  OHEŇ + TVOŘENÍ  veselá. Dokáže být ale značně   

KŮŇ OHEŇ +    agresivní.  

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

Hx. 1 TVOŘENÍ je tvrdé.  

Všechny soudní spory vyhrané, nemoc vyléčena. Kariéra závratná. Vše půjde bez obtíží. 

Hx. 44 SPOJENÍ znamená setkání měkkého s tvrdým.  

Úspěch ve zkouškách a ve všech obchodech, vyhrané soudy. Nalézáme, co hledáme, přátele, jsme-li 
vzdáleni od domova.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

12.6.2014 čtvrtek Antonie 426 rok 426 měsíc 337 den  Oficiální jednání na úrovni,   

VLAŠTOVKA VODA - TUEJ  společnost velkodušná  

KŮŇ OHEŇ + ČCHIEN  Vlaštovka je stará duše, velmi akce. 

  DŘEVO + 43 + 28  příznivý den pro všechno, co má   

  OHEŇ + ROZHODNOST  nenásilnou formou spět   

KŮŇ OHEŇ +    k potřebnému konci. Nepříznivý   

KŮŇ OHEŇ +    den pro násilné   

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

337 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Tradice na vrcholu. Pozor na vnášení nového, nicméně občas se může vylít s vodou i dítě.  

Působením na hmotu energizují a aktivují VÝCHOD. Aktivity z východu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat opět na VÝCHODĚ, vliv východu tak bude mimořádně silný. Vnímat bychom měli 
všechny události, které se na východě odehrávají nebo přicházející z tohoto směru, jejich budoucí 
význam může přesáhnout prvotní náznaky. Negativní působení očekáváme ze ZÁPADU. Důraz na 
tradice bude mimořádně silný, je zapotřebí z toho vycházet. Nové věci představujte velmi citlivě nebo 
ještě lépe počkejte s jejich uvedením na vhodnější dobu. a využijte maximální podporu tradic našich 
předků, cokoli původní nebo navazující na tradice se bude prosazovat samo.  

Hx. 43 ROZHODNOST znamená rozhodnost.  

Tvrdé převáží nad měkkým, šlechetný člověk stoupá, malý schází. Soudy skončí, nemoc je zcela 
vyléčena. Získáte bohatství a vše půjde podle přání. 

Hx. 28 PŘEVAHA VELKÉHO znamená krajnost.  

Všechno je převrácené. Obchody i svatba se nerealizují. Všechny aktivity selžou. Chce to trpělivost 
a nic nerozebírat.   
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

13.6.2014 pátek Antonín 426 rok 426 měsíc 248 den  Oficiální jednání nedosáhne   

VEPŘ VODA + ČCHIEN  uspokojivých výsledků, společnost  

KŮŇ OHEŇ + ČCHIEN  přehrávající  

  DŘEVO + 1 + 44  Den, přinášející divadelní   

  OHEŇ + TVOŘENÍ  představení, ne opravdový život.  

KŮŇ OHEŇ +       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

248 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnímejme naše blízké, pomohou nám k hojnosti. Neznamená to ale shrábnout všechno jen pro náš 
píseček. Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOZÁPAD. Aktivity z jihozápadu nám budou 
přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné 
vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOVÝCHODĚ, negativní působení očekáváme ze 
SEVEROVÝCHODU. Důraz na tradice minulého období přechází do působení partnerských vztahů, 
ovšem ty se dostávají do rozporu s názorem domácnosti (či mateřské firmy). Je třeba vnímat v širších 
souvislostech, jen tak se vyhneme budoucím problémům.  

Hx. 1 TVOŘENÍ je tvrdé.  

Všechny soudní spory vyhrané, nemoc vyléčena. Kariéra závratná. Vše půjde bez obtíží. 

Hx. 44 SPOJENÍ znamená setkání měkkého s tvrdým.  

Úspěch ve zkouškách a ve všech obchodech, vyhrané soudy. Nalézáme, co hledáme, přátele, jsme-li 
vzdáleni od domova.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

14.6.2014 sobota Roland 426 rok 426 měsíc 159 den  Oficiální jednání otevřené,   

DIKOBRAZ ZEMĚ - TUEJ  společnost preferující partnerství  

KŮŇ OHEŇ + ČCHIEN  Den určený pro partnerství,   

  DŘEVO + 43 + 28  velmi silné vnímání sexuálního   

  OHEŇ + ROZHODNOST  pouta.  

KŮŇ OHEŇ +       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

159 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Potvrzení naší cesty posílí naše vnitřní já. Pozor, vnitřní já neznamená halasné oslavy okolí.  

Působením na hmotu energizují a aktivují SEVER. Aktivity ze severu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat do STŘEDU, negativní působení očekáváme z JIHU.  

Můžeme očekávat něco, co nám potvrdí správnost našeho konání, naší cesty. Prospěje to našemu 
sebevědomí, ale bylo by chybou očekávat aplaus okolí. Vše, co se děje, se děje výhradně kvůli našemu 
vnitřnímu růstu. 

Hx. 43 ROZHODNOST znamená rozhodnost.  

Tvrdé převáží nad měkkým, šlechetný člověk stoupá, malý schází. Soudy skončí, nemoc je zcela 
vyléčena. Získáte bohatství a vše půjde podle přání. 

Hx. 28 PŘEVAHA VELKÉHO znamená krajnost.  

Všechno je převrácené. Obchody i svatba se nerealizují. Všechny aktivity selžou. Chce to trpělivost 
a nic nerozebírat.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

15.6.2014 neděle Vít 426 rok 426 měsíc 961 den  Oficiální jednání nedosáhne   

VLK ZEMĚ + ČCHIEN  uspokojivých výsledků,   

KŮŇ OHEŇ + ČCHIEN  společnost přehrávající  

  DŘEVO + 1 + 44  Den, přinášející divadelní   

  OHEŇ + TVOŘENÍ  představení, ne opravdový život.  

KŮŇ OHEŇ +       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit.  

Hx. 1 TVOŘENÍ je tvrdé.  

Všechny soudní spory vyhrané, nemoc vyléčena. Kariéra závratná. Vše půjde bez obtíží. 

Hx. 44 SPOJENÍ znamená setkání měkkého s tvrdým.  

Úspěch ve zkouškách a ve všech obchodech, vyhrané soudy. Nalézáme, co hledáme, přátele, jsme-li 
vzdáleni od domova.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

16.6.2014 pondělí Zbyněk 426 rok 426 měsíc 872 den  Oficiální jednání loajální,   

PES KOV + ČCHIEN  společnost mladých hravá,   

KŮŇ OHEŇ + ČCHIEN  starších upjatá  

  DŘEVO + 1 + 44  Den jako stvořený pro loajalitu,   

  OHEŇ + TVOŘENÍ  bez ohledu k čemu se má vázat.  

KŮŇ OHEŇ +       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl.  

Hx. 1 TVOŘENÍ je tvrdé.  

Všechny soudní spory vyhrané, nemoc vyléčena. Kariéra závratná. Vše půjde bez obtíží. 

Hx. 44 SPOJENÍ znamená setkání měkkého s tvrdým.  

Úspěch ve zkouškách a ve všech obchodech, vyhrané soudy. Nalézáme, co hledáme, přátele, jsme-li 
vzdáleni od domova.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

17.6.2014 úterý Adolf 426 rok 426 měsíc 783 den  Oficiální jednání podrážděné,   

BAŽANT KOV - TUEJ  společnost nesourodá  

KŮŇ OHEŇ + ČCHIEN  Den, přinášející obavy z malérů,  

  DŘEVO + 43 + 28  které se ještě nestaly.  

  OHEŇ + ROZHODNOST     

KŮŇ OHEŇ +       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. Působením na hmotu energizují a aktivují 
ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, 
negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli 
podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků.  

Hx. 43 ROZHODNOST znamená rozhodnost.  

Tvrdé převáží nad měkkým, šlechetný člověk stoupá, malý schází. Soudy skončí, nemoc je zcela 
vyléčena. Získáte bohatství a vše půjde podle přání. 

 

Hx. 28 PŘEVAHA VELKÉHO znamená krajnost.  

Všechno je převrácené. Obchody i svatba se nerealizují. Všechny aktivity selžou. Chce to trpělivost 
a nic nerozebírat.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

18.6.2014 středa Milan 426 rok 426 měsíc 694 den  Oficiální jednání jednostranné,   

KOHOUT KOV + ČCHIEN  společnost výstřední  

KŮŇ OHEŇ + ČCHIEN  Den prosazování sebe sama a   

  DŘEVO + 1 + 44  komplexů z nedostatečného   

  OHEŇ + TVOŘENÍ  ocenění okolí.  

KŮŇ OHEŇ +       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

694 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Získáme v očích přátel. Ale ne předhazováním našeho bohatství. Působením na hmotu energizují 
a aktivují SEVEROZÁPAD. Aktivity ze severozápadu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
JIHU, negativní působení očekáváme z JIHOVÝCHODU. Energie svědčí společenskému styku, přátelé 
stojí o naši společnost. I nám setkávání udělá dobře, ale pozor bychom si měli dát na okaté 
zveřejňování a přílišné zdůrazňování našich úspěchů.  

Hx. 1 TVOŘENÍ je tvrdé.  

Všechny soudní spory vyhrané, nemoc vyléčena. Kariéra závratná. Vše půjde bez obtíží. 

Hx. 44 SPOJENÍ znamená setkání měkkého s tvrdým.  

Úspěch ve zkouškách a ve všech obchodech, vyhrané soudy. Nalézáme, co hledáme, přátele, jsme-li 
vzdáleni od domova.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

19.6.2014 čtvrtek Leoš 426 rok 426 měsíc 515 den  Oficiální jednání negativistické,   

HAVRAN KOV - TUEJ  společnost neveselá  

KŮŇ OHEŇ + ČCHIEN  Havran je pták škarohlíd.  

  DŘEVO + 43 + 28   Všechno vidí černě, z ničeho   

  OHEŇ + ROZHODNOST  nedokáže mít radost. Nevhodný   

KŮŇ OHEŇ +    den pro cokoli, co má mít delší   

KŮŇ OHEŇ +     trvání.  

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu.  

Hx. 43 ROZHODNOST znamená rozhodnost.  

Tvrdé převáží nad měkkým, šlechetný člověk stoupá, malý schází. Soudy skončí, nemoc je zcela 
vyléčena. Získáte bohatství a vše půjde podle přání. 

Hx. 28 PŘEVAHA VELKÉHO znamená krajnost.  

Všechno je převrácené. Obchody i svatba se nerealizují. Všechny aktivity selžou. Chce to trpělivost 
a nic nerozebírat.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

20.6.2014 pátek Květa 426 rok 426 měsíc 426 den  Oficiální jednání k věci,   

OPICE KOV + ČCHIEN  společnost hravá  

KŮŇ OHEŇ + ČCHIEN  Velmi pozitivní den pro chování   

  DŘEVO + 1 + 44  přirozené, hravé. a řinčení   

  OHEŇ + TVOŘENÍ  zbraní při tlačení na pilu.  

KŮŇ OHEŇ +       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

Hx. 1 TVOŘENÍ je tvrdé.  

Všechny soudní spory vyhrané, nemoc vyléčena. Kariéra závratná. Vše půjde bez obtíží. 

Hx. 44 SPOJENÍ znamená setkání měkkého s tvrdým.  

Úspěch ve zkouškách a ve všech obchodech, vyhrané soudy. Nalézáme, co hledáme, přátele, jsme-li 
vzdáleni od domova.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

21.6.2014 sobota Alois 426 rok 426 měsíc 337 den  Oficiální jednání vstřícné,   

LIDOOP ZEMĚ - TUEJ  společnost spojující  

KŮŇ OHEŇ + LI  Velmi dobrý den pro jakékoli   

  DŘEVO + 49 + 31  setkání oficiální i osobní.  

  OHEŇ + PŘEVRAT     

KOZA OHEŇ -       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

337 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Tradice na vrcholu. Pozor na vnášení nového, nicméně občas se může vylít s vodou i dítě.  

Působením na hmotu energizují a aktivují VÝCHOD. Aktivity z východu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat opět na VÝCHODĚ, vliv východu tak bude mimořádně silný. Vnímat bychom měli 
všechny události, které se na východě odehrávají nebo přicházející z tohoto směru, jejich budoucí 
význam může přesáhnout prvotní náznaky. Negativní působení očekáváme ze ZÁPADU. Důraz na 
tradice bude mimořádně silný, je zapotřebí z toho vycházet. Nové věci představujte velmi citlivě nebo 
ještě lépe počkejte s jejich uvedením na vhodnější dobu. a využijte maximální podporu tradic našich 
předků, cokoli původní nebo navazující na tradice se bude prosazovat samo.  

Hx. 49 PŘEVRAT znamená ustoupení od starého  

Velmi šťastná cesta. Doma i v obchodě uspokojiví partneři. Nebudou soudní spory ani nemoci. Hledání 
bohatství bude úspěšné.  

Hx. 31 PŘITAŽLIVOST je pobídkou  

Projekty se završují. Cesty jsou možné. Dlouhodobé štěstí. Nemoci dojdou vyléčení.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

22.6.2014 neděle Pavla 426 rok 426 měsíc 248 den  Oficiální jednání lidské,   

TAPÍR ZEMĚ + ČCHIEN  společnost empatická  

KŮŇ OHEŇ + LI  Úžasný den plný lidské   

  DŘEVO + 13 + 33  solidarity, příkladný pro jednání  

  OHEŇ + LIDSKÉ    na úřadech. Naplňování potřeb,  

KOZA OHEŇ - SPOLEČENSTVÍ  ne přání.   

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

248 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnímejme naše blízké, pomohou nám k hojnosti. Neznamená to ale shrábnout všechno jen pro náš 
píseček. Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOZÁPAD. Aktivity z jihozápadu nám budou 
přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné 
vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOVÝCHODĚ, negativní působení očekáváme ze 
SEVEROVÝCHODU. Důraz na tradice minulého období přechází do působení partnerských vztahů, 
ovšem ty se dostávají do rozporu s názorem domácnosti (či mateřské firmy). Je třeba vnímat v širších 
souvislostech, jen tak se vyhneme budoucím problémům.  

Hx. 13 LIDSKÉ SPOLEČENSTVÍ  

Úspěch při sňatku. Obchod jde sám, bez úsilí. Cestovatel se vrátí. Se společníky vše v pořádku.  

Hx. 33 ÚSTUP představuje couvání  

Všechno na dlouho špatně. Nemoci, neklid. Soudní proces bez úspěchu. Manželství a bohatství .  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

23.6.2014 pondělí Zdeňka 426 rok 426 měsíc 159 den  Oficiální jednání zcela  

OVCE OHEŇ + ČCHIEN  nevypočitatelné,  

KŮŇ OHEŇ + LI  společnost také.  

  DŘEVO + 13 + 33  Den stvořený pro vnímání  

  OHEŇ + LIDSKÉ   krásy, ovšem s realitou má  

KOZA OHEŇ - SPOLEČENSTVÍ  značné potíže.  

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

159 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Potvrzení naší cesty posílí naše vnitřní já. Pozor, vnitřní já neznamená halasné oslavy okolí.  

Působením na hmotu energizují a aktivují SEVER. Aktivity ze severu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat do STŘEDU, negativní působení očekáváme z JIHU. Můžeme očekávat něco, co nám 
potvrdí správnost našeho konání, naší cesty. Prospěje to našemu sebevědomí, ale bylo by chybou 
očekávat aplaus okolí. Vše, co se děje, se děje výhradně kvůli našemu vnitřnímu růstu.  

Hx. 13 LIDSKÉ SPOLEČENSTVÍ  

Úspěch při sňatku. Obchod jde sám, bez úsilí. Cestovatel se vrátí. Se společníky vše v pořádku.  

Hx. 33 ÚSTUP představuje couvání  

Všechno na dlouho špatně. Nemoci, neklid. Soudní proces bez úspěchu. Manželství a bohatství .  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

24.6.2014 úterý Jan 426 rok 426 měsíc 961 den  Oficiální jednání podbízivé,   

MUNTJAK OHEŇ - TUEJ  společnost oslnivá  

KŮŇ OHEŇ + LI  Okouzlující a příjemný den,   

  DŘEVO + 49 + 31  trochu nesamostatný.  

  OHEŇ + PŘEVRAT     

KOZA OHEŇ -       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit.  

Hx. 49 PŘEVRAT znamená ustoupení od starého  

Velmi šťastná cesta. Doma i v obchodě uspokojiví partneři. Nebudou soudní spory ani nemoci. Hledání 
bohatství bude úspěšné.  

Hx. 31 PŘITAŽLIVOST je pobídkou  

Projekty se završují. Cesty jsou možné. Dlouhodobé štěstí. Nemoci dojdou vyléčení.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

25.6.2014 středa Ivan 426 rok 426 měsíc 872 den  Oficiální jednání dynamické  

KŮŇ OHEŇ + ČCHIEN   až překotné, společnost   

KŮŇ OHEŇ + LI  velkolepá  

  DŘEVO + 13 + 33  Den stvořený pro   

  OHEŇ + LIDSKÉ   Ódu na radost, nepříliš   

KOZA OHEŇ - SPOLEČENSTVÍ  nevhodný pro monotónní  

KŮŇ OHEŇ +    činnost, či podpis smlouvy.  

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl.  

Hx. 13 LIDSKÉ SPOLEČENSTVÍ  

Úspěch při sňatku. Obchod jde sám, bez úsilí. Cestovatel se vrátí. Se společníky vše v pořádku.  

Hx. 33 ÚSTUP představuje couvání  

Všechno na dlouho špatně. Nemoci, neklid. Soudní proces bez úspěchu. Manželství a bohatství .  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

26.6.2014 čtvrtek Adriana 426 rok 426 měsíc 783 den  Oficiální jednání rozhodné,   

JELEN OHEŇ - TUEJ  společnost informativní  

KŮŇ OHEŇ + LI  Den sdělení a zpráv. Tajná   

  DŘEVO + 49 + 31  schůzka bude zveřejněna dřív,   

  OHEŇ + PŘEVRAT  než k ní dojde.  

KOZA OHEŇ -       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. Působením na hmotu energizují a aktivují 
ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, 
negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli 
podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků.  

Hx. 49 PŘEVRAT znamená ustoupení od starého  

Velmi šťastná cesta. Doma i v obchodě uspokojiví partneři. Nebudou soudní spory ani nemoci. Hledání 
bohatství bude úspěšné.  

Hx. 31 PŘITAŽLIVOST je pobídkou  

Projekty se završují. Cesty jsou možné. Dlouhodobé štěstí. Nemoci dojdou vyléčení.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

27.6.2014 pátek Ladislav 426 rok 426 měsíc 694 den  Oficiální jednání uzavřené,   

HAD OHEŇ + ČCHIEN  společnost náladová  

KŮŇ OHEŇ + LI  Velmi dobrý den pro jemné   

  DŘEVO + 13 + 33  prosazení inteligentních  

  OHEŇ + LIDSKÉ    záležitostí.   

KOZA OHEŇ - SPOLEČENSTVÍ     

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

694 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Získáme v očích přátel. Ale ne předhazováním našeho bohatství. Působením na hmotu energizují 
a aktivují SEVEROZÁPAD. Aktivity ze severozápadu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
JIHU, negativní působení očekáváme z JIHOVÝCHODU. Energie svědčí společenskému styku, přátelé 
stojí o naši společnost. I nám setkávání udělá dobře, ale pozor bychom si měli dát na okaté 
zveřejňování a přílišné zdůrazňování našich úspěchů.  

Hx. 13 LIDSKÉ SPOLEČENSTVÍ  

Úspěch při sňatku. Obchod jde sám, bez úsilí. Cestovatel se vrátí. Se společníky vše v pořádku.  

Hx. 33 ÚSTUP představuje couvání  

Všechno na dlouho špatně. Nemoci, neklid. Soudní proces bez úspěchu. Manželství a bohatství .  
  

218 



Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

28.6.2014 sobota Lubomír 426 rok 426 měsíc 515 den  Oficiální jednání neobratné,   

ČERV ZEMĚ - TUEJ  společnost nevýrazná  

KŮŇ OHEŇ + LI  Mimořádně submisivní den,   

  DŘEVO + 49 + 31  jakoby se omlouval, že je vůbec   

  OHEŇ + PŘEVRAT  zařazen do kalendáře.   

KOZA OHEŇ -    Nevýhodný pro zásadní kroky,  

KŮŇ OHEŇ +     ale příjemný pro romantická   

setkání.  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu.  

Hx. 49 PŘEVRAT znamená ustoupení od starého  

Velmi šťastná cesta. Doma i v obchodě uspokojiví partneři. Nebudou soudní spory ani nemoci. Hledání 
bohatství bude úspěšné.  

Hx. 31 PŘITAŽLIVOST je pobídkou  

Projekty se završují. Cesty jsou možné. Dlouhodobé štěstí. Nemoci dojdou vyléčení.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

29.6.2014 neděle Petr 426 rok 426 měsíc 426 den  Oficiální jednání půjde dobře,  

BEZROHÝ DRAK ZEMĚ + ČCHIEN  společnost se může zadrhnout.  

KŮŇ OHEŇ + LI  Dobrý den, který se tváří silnější,  

  DŘEVO + 13 + 33  než opravdu je.  

  OHEŇ + LIDSKÉ      

KOZA OHEŇ - SPOLEČENSTVÍ     

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

Hx. 13 LIDSKÉ SPOLEČENSTVÍ  

Úspěch při sňatku. Obchod jde sám, bez úsilí. Cestovatel se vrátí. Se společníky vše v pořádku.  

Hx. 33 ÚSTUP představuje couvání  

Všechno na dlouho špatně. Nemoci, neklid. Soudní proces bez úspěchu. Manželství a bohatství .  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

30.6.2014 pondělí Šárka 426 rok 426 měsíc 337 den  Oficiální jednání vynikající,   

DRAK DŘEVO + ČCHIEN  společnost brilantní.   

KŮŇ OHEŇ + LI  Výborný den, přinášející nové   

  DŘEVO + 13 + 33  úhly pohledu. Zajímavý den  

  OHEŇ + LIDSKÉ   pro vztahy (svatba), drak se   

KOZA OHEŇ - SPOLEČENSTVÍ  nikdy nenudí, je velkorysý,  

KŮŇ OHEŇ +    důvěřivý, až trochu naivní.  

     Ovšem pozor na jeho dynamiku  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

337 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Tradice na vrcholu. Pozor na vnášení nového, nicméně občas se může vylít s vodou i dítě.  

Působením na hmotu energizují a aktivují VÝCHOD. Aktivity z východu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat opět na VÝCHODĚ, vliv východu tak bude mimořádně silný. Vnímat bychom měli 
všechny události, které se na východě odehrávají nebo přicházející z tohoto směru, jejich budoucí 
význam může přesáhnout prvotní náznaky. Negativní působení očekáváme ze ZÁPADU. Důraz na 
tradice bude mimořádně silný, je zapotřebí z toho vycházet. Nové věci představujte velmi citlivě nebo 
ještě lépe počkejte s jejich uvedením na vhodnější dobu. a využijte maximální podporu tradic našich 
předků, cokoli původní nebo navazující na tradice se bude prosazovat samo.  

Hx. 13 LIDSKÉ SPOLEČENSTVÍ  

Úspěch při sňatku. Obchod jde sám, bez úsilí. Cestovatel se vrátí. Se společníky vše v pořádku.  

Hx. 33 ÚSTUP představuje couvání  

Všechno na dlouho špatně. Nemoci, neklid. Soudní proces bez úspěchu. Manželství a bohatství .  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

Červenec 2014 
1.7.2014 úterý Jaroslava 426 rok 426 měsíc 248 den  Oficiální jednání dynamické  

KŮŇ OHEŇ + ČCHIEN   až překotné, společnost   

KŮŇ OHEŇ + LI  velkolepá  

  DŘEVO + 13 + 33  Den stvořený pro   

  OHEŇ + LIDSKÉ   Ódu na radost, nepříliš   

KOZA OHEŇ - SPOLEČENSTVÍ  nevhodný pro monotónní  

KŮŇ OHEŇ +    činnost, či podpis smlouvy.  

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

248 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnímejme naše blízké, pomohou nám k hojnosti. Neznamená to ale shrábnout všechno jen pro náš 
píseček. Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOZÁPAD. Aktivity z jihozápadu nám budou 
přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné 
vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOVÝCHODĚ, negativní působení očekáváme ze 
SEVEROVÝCHODU. Důraz na tradice minulého období přechází do působení partnerských vztahů, 
ovšem ty se dostávají do rozporu s názorem domácnosti (či mateřské firmy). Je třeba vnímat v širších 
souvislostech, jen tak se vyhneme budoucím problémům. 

Hx. 13 LIDSKÉ SPOLEČENSTVÍ  

Úspěch při sňatku. Obchod jde sám, bez úsilí. Cestovatel se vrátí. Se společníky vše v pořádku.  

Hx. 33 ÚSTUP představuje couvání  

Všechno na dlouho špatně. Nemoci, neklid. Soudní proces bez úspěchu. Manželství a bohatství . 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

2.7.2014 středa Patricie 426 rok 426 měsíc 159 den  Oficiální jednání rozhodné,   

JELEN OHEŇ - TUEJ  společnost informativní  

KŮŇ OHEŇ + LI  Den sdělení a zpráv. Tajná   

  DŘEVO + 49 + 31  schůzka bude zveřejněna dřív,   

  OHEŇ + PŘEVRAT  než k ní dojde.  

KOZA OHEŇ -       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

159 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Potvrzení naší cesty posílí naše vnitřní já. Pozor, vnitřní já neznamená halasné oslavy okolí.  

Působením na hmotu energizují a aktivují SEVER. Aktivity ze severu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat do STŘEDU, negativní působení očekáváme z JIHU. Můžeme očekávat něco, co nám 
potvrdí správnost našeho konání, naší cesty. Prospěje to našemu sebevědomí, ale bylo by chybou 
očekávat aplaus okolí. Vše, co se děje, se děje výhradně kvůli našemu vnitřnímu růstu. 

Hx. 49 PŘEVRAT znamená ustoupení od starého 

Velmi šťastná cesta. Doma i v obchodě uspokojiví partneři. Nebudou soudní spory ani nemoci. Hledání 
bohatství bude úspěšné. 

Hx. 31 PŘITAŽLIVOST je pobídkou  

Projekty se završují. Cesty jsou možné. Dlouhodobé štěstí. Nemoci dojdou vyléčení.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

3.7.2014 čtvrtek Radomír 426 rok 426 měsíc 961 den  Oficiální jednání uzavřené,   

HAD OHEŇ + ČCHIEN  společnost náladová  

KŮŇ OHEŇ + LI  Velmi dobrý den pro jemné   

  DŘEVO + 13 + 33  prosazení inteligentních  

  OHEŇ + LIDSKÉ    záležitostí.   

KOZA OHEŇ - SPOLEČENSTVÍ     

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit.  

Hx. 13 LIDSKÉ SPOLEČENSTVÍ  

Úspěch při sňatku. Obchod jde sám, bez úsilí. Cestovatel se vrátí. Se společníky vše v pořádku.  

Hx. 33 ÚSTUP představuje couvání  

Všechno na dlouho špatně. Nemoci, neklid. Soudní proces bez úspěchu. Manželství a bohatství . 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

4.7.2014 pátek Prokop 426 rok 426 měsíc 872 den  Oficiální jednání neobratné,   

ČERV ZEMĚ - TUEJ  společnost nevýrazná  

KŮŇ OHEŇ + LI  Mimořádně submisivní den,   

  DŘEVO + 49 + 31  jakoby se omlouval, že je vůbec   

  OHEŇ + PŘEVRAT  zařazen do kalendáře.   

KOZA OHEŇ -    Nevýhodný pro zásadní kroky,  

KŮŇ OHEŇ +     ale příjemný pro romantická   

     setkání.  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

Hx. 49 PŘEVRAT znamená ustoupení od starého 

Velmi šťastná cesta. Doma i v obchodě uspokojiví partneři. Nebudou soudní spory ani nemoci. Hledání 
bohatství bude úspěšné. 

Hx. 31 PŘITAŽLIVOST je pobídkou  

Projekty se završují. Cesty jsou možné. Dlouhodobé štěstí. Nemoci dojdou vyléčení.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

5.7.2014 sobota Cyril 426 rok 426 měsíc 783 den  Oficiální jednání půjde dobře,  

BEZROHÝ DRAK ZEMĚ + ČCHIEN  společnost se může zadrhnout.  

KŮŇ OHEŇ + LI  Dobrý den, který se tváří silnější,  

  DŘEVO + 13 + 33  než opravdu je.  

  OHEŇ + LIDSKÉ      

KOZA OHEŇ - SPOLEČENSTVÍ     

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. Působením na hmotu energizují a aktivují 
ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, 
negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli 
podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků.  

Hx. 13 LIDSKÉ SPOLEČENSTVÍ  

Úspěch při sňatku. Obchod jde sám, bez úsilí. Cestovatel se vrátí. Se společníky vše v pořádku.  

Hx. 33 ÚSTUP představuje couvání  

Všechno na dlouho špatně. Nemoci, neklid. Soudní proces bez úspěchu. Manželství a bohatství . 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

6.7.2014 neděle Jan Hus 426 rok 426 měsíc 694 den  Oficiální jednání vynikající,   

DRAK DŘEVO + ČCHIEN  společnost brilantní.   

KŮŇ OHEŇ + LI  Výborný den, přinášející nové   

  DŘEVO + 13 + 33  úhly pohledu. Zajímavý den  

  OHEŇ + LIDSKÉ   pro vztahy (svatba), drak se   

KOZA OHEŇ - SPOLEČENSTVÍ  nikdy nenudí, je velkorysý,  

KŮŇ OHEŇ +    důvěřivý, až trochu naivní.  

     Ovšem pozor na jeho dynamiku  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

694 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Získáme v očích přátel. Ale ne předhazováním našeho bohatství. Působením na hmotu energizují 
a aktivují SEVEROZÁPAD. Aktivity ze severozápadu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
JIHU, negativní působení očekáváme z JIHOVÝCHODU. Energie svědčí společenskému styku, přátelé 
stojí o naši společnost. I nám setkávání udělá dobře, ale pozor bychom si měli dát na okaté 
zveřejňování a přílišné zdůrazňování našich úspěchů.  

Hx. 13 LIDSKÉ SPOLEČENSTVÍ  

Úspěch při sňatku. Obchod jde sám, bez úsilí. Cestovatel se vrátí. Se společníky vše v pořádku.  

Hx. 33 ÚSTUP představuje couvání  

Všechno na dlouho špatně. Nemoci, neklid. Soudní proces bez úspěchu. Manželství a bohatství . 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

7.7.2014 pondělí Bohuslava 426 rok 337 měsíc 515 den  Oficiální jednání velmi  

JEZEVEC DŘEVO - TUEJ  konzervativní, společnost usedlá. 

KŮŇ OHEŇ + ČEN  Zajímavý den. Vypadá velmi   

  DŘEVO + 17 + 45  dynamicky, ale přitom je velmi   

  ZEMĚ 0 NÁSLEDOVÁNÍ  konzervativní.  

KOZA OHEŇ -       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

337 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Tradice na vrcholu. Pozor na vnášení nového, nicméně občas se může vylít s vodou i dítě.  

Působením na hmotu energizují a aktivují VÝCHOD. Aktivity z východu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat opět na VÝCHODĚ, vliv východu tak bude mimořádně silný. Vnímat bychom měli 
všechny události, které se na východě odehrávají nebo přicházející z tohoto směru, jejich budoucí 
význam může přesáhnout prvotní náznaky. Negativní působení očekáváme ze ZÁPADU. Důraz na 
tradice bude mimořádně silný, je zapotřebí z toho vycházet. Nové věci představujte velmi citlivě nebo 
ještě lépe počkejte s jejich uvedením na vhodnější dobu. a využijte maximální podporu tradic našich 
předků, cokoli původní nebo navazující na tradice se bude prosazovat samo.  

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu. 

Hx. 17 NÁSLEDOVÁNÍ znamená nedržet se předsudků. 

Nadměrné neštěstí rodí štěstí. Všude bude veselo. Nemoci a hádky ustanou. Nikdy neztrácet odvahu. 

Hx. 45 SHROMÁŽDĚNÍ znamená scházet se. 

Hádky a nemoci mizí. Dveře štěstí se otevírají, dveře neštěstí zavírají. Získáte hledané bohatství. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

8.7.2014 úterý Nora 426 rok 337 měsíc 426 den  Oficiální jednání bude   

ZAJÍC DŘEVO + ČCHIEN  odsýpat, společnost se nezastaví  

KŮŇ OHEŇ + ČEN  Rychlý pohyblivý den, velmi   

  DŘEVO + 25 + 12  vhodný pro všechny aktivity,   

  ZEMĚ 0 NEVINNOST  týkající se zaopatření rodiny   

KOZA OHEŇ -    (pohovory na sociálce apod.).  

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

337 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Tradice na vrcholu. Pozor na vnášení nového, nicméně občas se může vylít s vodou i dítě.  

Působením na hmotu energizují a aktivují VÝCHOD. Aktivity z východu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat opět na VÝCHODĚ, vliv východu tak bude mimořádně silný. Vnímat bychom měli 
všechny události, které se na východě odehrávají nebo přicházející z tohoto směru, jejich budoucí 
význam může přesáhnout prvotní náznaky. Negativní působení očekáváme ze ZÁPADU. Důraz na 
tradice bude mimořádně silný, je zapotřebí z toho vycházet. Nové věci představujte velmi citlivě nebo 
ještě lépe počkejte s jejich uvedením na vhodnější dobu. a využijte maximální podporu tradic našich 
předků, cokoli původní nebo navazující na tradice se bude prosazovat samo.  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

Hx. 25 NEVINNOST se vystavuje pohromě. 

Tento hexagram brání dělat to, co chceme. Při svatbě žádné štěstí, nemoc se nezlepší, hledat štěstí je 
nejisté. Není to nepříznivý hexagram, jen nesmíme projevit nejistotu. 

Hx. 12 ÚPADEK je protikladem prosperity. 

Peněz málo. Sňatek obtížný. Obchod nejistý. Cestovat se nedoporučuje. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

9.7.2014 středa Drahoslava 426 rok 337 měsíc 337 den  Oficiální jednání – pozor na   

LIŠKA DŘEVO - TUEJ  spodní podtext, společnost   

KŮŇ OHEŇ + ČEN  nevyniká v upřímnosti.   

  DŘEVO + 17 + 45  Pokud nejste Opice, radši se   

  ZEMĚ 0 NÁSLEDOVÁNÍ  vyhněte veškerým jednáním a   

KOZA OHEŇ -    sezením, protřelá Liška s vámi   

KŮŇ OHEŇ +    zamete jedna radost.  

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

337 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Tradice na vrcholu. Pozor na vnášení nového, nicméně občas se může vylít s vodou i dítě. 

Působením na hmotu energizují a aktivují VÝCHOD. Aktivity z východu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat opět na VÝCHODĚ, vliv východu tak bude mimořádně silný. Vnímat bychom měli 
všechny události, které se na východě odehrávají nebo přicházející z tohoto směru, jejich budoucí 
význam může přesáhnout prvotní náznaky. Negativní působení očekáváme  ze ZÁPADU. Důraz na 
tradice bude mimořádně silný, je zapotřebí z toho vycházet. 

Nové věci představujte velmi citlivě nebo ještě lépe počkejte s jejich uvedením na vhodnější dobu. 
a využijte maximální podporu tradic našich předků, cokoli původní nebo navazující na tradice se bude 
prosazovat samo. 

337 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Tradice na vrcholu. Pozor na vnášení nového, nicméně občas se může vylít s vodou i dítě.  

Působením na hmotu energizují a aktivují VÝCHOD. Aktivity z východu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat opět na VÝCHODĚ, vliv východu tak bude mimořádně silný. Vnímat bychom měli 
všechny události, které se na východě odehrávají nebo přicházející z tohoto směru, jejich budoucí 
význam může přesáhnout prvotní náznaky. Negativní působení očekáváme ze ZÁPADU. Důraz na 
tradice bude mimořádně silný, je zapotřebí z toho vycházet. Nové věci představujte velmi citlivě nebo 
ještě lépe počkejte s jejich uvedením na vhodnější dobu. a využijte maximální podporu tradic našich 
předků, cokoli původní nebo navazující na tradice se bude prosazovat samo.  

Hx. 17 NÁSLEDOVÁNÍ znamená nedržet se předsudků. 

Nadměrné neštěstí rodí štěstí. Všude bude veselo. Nemoci a hádky ustanou. Nikdy neztrácet odvahu. 

Hx. 45 SHROMÁŽDĚNÍ znamená scházet se. 

Hádky a nemoci mizí. Dveře štěstí se otevírají, dveře neštěstí zavírají. Získáte hledané bohatství.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

10.7.2014 čtvrtek Libuše 426 rok 337 měsíc 248 den  Oficiální jednání agresivní,   

TYGR DŘEVO + ČCHIEN  společnost nevyvážená   

KŮŇ OHEŇ + ČEN  Dravý Tygr povede monolog,   

  DŘEVO + 25 + 12  přehlušit ho bude možná   

  ZEMĚ 0 NEVINNOST  nad vaše síly.  

KOZA OHEŇ -       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

337 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Tradice na vrcholu. Pozor na vnášení nového, nicméně občas se může vylít s vodou i dítě.  

Působením na hmotu energizují a aktivují VÝCHOD. Aktivity z východu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat opět na VÝCHODĚ, vliv východu tak bude mimořádně silný. Vnímat bychom měli 
všechny události, které se na východě odehrávají nebo přicházející z tohoto směru, jejich budoucí 
význam může přesáhnout prvotní náznaky. Negativní působení očekáváme ze ZÁPADU. Důraz na 
tradice bude mimořádně silný, je zapotřebí z toho vycházet. Nové věci představujte velmi citlivě nebo 
ještě lépe počkejte s jejich uvedením na vhodnější dobu. a využijte maximální podporu tradic našich 
předků, cokoli původní nebo navazující na tradice se bude prosazovat samo.  

248 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnímejme naše blízké, pomohou nám k hojnosti. Neznamená to ale shrábnout všechno jen pro náš 
píseček. Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOZÁPAD. Aktivity z jihozápadu nám budou 
přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné 
vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOVÝCHODĚ, negativní působení očekáváme ze 
SEVEROVÝCHODU. Důraz na tradice minulého období přechází do působení partnerských vztahů, 
ovšem ty se dostávají do rozporu s názorem domácnosti (či mateřské firmy). Je třeba vnímat v širších 
souvislostech, jen tak se vyhneme budoucím problémům. 

Hx. 25 NEVINNOST se vystavuje pohromě. 

Tento hexagram brání dělat to, co chceme. Při svatbě žádné štěstí, nemoc se nezlepší, hledat štěstí je 
nejisté. Není to nepříznivý hexagram, jen nesmíme projevit nejistotu. 

Hx. 12 ÚPADEK je protikladem prosperity. 

Peněz málo. Sňatek obtížný. Obchod nejistý. Cestovat se nedoporučuje. 
  

231 



Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

11.7.2014 pátek Olga 426 rok 337 měsíc 159 den  Oficiální jednání kultivovaná,   

LEOPARD ZEMĚ - TUEJ  ale nevýrazná, společnost   

KŮŇ OHEŇ + ČEN  rozpačitá  

  DŘEVO + 17 + 45  Hodně rozpačitý den, občas si   

  ZEMĚ 0 NÁSLEDOVÁNÍ  sám se sebou neví rady.  

KOZA OHEŇ -       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

337 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Tradice na vrcholu. Pozor na vnášení nového, nicméně občas se může vylít s vodou i dítě.  

Působením na hmotu energizují a aktivují VÝCHOD. Aktivity z východu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat opět na VÝCHODĚ, vliv východu tak bude mimořádně silný. Vnímat bychom měli 
všechny události, které se na východě odehrávají nebo přicházející z tohoto směru, jejich budoucí 
význam může přesáhnout prvotní náznaky. Negativní působení očekáváme ze ZÁPADU. Důraz na 
tradice bude mimořádně silný, je zapotřebí z toho vycházet. Nové věci představujte velmi citlivě nebo 
ještě lépe počkejte s jejich uvedením na vhodnější dobu. a využijte maximální podporu tradic našich 
předků, cokoli původní nebo navazující na tradice se bude prosazovat samo.  

159 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Potvrzení naší cesty posílí naše vnitřní já. Pozor, vnitřní já neznamená halasné oslavy okolí.  

Působením na hmotu energizují a aktivují SEVER. Aktivity ze severu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat do STŘEDU, negativní působení očekáváme z JIHU. Můžeme očekávat něco, co nám 
potvrdí správnost našeho konání, naší cesty. Prospěje to našemu sebevědomí, ale bylo by chybou 
očekávat aplaus okolí. Vše, co se děje, se děje výhradně kvůli našemu vnitřnímu růstu. 

Hx. 17 NÁSLEDOVÁNÍ znamená nedržet se předsudků. 

Nadměrné neštěstí rodí štěstí. Všude bude veselo. Nemoci a hádky ustanou. Nikdy neztrácet odvahu. 

Hx. 45 SHROMÁŽDĚNÍ znamená scházet se. 

Hádky a nemoci mizí. Dveře štěstí se otevírají, dveře neštěstí zavírají. Získáte hledané bohatství. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

12.7.2014 sobota Bořek 426 rok 337 měsíc 961 den  Oficiální jednání neortodoxní,   

KONDOR ZEMĚ + ČCHIEN  společnost duchovní  

KŮŇ OHEŇ + ČEN  Mimořádně zajímavý den   

  DŘEVO + 25 + 12  pro všechno, co se nám jeví jako   

  ZEMĚ 0 NEVINNOST  něco tak trochu z jiného světa.  

KOZA OHEŇ -       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

337 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Tradice na vrcholu. Pozor na vnášení nového, nicméně občas se může vylít s vodou i dítě.  

Působením na hmotu energizují a aktivují VÝCHOD. Aktivity z východu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat opět na VÝCHODĚ, vliv východu tak bude mimořádně silný. Vnímat bychom měli 
všechny události, které se na východě odehrávají nebo přicházející z tohoto směru, jejich budoucí 
význam může přesáhnout prvotní náznaky. Negativní působení očekáváme ze ZÁPADU. Důraz na 
tradice bude mimořádně silný, je zapotřebí z toho vycházet. Nové věci představujte velmi citlivě nebo 
ještě lépe počkejte s jejich uvedením na vhodnější dobu. a využijte maximální podporu tradic našich 
předků, cokoli původní nebo navazující na tradice se bude prosazovat samo.  

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit.  

Hx. 25 NEVINNOST se vystavuje pohromě. 

Tento hexagram brání dělat to, co chceme. Při svatbě žádné štěstí, nemoc se nezlepší, hledat štěstí je 
nejisté. Není to nepříznivý hexagram, jen nesmíme projevit nejistotu. 

Hx. 12 ÚPADEK je protikladem prosperity. 

Peněz málo. Sňatek obtížný. Obchod nejistý. Cestovat se nedoporučuje.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

13.7.2014 neděle Markéta 426 rok 337 měsíc 872 den  Oficiální jednání těžkopádné,  

BUVOL VODA + ČCHIEN   společnost nevypočitatelná  

KŮŇ OHEŇ + ČEN  Velmi tvrdohlavý, ale na první   

  DŘEVO + 25 + 12  pohled něčím zajímavý den.   

  ZEMĚ 0 NEVINNOST  V žádném případě nezkoušejte   

KOZA OHEŇ -    docílit úspěchu silou.  

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

337 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Tradice na vrcholu. Pozor na vnášení nového, nicméně občas se může vylít s vodou i dítě.  

Působením na hmotu energizují a aktivují VÝCHOD. Aktivity z východu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat opět na VÝCHODĚ, vliv východu tak bude mimořádně silný. Vnímat bychom měli 
všechny události, které se na východě odehrávají nebo přicházející z tohoto směru, jejich budoucí 
význam může přesáhnout prvotní náznaky. Negativní působení očekáváme ze ZÁPADU. Důraz na 
tradice bude mimořádně silný, je zapotřebí z toho vycházet. Nové věci představujte velmi citlivě nebo 
ještě lépe počkejte s jejich uvedením na vhodnější dobu. a využijte maximální podporu tradic našich 
předků, cokoli původní nebo navazující na tradice se bude prosazovat samo.  

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

Hx. 25 NEVINNOST se vystavuje pohromě. 

Tento hexagram brání dělat to, co chceme. Při svatbě žádné štěstí, nemoc se nezlepší, hledat štěstí je 
nejisté. Není to nepříznivý hexagram, jen nesmíme projevit nejistotu. 

Hx. 12 ÚPADEK je protikladem prosperity. 

Peněz málo. Sňatek obtížný. Obchod nejistý. Cestovat se nedoporučuje. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

14.7.2014 pondělí Karolína 426 rok 337 měsíc 783 den  Oficiální jednání neformální,   

NETOPÝR VODA - TUEJ  společnost rozevlátá  

KŮŇ OHEŇ + ČEN  Netopýr je pro Číňany  

  DŘEVO + 17 + 45  představitelem štěstí. Neví,   

  ZEMĚ 0 NÁSLEDOVÁNÍ  co chce, ale jde za tím s úsměvem 

KOZA OHEŇ -    na rtech. Skvělý den pro všechno,  

KŮŇ OHEŇ +    co nebereme vážně.  

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

337 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Tradice na vrcholu. Pozor na vnášení nového, nicméně občas se může vylít s vodou i dítě.  

Působením na hmotu energizují a aktivují VÝCHOD. Aktivity z východu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat opět na VÝCHODĚ, vliv východu tak bude mimořádně silný. Vnímat bychom měli 
všechny události, které se na východě odehrávají nebo přicházející z tohoto směru, jejich budoucí 
význam může přesáhnout prvotní náznaky. Negativní působení očekáváme ze ZÁPADU. Důraz na 
tradice bude mimořádně silný, je zapotřebí z toho vycházet. Nové věci představujte velmi citlivě nebo 
ještě lépe počkejte s jejich uvedením na vhodnější dobu. a využijte maximální podporu tradic našich 
předků, cokoli původní nebo navazující na tradice se bude prosazovat samo.  

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. Působením na hmotu energizují a aktivují 
ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, 
negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli 
podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků.  

Hx. 17 NÁSLEDOVÁNÍ znamená nedržet se předsudků. 

Nadměrné neštěstí rodí štěstí. Všude bude veselo. Nemoci a hádky ustanou. Nikdy neztrácet odvahu. 

Hx. 45 SHROMÁŽDĚNÍ znamená scházet se. 

Hádky a nemoci mizí. Dveře štěstí se otevírají, dveře neštěstí zavírají. Získáte hledané bohatství. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

15.7.2014 úterý Jindřich 426 rok 337 měsíc 694 den  Oficiální jednání upovídané,   

KRYSA VODA + ČCHIEN  společnost zajímavá  

KŮŇ OHEŇ + ČEN  Pokud Krysu nezaženete   

  DŘEVO + 25 + 12  do kouta, je schopná, vtipná a   

  ZEMĚ 0 NEVINNOST  veselá. Dokáže být ale značně   

KOZA OHEŇ -    agresivní.  

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

337 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Tradice na vrcholu. Pozor na vnášení nového, nicméně občas se může vylít s vodou i dítě.  

Působením na hmotu energizují a aktivují VÝCHOD. Aktivity z východu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat opět na VÝCHODĚ, vliv východu tak bude mimořádně silný. Vnímat bychom měli 
všechny události, které se na východě odehrávají nebo přicházející z tohoto směru, jejich budoucí 
význam může přesáhnout prvotní náznaky. Negativní působení očekáváme ze ZÁPADU. Důraz na 
tradice bude mimořádně silný, je zapotřebí z toho vycházet. Nové věci představujte velmi citlivě nebo 
ještě lépe počkejte s jejich uvedením na vhodnější dobu. a využijte maximální podporu tradic našich 
předků, cokoli původní nebo navazující na tradice se bude prosazovat samo.  

694 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Získáme v očích přátel. Ale ne předhazováním našeho bohatství. Působením na hmotu energizují 
a aktivují SEVEROZÁPAD. Aktivity ze severozápadu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
JIHU, negativní působení očekáváme z JIHOVÝCHODU. Energie svědčí společenskému styku, přátelé 
stojí o naši společnost. I nám setkávání udělá dobře, ale pozor bychom si měli dát na okaté 
zveřejňování a přílišné zdůrazňování našich úspěchů.  

Hx. 25 NEVINNOST se vystavuje pohromě. 

Tento hexagram brání dělat to, co chceme. Při svatbě žádné štěstí, nemoc se nezlepší, hledat štěstí je 
nejisté. Není to nepříznivý hexagram, jen nesmíme projevit nejistotu. 

Hx. 12 ÚPADEK je protikladem prosperity. 

Peněz málo. Sňatek obtížný. Obchod nejistý. Cestovat se nedoporučuje. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

16.7.2014 středa Luboš 426 rok 337 měsíc 515 den  Oficiální jednání na úrovni,   

VLAŠTOVKA VODA - TUEJ  společnost velkodušná  

KŮŇ OHEŇ + ČEN  Vlaštovka je stará duše, velmi akce. 

  DŘEVO + 17 + 45  příznivý den pro všechno, co má   

  ZEMĚ 0 NÁSLEDOVÁNÍ  nenásilnou formou spět   

KOZA OHEŇ -    k potřebnému konci. Nepříznivý   

KŮŇ OHEŇ +    den pro násilné   

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

337 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Tradice na vrcholu. Pozor na vnášení nového, nicméně občas se může vylít s vodou i dítě.  

Působením na hmotu energizují a aktivují VÝCHOD. Aktivity z východu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat opět na VÝCHODĚ, vliv východu tak bude mimořádně silný. Vnímat bychom měli 
všechny události, které se na východě odehrávají nebo přicházející z tohoto směru, jejich budoucí 
význam může přesáhnout prvotní náznaky. Negativní působení očekáváme ze ZÁPADU. Důraz na 
tradice bude mimořádně silný, je zapotřebí z toho vycházet. Nové věci představujte velmi citlivě nebo 
ještě lépe počkejte s jejich uvedením na vhodnější dobu. a využijte maximální podporu tradic našich 
předků, cokoli původní nebo navazující na tradice se bude prosazovat samo.  

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu. 

Hx. 17 NÁSLEDOVÁNÍ znamená nedržet se předsudků. 

Nadměrné neštěstí rodí štěstí. Všude bude veselo. Nemoci a hádky ustanou. Nikdy neztrácet odvahu. 

Hx. 45 SHROMÁŽDĚNÍ znamená scházet se. 

Hádky a nemoci mizí. Dveře štěstí se otevírají, dveře neštěstí zavírají. Získáte hledané bohatství. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

17.7.2014 čtvrtek Martina 426 rok 337 měsíc 426 den  Oficiální jednání nedosáhne   

VEPŘ VODA + ČCHIEN  uspokojivých výsledků, společnost  

KŮŇ OHEŇ + ČEN  přehrávající  

  DŘEVO + 25 + 12  Den, přinášející divadelní   

  ZEMĚ 0 NEVINNOST  představení, ne opravdový život.  

KOZA OHEŇ -       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

337 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Tradice na vrcholu. Pozor na vnášení nového, nicméně občas se může vylít s vodou i dítě.  

Působením na hmotu energizují a aktivují VÝCHOD. Aktivity z východu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat opět na VÝCHODĚ, vliv východu tak bude mimořádně silný. Vnímat bychom měli 
všechny události, které se na východě odehrávají nebo přicházející z tohoto směru, jejich budoucí 
význam může přesáhnout prvotní náznaky. Negativní působení očekáváme ze ZÁPADU. Důraz na 
tradice bude mimořádně silný, je zapotřebí z toho vycházet. Nové věci představujte velmi citlivě nebo 
ještě lépe počkejte s jejich uvedením na vhodnější dobu. a využijte maximální podporu tradic našich 
předků, cokoli původní nebo navazující na tradice se bude prosazovat samo.  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

Hx. 25 NEVINNOST se vystavuje pohromě. 

Tento hexagram brání dělat to, co chceme. Při svatbě žádné štěstí, nemoc se nezlepší, hledat štěstí je 
nejisté. Není to nepříznivý hexagram, jen nesmíme projevit nejistotu. 

Hx. 12 ÚPADEK je protikladem prosperity. 

Peněz málo. Sňatek obtížný. Obchod nejistý. Cestovat se nedoporučuje. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

18.7.2014 pátek Drahomíra 426 rok 337 měsíc 337 den  Oficiální jednání otevřené,   

DIKOBRAZ ZEMĚ - TUEJ  společnost preferující partnerství  

KŮŇ OHEŇ + ČEN  Den určený pro partnerství,   

  DŘEVO + 17 + 45  velmi silné vnímání sexuálního   

  ZEMĚ 0 NÁSLEDOVÁNÍ  pouta.  

KOZA OHEŇ -       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

337 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Tradice na vrcholu. Pozor na vnášení nového, nicméně občas se může vylít s vodou i dítě.  

Působením na hmotu energizují a aktivují VÝCHOD. Aktivity z východu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat opět na VÝCHODĚ, vliv východu tak bude mimořádně silný. Vnímat bychom měli 
všechny události, které se na východě odehrávají nebo přicházející z tohoto směru, jejich budoucí 
význam může přesáhnout prvotní náznaky. Negativní působení očekáváme ze ZÁPADU. Důraz na 
tradice bude mimořádně silný, je zapotřebí z toho vycházet. Nové věci představujte velmi citlivě nebo 
ještě lépe počkejte s jejich uvedením na vhodnější dobu. a využijte maximální podporu tradic našich 
předků, cokoli původní nebo navazující na tradice se bude prosazovat samo.  

337 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Tradice na vrcholu. Pozor na vnášení nového, nicméně občas se může vylít s vodou i dítě.  

Působením na hmotu energizují a aktivují VÝCHOD. Aktivity z východu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat opět na VÝCHODĚ, vliv východu tak bude mimořádně silný. Vnímat bychom měli 
všechny události, které se na východě odehrávají nebo přicházející z tohoto směru, jejich budoucí 
význam může přesáhnout prvotní náznaky. Negativní působení očekáváme ze ZÁPADU. Důraz na 
tradice bude mimořádně silný, je zapotřebí z toho vycházet. Nové věci představujte velmi citlivě nebo 
ještě lépe počkejte s jejich uvedením na vhodnější dobu. a využijte maximální podporu tradic našich 
předků, cokoli původní nebo navazující na tradice se bude prosazovat samo.  

Hx. 17 NÁSLEDOVÁNÍ znamená nedržet se předsudků. 

Nadměrné neštěstí rodí štěstí. Všude bude veselo. Nemoci a hádky ustanou. Nikdy neztrácet odvahu. 

Hx. 45 SHROMÁŽDĚNÍ znamená scházet se. 

Hádky a nemoci mizí. Dveře štěstí se otevírají, dveře neštěstí zavírají. Získáte hledané bohatství. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

19.7.2014 sobota Čeněk 426 rok 337 měsíc 248 den  Oficiální jednání nedosáhne   

VLK ZEMĚ + ČCHIEN  uspokojivých výsledků,   

KŮŇ OHEŇ + ČEN  společnost přehrávající  

  DŘEVO + 25 + 12  Den, přinášející divadelní   

  ZEMĚ 0 NEVINNOST  představení, ne opravdový život.  

KOZA OHEŇ -       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

337 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Tradice na vrcholu. Pozor na vnášení nového, nicméně občas se může vylít s vodou i dítě.  

Působením na hmotu energizují a aktivují VÝCHOD. Aktivity z východu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat opět na VÝCHODĚ, vliv východu tak bude mimořádně silný. Vnímat bychom měli 
všechny události, které se na východě odehrávají nebo přicházející z tohoto směru, jejich budoucí 
význam může přesáhnout prvotní náznaky. Negativní působení očekáváme ze ZÁPADU. Důraz na 
tradice bude mimořádně silný, je zapotřebí z toho vycházet. Nové věci představujte velmi citlivě nebo 
ještě lépe počkejte s jejich uvedením na vhodnější dobu. a využijte maximální podporu tradic našich 
předků, cokoli původní nebo navazující na tradice se bude prosazovat samo.  

248 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnímejme naše blízké, pomohou nám k hojnosti. Neznamená to ale shrábnout všechno jen pro náš 
píseček. Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOZÁPAD. Aktivity z jihozápadu nám budou 
přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné 
vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOVÝCHODĚ, negativní působení očekáváme ze 
SEVEROVÝCHODU. Důraz na tradice minulého období přechází do působení partnerských vztahů, 
ovšem ty se dostávají do rozporu s názorem domácnosti (či mateřské firmy). Je třeba vnímat v širších 
souvislostech, jen tak se vyhneme budoucím problémům. 

Hx. 25 NEVINNOST se vystavuje pohromě. 

Tento hexagram brání dělat to, co chceme. Při svatbě žádné štěstí, nemoc se nezlepší, hledat štěstí je 
nejisté. Není to nepříznivý hexagram, jen nesmíme projevit nejistotu. 

Hx. 12 ÚPADEK je protikladem prosperity. 

Peněz málo. Sňatek obtížný. Obchod nejistý. Cestovat se nedoporučuje. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

20.7.2014 neděle Ilja 426 rok 337 měsíc 159 den  Oficiální jednání loajální,   

PES KOV + ČCHIEN  společnost mladých hravá,   

KŮŇ OHEŇ + ČEN  starších upjatá  

  DŘEVO + 25 + 12  Den jako stvořený pro loajalitu,   

  ZEMĚ 0 NEVINNOST  bez ohledu k čemu se má vázat.  

KOZA OHEŇ -       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

337 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Tradice na vrcholu. Pozor na vnášení nového, nicméně občas se může vylít s vodou i dítě.  

Působením na hmotu energizují a aktivují VÝCHOD. Aktivity z východu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat opět na VÝCHODĚ, vliv východu tak bude mimořádně silný. Vnímat bychom měli 
všechny události, které se na východě odehrávají nebo přicházející z tohoto směru, jejich budoucí 
význam může přesáhnout prvotní náznaky. Negativní působení očekáváme ze ZÁPADU. Důraz na 
tradice bude mimořádně silný, je zapotřebí z toho vycházet. Nové věci představujte velmi citlivě nebo 
ještě lépe počkejte s jejich uvedením na vhodnější dobu. a využijte maximální podporu tradic našich 
předků, cokoli původní nebo navazující na tradice se bude prosazovat samo.  

159 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Potvrzení naší cesty posílí naše vnitřní já. Pozor, vnitřní já neznamená halasné oslavy okolí.  

Působením na hmotu energizují a aktivují SEVER. Aktivity ze severu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat do STŘEDU, negativní působení očekáváme z JIHU. Můžeme očekávat něco, co nám 
potvrdí správnost našeho konání, naší cesty. Prospěje to našemu sebevědomí, ale bylo by chybou 
očekávat aplaus okolí. Vše, co se děje, se děje výhradně kvůli našemu vnitřnímu růstu. 

Hx. 25 NEVINNOST se vystavuje pohromě. 

Tento hexagram brání dělat to, co chceme. Při svatbě žádné štěstí, nemoc se nezlepší, hledat štěstí je 
nejisté. Není to nepříznivý hexagram, jen nesmíme projevit nejistotu. 

Hx. 12 ÚPADEK je protikladem prosperity. 

Peněz málo. Sňatek obtížný. Obchod nejistý. Cestovat se nedoporučuje. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

 21.7.2014 pondělí Vítězslav 426 rok 337 měsíc 961 den  Oficiální jednání podrážděné,   

 BAŽANT KOV - TUEJ  společnost nesourodá  

 KŮŇ OHEŇ + ČEN  Den, přinášející obavy z malérů,  

   DŘEVO + 17 + 45  které se ještě nestaly.  

   ZEMĚ 0 NÁSLEDOVÁNÍ     

 KOZA OHEŇ -       

 KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

337 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Tradice na vrcholu. Pozor na vnášení nového, nicméně občas se může vylít s vodou i dítě.  

Působením na hmotu energizují a aktivují VÝCHOD. Aktivity z východu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat opět na VÝCHODĚ, vliv východu tak bude mimořádně silný. Vnímat bychom měli 
všechny události, které se na východě odehrávají nebo přicházející z tohoto směru, jejich budoucí 
význam může přesáhnout prvotní náznaky. Negativní působení očekáváme ze ZÁPADU. Důraz na 
tradice bude mimořádně silný, je zapotřebí z toho vycházet. Nové věci představujte velmi citlivě nebo 
ještě lépe počkejte s jejich uvedením na vhodnější dobu. a využijte maximální podporu tradic našich 
předků, cokoli původní nebo navazující na tradice se bude prosazovat samo.  

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit.  

Hx. 17 NÁSLEDOVÁNÍ znamená nedržet se předsudků. 

Nadměrné neštěstí rodí štěstí. Všude bude veselo. Nemoci a hádky ustanou. Nikdy neztrácet odvahu. 

Hx. 45 SHROMÁŽDĚNÍ znamená scházet se. 

Hádky a nemoci mizí. Dveře štěstí se otevírají, dveře neštěstí zavírají. Získáte hledané bohatství. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

 22.7.2014 úterý Magdaléna 426 rok 337 měsíc 872 den  Oficiální jednání jednostranné,   

 KOHOUT KOV + ČCHIEN  společnost výstřední  

 KŮŇ OHEŇ + TUEJ  Den prosazování sebe sama a   

   DŘEVO + 10 + 6  komplexů z nedostatečného   

   ZEMĚ 0 VYKROČENÍ  ocenění okolí.  

 OPICE KOV +       

 KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

337 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Tradice na vrcholu. Pozor na vnášení nového, nicméně občas se může vylít s vodou i dítě.  

Působením na hmotu energizují a aktivují VÝCHOD. Aktivity z východu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat opět na VÝCHODĚ, vliv východu tak bude mimořádně silný. Vnímat bychom měli 
všechny události, které se na východě odehrávají nebo přicházející z tohoto směru, jejich budoucí 
význam může přesáhnout prvotní náznaky. Negativní působení očekáváme ze ZÁPADU. Důraz na 
tradice bude mimořádně silný, je zapotřebí z toho vycházet. Nové věci představujte velmi citlivě nebo 
ještě lépe počkejte s jejich uvedením na vhodnější dobu. a využijte maximální podporu tradic našich 
předků, cokoli původní nebo navazující na tradice se bude prosazovat samo.  

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

Hx.10 VYKROČENÍ znamená nesetrvávat na místě. 

Cesty výhodné. Úspěch v obchodě jistý. Nemoci mizí. Podnikání dobře vyjde. 

Hx. 6 SVÁR znamená nenávidět.  

V tuto chvíli se nic nedaří, zbytečná snaha. Dobrých věcí se těžko dosahuje. Pachtění za bohatstvím je 
iluzorní.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

 23.7.2014 středa Libor 426 rok 337 měsíc 783 den  Oficiální jednání negativistické,   

 HAVRAN KOV - TUEJ  společnost neveselá  

 KŮŇ OHEŇ + TUEJ  Havran je pták škarohlíd.  

   DŘEVO + 58 + 47   Všechno vidí černě, z ničeho   

   ZEMĚ 0 RADOST  nedokáže mít radost. Nevhodný   

 OPICE KOV +    den pro cokoli, co má mít delší   

 KŮŇ OHEŇ +     trvání.  

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

337 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Tradice na vrcholu. Pozor na vnášení nového, nicméně občas se může vylít s vodou i dítě.  

Působením na hmotu energizují a aktivují VÝCHOD. Aktivity z východu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat opět na VÝCHODĚ, vliv východu tak bude mimořádně silný. Vnímat bychom měli 
všechny události, které se na východě odehrávají nebo přicházející z tohoto směru, jejich budoucí 
význam může přesáhnout prvotní náznaky. Negativní působení očekáváme ze ZÁPADU. Důraz na 
tradice bude mimořádně silný, je zapotřebí z toho vycházet. Nové věci představujte velmi citlivě nebo 
ještě lépe počkejte s jejich uvedením na vhodnější dobu. a využijte maximální podporu tradic našich 
předků, cokoli původní nebo navazující na tradice se bude prosazovat samo.  

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. Působením na hmotu energizují a aktivují 
ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, 
negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli 
podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků.  

Hx. 58 RADOST znamená ukázat se. 

Nemoci se dostane dobrého lékaře. Získáte hledané bohatství. Ve sňatku a jiných svazcích velké 
uspokojení. Práci najdete bez úsilí. 

HX. 47 TÍSEŇ srocuje. 

Opatrnost ve všem. Žádná korupce. Vyhnout se sprostým lidem a hledat lidi vzdělané. Průměrný muž 
vyhledává hlupáky. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

 24.7.2014 čtvrtek Kristýna 426 rok 337 měsíc 694 den  Oficiální jednání k věci,   

 OPICE KOV + ČCHIEN  společnost hravá  

 KŮŇ OHEŇ + TUEJ  Velmi pozitivní den pro chování   

   DŘEVO + 10 + 6  přirozené, hravé. a řinčení   

   ZEMĚ 0 VYKROČENÍ  zbraní při tlačení na pilu.  

 OPICE KOV +       

 KŮŇ OHEŇ +       

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

337 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Tradice na vrcholu. Pozor na vnášení nového, nicméně občas se může vylít s vodou i dítě.  

Působením na hmotu energizují a aktivují VÝCHOD. Aktivity z východu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat opět na VÝCHODĚ, vliv východu tak bude mimořádně silný. Vnímat bychom měli 
všechny události, které se na východě odehrávají nebo přicházející z tohoto směru, jejich budoucí 
význam může přesáhnout prvotní náznaky. Negativní působení očekáváme ze ZÁPADU. Důraz na 
tradice bude mimořádně silný, je zapotřebí z toho vycházet. Nové věci představujte velmi citlivě nebo 
ještě lépe počkejte s jejich uvedením na vhodnější dobu. a využijte maximální podporu tradic našich 
předků, cokoli původní nebo navazující na tradice se bude prosazovat samo.  

694 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Získáme v očích přátel. Ale ne předhazováním našeho bohatství. Působením na hmotu energizují 
a aktivují SEVEROZÁPAD. Aktivity ze severozápadu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
JIHU, negativní působení očekáváme z JIHOVÝCHODU. Energie svědčí společenskému styku, přátelé 
stojí o naši společnost. I nám setkávání udělá dobře, ale pozor bychom si měli dát na okaté 
zveřejňování a přílišné zdůrazňování našich úspěchů.  

Hx.10 VYKROČENÍ znamená nesetrvávat na místě. 

Cesty výhodné. Úspěch v obchodě jistý. Nemoci mizí. Podnikání dobře vyjde. 

Hx. 6 SVÁR znamená nenávidět.  

V tuto chvíli se nic nedaří, zbytečná snaha. Dobrých věcí se těžko dosahuje. Pachtění za bohatstvím je 
iluzorní.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

 25.7.2014 pátek Jakub 426 rok 337 měsíc 515 den  Oficiální jednání vstřícné,   

 LIDOOP ZEMĚ - TUEJ  společnost spojující  

 KŮŇ OHEŇ + TUEJ  Velmi dobrý den pro jakékoli   

   DŘEVO + 58 + 47  setkání oficiální i osobní.  

   ZEMĚ 0 RADOST     

 OPICE KOV +       

 KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

337 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Tradice na vrcholu. Pozor na vnášení nového, nicméně občas se může vylít s vodou i dítě.  

Působením na hmotu energizují a aktivují VÝCHOD. Aktivity z východu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat opět na VÝCHODĚ, vliv východu tak bude mimořádně silný. Vnímat bychom měli 
všechny události, které se na východě odehrávají nebo přicházející z tohoto směru, jejich budoucí 
význam může přesáhnout prvotní náznaky. Negativní působení očekáváme ze ZÁPADU. Důraz na 
tradice bude mimořádně silný, je zapotřebí z toho vycházet. Nové věci představujte velmi citlivě nebo 
ještě lépe počkejte s jejich uvedením na vhodnější dobu. a využijte maximální podporu tradic našich 
předků, cokoli původní nebo navazující na tradice se bude prosazovat samo.  

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu. 

Hx. 58 RADOST znamená ukázat se. 

Nemoci se dostane dobrého lékaře. Získáte hledané bohatství. Ve sňatku a jiných svazcích velké 
uspokojení. Práci najdete bez úsilí. 

HX. 47 TÍSEŇ srocuje. 

Opatrnost ve všem. Žádná korupce. Vyhnout se sprostým lidem a hledat lidi vzdělané. Průměrný muž 
vyhledává hlupáky. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

 26.7.2014 sobota Anna 426 rok 337 měsíc 426 den  Oficiální jednání lidské,   

 TAPÍR ZEMĚ + ČCHIEN  společnost empatická  

 KŮŇ OHEŇ + TUEJ  Úžasný den plný lidské   

   DŘEVO + 10 + 6  solidarity, příkladný pro jednání  

   ZEMĚ 0 VYKROČENÍ   na úřadech. Naplňování potřeb,  

 OPICE KOV +    ne přání.   

 KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

337 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Tradice na vrcholu. Pozor na vnášení nového, nicméně občas se může vylít s vodou i dítě.  

Působením na hmotu energizují a aktivují VÝCHOD. Aktivity z východu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat opět na VÝCHODĚ, vliv východu tak bude mimořádně silný. Vnímat bychom měli 
všechny události, které se na východě odehrávají nebo přicházející z tohoto směru, jejich budoucí 
význam může přesáhnout prvotní náznaky. Negativní působení očekáváme ze ZÁPADU. Důraz na 
tradice bude mimořádně silný, je zapotřebí z toho vycházet. Nové věci představujte velmi citlivě nebo 
ještě lépe počkejte s jejich uvedením na vhodnější dobu. a využijte maximální podporu tradic našich 
předků, cokoli původní nebo navazující na tradice se bude prosazovat samo.  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

Hx.10 VYKROČENÍ znamená nesetrvávat na místě. 

Cesty výhodné. Úspěch v obchodě jistý. Nemoci mizí. Podnikání dobře vyjde. 

Hx. 6 SVÁR znamená nenávidět.  

V tuto chvíli se nic nedaří, zbytečná snaha. Dobrých věcí se těžko dosahuje. Pachtění za bohatstvím je 
iluzorní.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

 27.7.2014 neděle Věroslav 426 rok 337 měsíc 337 den  Oficiální jednání zcela  

 OVCE OHEŇ + ČCHIEN  nevypočitatelné,  

 KŮŇ OHEŇ + TUEJ  společnost také.  

   DŘEVO + 10 + 6  Den stvořený pro vnímání  

   ZEMĚ 0 VYKROČENÍ  krásy, ovšem s realitou má  

 OPICE KOV +    značné potíže.  

 KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

337 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Tradice na vrcholu. Pozor na vnášení nového, nicméně občas se může vylít s vodou i dítě.  

Působením na hmotu energizují a aktivují VÝCHOD. Aktivity z východu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat opět na VÝCHODĚ, vliv východu tak bude mimořádně silný. Vnímat bychom měli 
všechny události, které se na východě odehrávají nebo přicházející z tohoto směru, jejich budoucí 
význam může přesáhnout prvotní náznaky. Negativní působení očekáváme ze ZÁPADU. Důraz na 
tradice bude mimořádně silný, je zapotřebí z toho vycházet. Nové věci představujte velmi citlivě nebo 
ještě lépe počkejte s jejich uvedením na vhodnější dobu. a využijte maximální podporu tradic našich 
předků, cokoli původní nebo navazující na tradice se bude prosazovat samo.  

337 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Tradice na vrcholu. Pozor na vnášení nového, nicméně občas se může vylít s vodou i dítě.  

Působením na hmotu energizují a aktivují VÝCHOD. Aktivity z východu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat opět na VÝCHODĚ, vliv východu tak bude mimořádně silný. Vnímat bychom měli 
všechny události, které se na východě odehrávají nebo přicházející z tohoto směru, jejich budoucí 
význam může přesáhnout prvotní náznaky. Negativní působení očekáváme ze ZÁPADU. Důraz na 
tradice bude mimořádně silný, je zapotřebí z toho vycházet. Nové věci představujte velmi citlivě nebo 
ještě lépe počkejte s jejich uvedením na vhodnější dobu. a využijte maximální podporu tradic našich 
předků, cokoli původní nebo navazující na tradice se bude prosazovat samo.  

Hx.10 VYKROČENÍ znamená nesetrvávat na místě. 

Cesty výhodné. Úspěch v obchodě jistý. Nemoci mizí. Podnikání dobře vyjde. 

Hx. 6 SVÁR znamená nenávidět.  

V tuto chvíli se nic nedaří, zbytečná snaha. Dobrých věcí se těžko dosahuje. Pachtění za bohatstvím je 
iluzorní.   
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

28.7.2014 pondělí Viktor 426 rok 337 měsíc 248 den  Oficiální jednání podbízivé,   

MUNTJAK OHEŇ - TUEJ  společnost oslnivá  

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  Okouzlující a příjemný den,   

  DŘEVO + 58 + 47  trochu nesamostatný.  

  ZEMĚ 0 RADOST     

OPICE KOV +       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

337 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Tradice na vrcholu. Pozor na vnášení nového, nicméně občas se může vylít s vodou i dítě.  

Působením na hmotu energizují a aktivují VÝCHOD. Aktivity z východu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat opět na VÝCHODĚ, vliv východu tak bude mimořádně silný. Vnímat bychom měli 
všechny události, které se na východě odehrávají nebo přicházející z tohoto směru, jejich budoucí 
význam může přesáhnout prvotní náznaky. Negativní působení očekáváme ze ZÁPADU. Důraz na 
tradice bude mimořádně silný, je zapotřebí z toho vycházet. Nové věci představujte velmi citlivě nebo 
ještě lépe počkejte s jejich uvedením na vhodnější dobu. a využijte maximální podporu tradic našich 
předků, cokoli původní nebo navazující na tradice se bude prosazovat samo.  

248 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnímejme naše blízké, pomohou nám k hojnosti. Neznamená to ale shrábnout všechno jen pro náš 
píseček. Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOZÁPAD. Aktivity z jihozápadu nám budou 
přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné 
vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOVÝCHODĚ, negativní působení očekáváme ze 
SEVEROVÝCHODU. Důraz na tradice minulého období přechází do působení partnerských vztahů, 
ovšem ty se dostávají do rozporu s názorem domácnosti (či mateřské firmy). Je třeba vnímat v širších 
souvislostech, jen tak se vyhneme budoucím problémům. 

Hx. 58 RADOST znamená ukázat se. 

Nemoci se dostane dobrého lékaře. Získáte hledané bohatství. Ve sňatku a jiných svazcích velké 
uspokojení. Práci najdete bez úsilí. 

HX. 47 TÍSEŇ srocuje. 

Opatrnost ve všem. Žádná korupce. Vyhnout se sprostým lidem a hledat lidi vzdělané. Průměrný muž 
vyhledává hlupáky. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

29.7.2014 úterý Marta 426 rok 337 měsíc 159 den  Oficiální jednání dynamické  

KŮŇ OHEŇ + ČCHIEN   až překotné, společnost   

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  velkolepá  

  DŘEVO + 10 + 6  Den stvořený pro   

  ZEMĚ 0 VYKROČENÍ  Ódu na radost, nepříliš   

OPICE KOV +    nevhodný pro monotónní  

KŮŇ OHEŇ +    činnost, či podpis smlouvy.  

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

337 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Tradice na vrcholu. Pozor na vnášení nového, nicméně občas se může vylít s vodou i dítě.  

Působením na hmotu energizují a aktivují VÝCHOD. Aktivity z východu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat opět na VÝCHODĚ, vliv východu tak bude mimořádně silný. Vnímat bychom měli 
všechny události, které se na východě odehrávají nebo přicházející z tohoto směru, jejich budoucí 
význam může přesáhnout prvotní náznaky. Negativní působení očekáváme ze ZÁPADU. Důraz na 
tradice bude mimořádně silný, je zapotřebí z toho vycházet. Nové věci představujte velmi citlivě nebo 
ještě lépe počkejte s jejich uvedením na vhodnější dobu. a využijte maximální podporu tradic našich 
předků, cokoli původní nebo navazující na tradice se bude prosazovat samo.  

159 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Potvrzení naší cesty posílí naše vnitřní já. Pozor, vnitřní já neznamená halasné oslavy okolí.  

Působením na hmotu energizují a aktivují SEVER. Aktivity ze severu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat do STŘEDU, negativní působení očekáváme z JIHU. Můžeme očekávat něco, co nám 
potvrdí správnost našeho konání, naší cesty. Prospěje to našemu sebevědomí, ale bylo by chybou 
očekávat aplaus okolí. Vše, co se děje, se děje výhradně kvůli našemu vnitřnímu růstu. 

Hx.10 VYKROČENÍ znamená nesetrvávat na místě. 

Cesty výhodné. Úspěch v obchodě jistý. Nemoci mizí. Podnikání dobře vyjde. 

Hx. 6 SVÁR znamená nenávidět.  

V tuto chvíli se nic nedaří, zbytečná snaha. Dobrých věcí se těžko dosahuje. Pachtění za bohatstvím je 
iluzorní.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

30.7.2014 středa Bořivoj 426 rok 337 měsíc 961 den  Oficiální jednání rozhodné,  

JELEN OHEŇ - TUEJ  společnost informativní 

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  Den sdělení a zpráv. Tajná  

  DŘEVO + 58 + 47  schůzka bude zveřejněna dřív,  

  ZEMĚ 0 RADOST  než k ní dojde. 

OPICE KOV +      

KŮŇ OHEŇ +      

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 
Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

337 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Tradice na vrcholu. Pozor na vnášení nového, nicméně občas se může vylít s vodou i dítě.  

Působením na hmotu energizují a aktivují VÝCHOD. Aktivity z východu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat opět na VÝCHODĚ, vliv východu tak bude mimořádně silný. Vnímat bychom měli 
všechny události, které se na východě odehrávají nebo přicházející z tohoto směru, jejich budoucí 
význam může přesáhnout prvotní náznaky. Negativní působení očekáváme ze ZÁPADU. Důraz na 
tradice bude mimořádně silný, je zapotřebí z toho vycházet. Nové věci představujte velmi citlivě nebo 
ještě lépe počkejte s jejich uvedením na vhodnější dobu. a využijte maximální podporu tradic našich 
předků, cokoli původní nebo navazující na tradice se bude prosazovat samo.  

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit.  

Hx. 58 RADOST znamená ukázat se. 

Nemoci se dostane dobrého lékaře. Získáte hledané bohatství. Ve sňatku a jiných svazcích velké 
uspokojení. Práci najdete bez úsilí. 

HX. 47 TÍSEŇ srocuje. 

Opatrnost ve všem. Žádná korupce. Vyhnout se sprostým lidem a hledat lidi vzdělané. Průměrný muž 
vyhledává hlupáky.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

31.7.2014 čtvrtek Ignác 426 rok 337 měsíc 872 den  Oficiální jednání uzavřené,   

HAD OHEŇ + ČCHIEN  společnost náladová  

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  Velmi dobrý den pro jemné   

  DŘEVO + 10 + 6  prosazení inteligentních  

  ZEMĚ 0 VYKROČENÍ   záležitostí.   

OPICE KOV +       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

337 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Tradice na vrcholu. Pozor na vnášení nového, nicméně občas se může vylít s vodou i dítě.  

Působením na hmotu energizují a aktivují VÝCHOD. Aktivity z východu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat opět na VÝCHODĚ, vliv východu tak bude mimořádně silný. Vnímat bychom měli 
všechny události, které se na východě odehrávají nebo přicházející z tohoto směru, jejich budoucí 
význam může přesáhnout prvotní náznaky. Negativní působení očekáváme ze ZÁPADU. Důraz na 
tradice bude mimořádně silný, je zapotřebí z toho vycházet. Nové věci představujte velmi citlivě nebo 
ještě lépe počkejte s jejich uvedením na vhodnější dobu. a využijte maximální podporu tradic našich 
předků, cokoli původní nebo navazující na tradice se bude prosazovat samo.  

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

Hx.10 VYKROČENÍ znamená nesetrvávat na místě. 

Cesty výhodné. Úspěch v obchodě jistý. Nemoci mizí. Podnikání dobře vyjde. 

Hx. 6 SVÁR znamená nenávidět.  

V tuto chvíli se nic nedaří, zbytečná snaha. Dobrých věcí se těžko dosahuje. Pachtění za bohatstvím je 
iluzorní.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

Srpen 2014 
1.8.2014 pátek Oskar 426 rok 337 měsíc 783 den  Oficiální jednání lidské,   

TAPÍR ZEMĚ + ČCHIEN  společnost empatická  

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  Úžasný den plný lidské   

  DŘEVO + 10 + 6  solidarity, příkladný pro jednání  

  ZEMĚ 0 VYKROČENÍ   na úřadech. Naplňování potřeb,  

OPICE KOV +    ne přání.   

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cyklyccharakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

337 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat:  

Tradice na vrcholu. Pozor na vnášení nového, nicméně občas se může vylít s vodou i dítě.  

Působením na hmotu energizují a aktivují VÝCHOD. Aktivity z východu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat opět na VÝCHODĚ, vliv východu tak bude mimořádně silný. Vnímat bychom měli 
všechny události, které se na východě odehrávají nebo přicházející z tohoto směru, jejich budoucí 
význam může přesáhnout prvotní náznaky. Negativní působení očekáváme ze ZÁPADU. Důraz na 
tradice bude mimořádně silný, je zapotřebí z toho vycházet. Nové věci představujte velmi citlivě nebo 
ještě lépe počkejte s jejich uvedením na vhodnější dobu. a využijte maximální podporu tradic našich 
předků, cokoli původní nebo navazující na tradice se bude prosazovat samo.  

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat:  

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. Působením na hmotu energizují a aktivují 
ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, 
negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli 
podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků.  

Hx.10 VYKROČENÍ znamená nesetrvávat na místě. 

Cesty výhodné. Úspěch v obchodě jistý. Nemoci mizí. Podnikání dobře vyjde.  

Hx. 6 SVÁR znamená nenávidět.  

V tuto chvíli se nic nedaří, zbytečná snaha. Dobrých věcí se těžko dosahuje. Pachtění za bohatstvím je 
iluzorní.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

2.8.2014 sobota Gustav 426 rok 337 měsíc 694 den  Oficiální jednání zcela  

OVCE OHEŇ + ČCHIEN  nevypočitatelné,  

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  společnost také.  

  DŘEVO + 10 + 6  Den stvořený pro vnímání  

  ZEMĚ 0 VYKROČENÍ  krásy, ovšem s realitou má  

OPICE KOV +    značné potíže.  

KŮŇ OHEŇ +       

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

337 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Tradice na vrcholu. Pozor na vnášení nového, nicméně občas se může vylít s vodou i dítě.  

Působením na hmotu energizují a aktivují VÝCHOD. Aktivity z východu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat opět na VÝCHODĚ, vliv východu tak bude mimořádně silný. Vnímat bychom měli 
všechny události, které se na východě odehrávají nebo přicházející z tohoto směru, jejich budoucí 
význam může přesáhnout prvotní náznaky. Negativní působení očekáváme ze ZÁPADU. Důraz na 
tradice bude mimořádně silný, je zapotřebí z toho vycházet. Nové věci představujte velmi citlivě nebo 
ještě lépe počkejte s jejich uvedením na vhodnější dobu. a využijte maximální podporu tradic našich 
předků, cokoli původní nebo navazující na tradice se bude prosazovat samo.  

694 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Získáme v očích přátel. Ale ne předhazováním našeho bohatství. Působením na hmotu energizují 
a aktivují SEVEROZÁPAD. Aktivity ze severozápadu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
JIHU, negativní působení očekáváme z JIHOVÝCHODU. Energie svědčí společenskému styku, přátelé 
stojí o naši společnost. I nám setkávání udělá dobře, ale pozor bychom si měli dát na okaté 
zveřejňování a přílišné zdůrazňování našich úspěchů.  

Hx.10 VYKROČENÍ znamená nesetrvávat na místě. 

Cesty výhodné. Úspěch v obchodě jistý. Nemoci mizí. Podnikání dobře vyjde. 

Hx. 6 SVÁR znamená nenávidět.  

V tuto chvíli se nic nedaří, zbytečná snaha. Dobrých věcí se těžko dosahuje. Pachtění za bohatstvím je 
iluzorní.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

3.8.2014 neděle Miluše 426 rok 337 měsíc 515 den  Oficiální jednání podbízivé,   

MUNTJAK OHEŇ - TUEJ  společnost oslnivá  

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  Okouzlující a příjemný den,   

  DŘEVO + 58 + 47  trochu nesamostatný.  

  ZEMĚ 0 RADOST     

OPICE KOV +       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

337 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Tradice na vrcholu. Pozor na vnášení nového, nicméně občas se může vylít s vodou i dítě.  

Působením na hmotu energizují a aktivují VÝCHOD. Aktivity z východu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat opět na VÝCHODĚ, vliv východu tak bude mimořádně silný. Vnímat bychom měli 
všechny události, které se na východě odehrávají nebo přicházející z tohoto směru, jejich budoucí 
význam může přesáhnout prvotní náznaky. Negativní působení očekáváme ze ZÁPADU. Důraz na 
tradice bude mimořádně silný, je zapotřebí z toho vycházet. Nové věci představujte velmi citlivě nebo 
ještě lépe počkejte s jejich uvedením na vhodnější dobu. a využijte maximální podporu tradic našich 
předků, cokoli původní nebo navazující na tradice se bude prosazovat samo.  

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu. 

Hx. 58 RADOST znamená ukázat se. 

Nemoci se dostane dobrého lékaře. Získáte hledané bohatství. Ve sňatku a jiných svazcích velké 
uspokojení. Práci najdete bez úsilí. 

HX. 47 TÍSEŇ srocuje. 

Opatrnost ve všem. Žádná korupce. Vyhnout se sprostým lidem a hledat lidi vzdělané. Průměrný muž 
vyhledává hlupáky. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

4.8.2014 pondělí Dominik 426 rok 337 měsíc 426 den  Oficiální jednání dynamické  

KŮŇ OHEŇ + ČCHIEN   až překotné, společnost   

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  velkolepá  

  DŘEVO + 10 + 6  Den stvořený pro   

  ZEMĚ 0 VYKROČENÍ  Ódu na radost, nepříliš   

OPICE KOV +    nevhodný pro monotónní  

KŮŇ OHEŇ +    činnost, či podpis smlouvy.  

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

337 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Tradice na vrcholu. Pozor na vnášení nového, nicméně občas se může vylít s vodou i dítě.  

Působením na hmotu energizují a aktivují VÝCHOD. Aktivity z východu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat opět na VÝCHODĚ, vliv východu tak bude mimořádně silný. Vnímat bychom měli 
všechny události, které se na východě odehrávají nebo přicházející z tohoto směru, jejich budoucí 
význam může přesáhnout prvotní náznaky. Negativní působení očekáváme ze ZÁPADU. Důraz na 
tradice bude mimořádně silný, je zapotřebí z toho vycházet. Nové věci představujte velmi citlivě nebo 
ještě lépe počkejte s jejich uvedením na vhodnější dobu. a využijte maximální podporu tradic našich 
předků, cokoli původní nebo navazující na tradice se bude prosazovat samo.  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

Hx.10 VYKROČENÍ znamená nesetrvávat na místě. 

Cesty výhodné. Úspěch v obchodě jistý. Nemoci mizí. Podnikání dobře vyjde. 

Hx. 6 SVÁR znamená nenávidět.  

V tuto chvíli se nic nedaří, zbytečná snaha. Dobrých věcí se těžko dosahuje. Pachtění za bohatstvím je 
iluzorní.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

5.8.2014 úterý Kristián 426 rok 337 měsíc 337 den  Oficiální jednání rozhodné,   

JELEN OHEŇ - TUEJ  společnost informativní  

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  Den sdělení a zpráv. Tajná   

  DŘEVO + 58 + 47  schůzka bude zveřejněna dřív,   

  ZEMĚ 0 RADOST  než k ní dojde.  

OPICE KOV +       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 
Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 
Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

337 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Tradice na vrcholu. Pozor na vnášení nového, nicméně občas se může vylít s vodou i dítě.  

Působením na hmotu energizují a aktivují VÝCHOD. Aktivity z východu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat opět na VÝCHODĚ, vliv východu tak bude mimořádně silný. Vnímat bychom měli 
všechny události, které se na východě odehrávají nebo přicházející z tohoto směru, jejich budoucí 
význam může přesáhnout prvotní náznaky. Negativní působení očekáváme ze ZÁPADU. Důraz na 
tradice bude mimořádně silný, je zapotřebí z toho vycházet. Nové věci představujte velmi citlivě nebo 
ještě lépe počkejte s jejich uvedením na vhodnější dobu. a využijte maximální podporu tradic našich 
předků, cokoli původní nebo navazující na tradice se bude prosazovat samo.  

337 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Tradice na vrcholu. Pozor na vnášení nového, nicméně občas se může vylít s vodou i dítě.  

Působením na hmotu energizují a aktivují VÝCHOD. Aktivity z východu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat opět na VÝCHODĚ, vliv východu tak bude mimořádně silný. Vnímat bychom měli 
všechny události, které se na východě odehrávají nebo přicházející z tohoto směru, jejich budoucí 
význam může přesáhnout prvotní náznaky. Negativní působení očekáváme ze ZÁPADU. Důraz na 
tradice bude mimořádně silný, je zapotřebí z toho vycházet. Nové věci představujte velmi citlivě nebo 
ještě lépe počkejte s jejich uvedením na vhodnější dobu. a využijte maximální podporu tradic našich 
předků, cokoli původní nebo navazující na tradice se bude prosazovat samo.  

Hx. 58 RADOST znamená ukázat se. 

Nemoci se dostane dobrého lékaře. Získáte hledané bohatství. Ve sňatku a jiných svazcích velké 
uspokojení. Práci najdete bez úsilí. 

HX. 47 TÍSEŇ srocuje. 

Opatrnost ve všem. Žádná korupce. Vyhnout se sprostým lidem a hledat lidi vzdělané. Průměrný muž 
vyhledává hlupáky.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

6.8.2014 středa Oldřiška 426 rok 337 měsíc 248 den  Oficiální jednání uzavřené,   

HAD OHEŇ + ČCHIEN  společnost náladová  

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  Velmi dobrý den pro jemné   

  DŘEVO + 10 + 6  prosazení inteligentních  

  ZEMĚ 0 VYKROČENÍ   záležitostí.   

OPICE KOV +       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

337 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Tradice na vrcholu. Pozor na vnášení nového, nicméně občas se může vylít s vodou i dítě.  

Působením na hmotu energizují a aktivují VÝCHOD. Aktivity z východu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat opět na VÝCHODĚ, vliv východu tak bude mimořádně silný. Vnímat bychom měli 
všechny události, které se na východě odehrávají nebo přicházející z tohoto směru, jejich budoucí 
význam může přesáhnout prvotní náznaky. Negativní působení očekáváme ze ZÁPADU. Důraz na 
tradice bude mimořádně silný, je zapotřebí z toho vycházet. Nové věci představujte velmi citlivě nebo 
ještě lépe počkejte s jejich uvedením na vhodnější dobu. a využijte maximální podporu tradic našich 
předků, cokoli původní nebo navazující na tradice se bude prosazovat samo.  

248 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnímejme naše blízké, pomohou nám k hojnosti. Neznamená to ale shrábnout všechno jen pro náš 
píseček. Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOZÁPAD. Aktivity z jihozápadu nám budou 
přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné 
vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOVÝCHODĚ, negativní působení očekáváme ze 
SEVEROVÝCHODU. Důraz na tradice minulého období přechází do působení partnerských vztahů, 
ovšem ty se dostávají do rozporu s názorem domácnosti (či mateřské firmy). Je třeba vnímat v širších 
souvislostech, jen tak se vyhneme budoucím problémům. 

Hx.10 VYKROČENÍ znamená nesetrvávat na místě. 

Cesty výhodné. Úspěch v obchodě jistý. Nemoci mizí. Podnikání dobře vyjde. 

Hx. 6 SVÁR znamená nenávidět.  

V tuto chvíli se nic nedaří, zbytečná snaha. Dobrých věcí se těžko dosahuje. Pachtění za bohatstvím je 
iluzorní.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

7.8.2014 čtvrtek Lada 426 rok 248 měsíc 159 den  Oficiální jednání neobratné,   

ČERV ZEMĚ - TUEJ  společnost nevýrazná  

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  Mimořádně submisivní den,   

  DŘEVO + 58 + 47  jakoby se omlouval, že je vůbec   

  KOV - RADOST  zařazen do kalendáře.   

OPICE KOV +    Nevýhodný pro zásadní kroky,  

KŮŇ OHEŇ +     ale příjemný pro romantická   

     setkání.  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

248 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnímejme naše blízké, pomohou nám k hojnosti. Neznamená to ale shrábnout všechno jen pro náš 
píseček. Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOZÁPAD. Aktivity z jihozápadu nám budou 
přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné 
vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOVÝCHODĚ, negativní působení očekáváme ze 
SEVEROVÝCHODU. Důraz na tradice minulého období přechází do působení partnerských vztahů, 
ovšem ty se dostávají do rozporu s názorem domácnosti (či mateřské firmy). Je třeba vnímat v širších 
souvislostech, jen tak se vyhneme budoucím problémům. 

159 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Potvrzení naší cesty posílí naše vnitřní já. Pozor, vnitřní já neznamená halasné oslavy okolí.  

Působením na hmotu energizují a aktivují SEVER. Aktivity ze severu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat do STŘEDU, negativní působení očekáváme z JIHU. Můžeme očekávat něco, co nám 
potvrdí správnost našeho konání, naší cesty. Prospěje to našemu sebevědomí, ale bylo by chybou 
očekávat aplaus okolí. Vše, co se děje, se děje výhradně kvůli našemu vnitřnímu růstu. 

Hx. 58 RADOST znamená ukázat se. 

Nemoci se dostane dobrého lékaře. Získáte hledané bohatství. Ve sňatku a jiných svazcích velké 
uspokojení. Práci najdete bez úsilí. 

HX. 47 TÍSEŇ srocuje. 

Opatrnost ve všem. Žádná korupce. Vyhnout se sprostým lidem a hledat lidi vzdělané. Průměrný muž 
vyhledává hlupáky. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

8.8.2014 pátek Soběslav 426 rok 248 měsíc 961 den  Oficiální jednání půjde dobře,  

BEZROHÝ DRAK ZEMĚ + ČCHIEN  společnost se může zadrhnout.  

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  Dobrý den, který se tváří silnější,  

  DŘEVO + 10 + 6  než opravdu je.  

  KOV - VYKROČENÍ     

OPICE KOV +       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

248 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnímejme naše blízké, pomohou nám k hojnosti. Neznamená to ale shrábnout všechno jen pro náš 
píseček. Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOZÁPAD. Aktivity z jihozápadu nám budou 
přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné 
vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOVÝCHODĚ, negativní působení očekáváme ze 
SEVEROVÝCHODU. Důraz na tradice minulého období přechází do působení partnerských vztahů, 
ovšem ty se dostávají do rozporu s názorem domácnosti (či mateřské firmy). Je třeba vnímat v širších 
souvislostech, jen tak se vyhneme budoucím problémům. 

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit.  

Hx.10 VYKROČENÍ znamená nesetrvávat na místě. 

Cesty výhodné. Úspěch v obchodě jistý. Nemoci mizí. Podnikání dobře vyjde. 

Hx. 6 SVÁR znamená nenávidět.  

V tuto chvíli se nic nedaří, zbytečná snaha. Dobrých věcí se těžko dosahuje. Pachtění za bohatstvím je 
iluzorní.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

9.8.2014 sobota Roman 426 rok 248 měsíc 872 den  Oficiální jednání vynikající,   

DRAK DŘEVO + ČCHIEN  společnost brilantní.   

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  Výborný den, přinášející nové   

  DŘEVO + 10 + 6  úhly pohledu. Zajímavý den  

  KOV - VYKROČENÍ  pro vztahy (svatba), drak se   

OPICE KOV +    nikdy nenudí, je velkorysý,  

KŮŇ OHEŇ +    důvěřivý, až trochu naivní.  

     Ovšem pozor na jeho dynamiku  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

248 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnímejme naše blízké, pomohou nám k hojnosti. Neznamená to ale shrábnout všechno jen pro náš 
píseček. Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOZÁPAD. Aktivity z jihozápadu nám budou 
přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné 
vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOVÝCHODĚ, negativní působení očekáváme ze 
SEVEROVÝCHODU. Důraz na tradice minulého období přechází do působení partnerských vztahů, 
ovšem ty se dostávají do rozporu s názorem domácnosti (či mateřské firmy). Je třeba vnímat v širších 
souvislostech, jen tak se vyhneme budoucím problémům. 

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

Hx.10 VYKROČENÍ znamená nesetrvávat na místě. 

Cesty výhodné. Úspěch v obchodě jistý. Nemoci mizí. Podnikání dobře vyjde. 

Hx. 6 SVÁR znamená nenávidět.  

V tuto chvíli se nic nedaří, zbytečná snaha. Dobrých věcí se těžko dosahuje. Pachtění za bohatstvím je 
iluzorní. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

10.8.2014 neděle Vavřinec 426 rok 248 měsíc 783 den  Oficiální jednání velmi  

JEZEVEC DŘEVO - TUEJ  konzervativní  společnost 
 

 
KŮŇ OHEŇ + TUEJ  Zajímavý den. Vypadá velmi   

  DŘEVO + 58 + 47  dynamicky, ale přitom je velmi   

  KOV - RADOST  konzervativní.  

OPICE KOV +       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

248 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnímejme naše blízké, pomohou nám k hojnosti. Neznamená to ale shrábnout všechno jen pro náš 
píseček. Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOZÁPAD. Aktivity z jihozápadu nám budou 
přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné 
vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOVÝCHODĚ, negativní působení očekáváme ze 
SEVEROVÝCHODU. Důraz na tradice minulého období přechází do působení partnerských vztahů, 
ovšem ty se dostávají do rozporu s názorem domácnosti (či mateřské firmy). Je třeba vnímat v širších 
souvislostech, jen tak se vyhneme budoucím problémům. 

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. Působením na hmotu energizují a aktivují 
ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, 
negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli 
podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků.  

Hx. 58 RADOST znamená ukázat se. 

Nemoci se dostane dobrého lékaře. Získáte hledané bohatství. Ve sňatku a jiných svazcích velké 
uspokojení. Práci najdete bez úsilí. 

HX. 47 TÍSEŇ srocuje. 

Opatrnost ve všem. Žádná korupce. Vyhnout se sprostým lidem a hledat lidi vzdělané. Průměrný muž 
vyhledává hlupáky. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

11.8.2014 pondělí Zuzana 426 rok 248 měsíc 694 den  Oficiální jednání bude   

ZAJÍC DŘEVO + ČCHIEN  odsýpat, společnost se nezastaví  

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  Rychlý pohyblivý den, velmi   

  DŘEVO + 10 + 6  vhodný pro všechny aktivity,   

  KOV - VYKROČENÍ  týkající se zaopatření rodiny   

OPICE KOV +    (pohovory na sociálce apod.).  

KŮŇ OHEŇ +       

        

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

248 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnímejme naše blízké, pomohou nám k hojnosti. Neznamená to ale shrábnout všechno jen pro náš 
píseček. Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOZÁPAD. Aktivity z jihozápadu nám budou 
přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné 
vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOVÝCHODĚ, negativní působení očekáváme ze 
SEVEROVÝCHODU. Důraz na tradice minulého období přechází do působení partnerských vztahů, 
ovšem ty se dostávají do rozporu s názorem domácnosti (či mateřské firmy). Je třeba vnímat v širších 
souvislostech, jen tak se vyhneme budoucím problémům. 

694 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Získáme v očích přátel. Ale ne předhazováním našeho bohatství. Působením na hmotu energizují 
a aktivují SEVEROZÁPAD. Aktivity ze severozápadu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
JIHU, negativní působení očekáváme z JIHOVÝCHODU. Energie svědčí společenskému styku, přátelé 
stojí o naši společnost. I nám setkávání udělá dobře, ale pozor bychom si měli dát na okaté 
zveřejňování a přílišné zdůrazňování našich úspěchů.  

Hx.10 VYKROČENÍ znamená nesetrvávat na místě. 

Cesty výhodné. Úspěch v obchodě jistý. Nemoci mizí. Podnikání dobře vyjde. 

Hx. 6 SVÁR znamená nenávidět.  

V tuto chvíli se nic nedaří, zbytečná snaha. Dobrých věcí se těžko dosahuje. Pachtění za bohatstvím je 
iluzorní.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

12.8.2014 úterý Klára 426 rok 248 měsíc 515 den  Oficiální jednání – pozor na   

LIŠKA DŘEVO - TUEJ  spodní podtext, společnost   

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  nevyniká v upřímnosti.   

  DŘEVO + 58 + 47  Pokud nejste Opice, radši se   

  KOV - RADOST  vyhněte veškerým jednáním a   

OPICE KOV +    sezením, protřelá Liška s vámi   

KŮŇ OHEŇ +    zamete jedna radost.  

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

248 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnímejme naše blízké, pomohou nám k hojnosti. Neznamená to ale shrábnout všechno jen pro náš 
píseček. Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOZÁPAD. Aktivity z jihozápadu nám budou 
přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné 
vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOVÝCHODĚ, negativní působení očekáváme ze 
SEVEROVÝCHODU. Důraz na tradice minulého období přechází do působení partnerských vztahů, 
ovšem ty se dostávají do rozporu s názorem domácnosti (či mateřské firmy). Je třeba vnímat v širších 
souvislostech, jen tak se vyhneme budoucím problémům. 

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu. 

Hx. 58 RADOST znamená ukázat se. 

Nemoci se dostane dobrého lékaře. Získáte hledané bohatství. Ve sňatku a jiných svazcích velké 
uspokojení. Práci najdete bez úsilí. 

HX. 47 TÍSEŇ srocuje. 

Opatrnost ve všem. Žádná korupce. Vyhnout se sprostým lidem a hledat lidi vzdělané. Průměrný muž 
vyhledává hlupáky. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

13.8.2014 středa Alena 426 rok 248 měsíc 426 den  Oficiální jednání agresivní,   

TYGR DŘEVO + ČCHIEN  společnost nevyvážená   

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  Dravý Tygr povede monolog,   

  DŘEVO + 10 + 6  přehlušit ho bude možná   

  KOV - VYKROČENÍ  nad vaše síly.  

OPICE KOV +       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

248 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnímejme naše blízké, pomohou nám k hojnosti. Neznamená to ale shrábnout všechno jen pro náš 
píseček. Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOZÁPAD. Aktivity z jihozápadu nám budou 
přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné 
vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOVÝCHODĚ, negativní působení očekáváme ze 
SEVEROVÝCHODU. Důraz na tradice minulého období přechází do působení partnerských vztahů, 
ovšem ty se dostávají do rozporu s názorem domácnosti (či mateřské firmy). Je třeba vnímat v širších 
souvislostech, jen tak se vyhneme budoucím problémům. 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

Hx.10 VYKROČENÍ znamená nesetrvávat na místě. 

Cesty výhodné. Úspěch v obchodě jistý. Nemoci mizí. Podnikání dobře vyjde. 

Hx. 6 SVÁR znamená nenávidět.  

V tuto chvíli se nic nedaří, zbytečná snaha. Dobrých věcí se těžko dosahuje. Pachtění za bohatstvím je 
iluzorní.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

14.8.2014 čtvrtek Alan 426 rok 248 měsíc 337 den  Oficiální jednání kultivovaná,   

LEOPARD ZEMĚ - TUEJ  ale nevýrazná, společnost   

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  rozpačitá  

  DŘEVO + 58 + 47  Hodně rozpačitý den, občas si   

  KOV - RADOST  sám se sebou neví rady.  

OPICE KOV +       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

248 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnímejme naše blízké, pomohou nám k hojnosti. Neznamená to ale shrábnout všechno jen pro náš 
píseček. Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOZÁPAD. Aktivity z jihozápadu nám budou 
přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné 
vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOVÝCHODĚ, negativní působení očekáváme ze 
SEVEROVÝCHODU. Důraz na tradice minulého období přechází do působení partnerských vztahů, 
ovšem ty se dostávají do rozporu s názorem domácnosti (či mateřské firmy). Je třeba vnímat v širších 
souvislostech, jen tak se vyhneme budoucím problémům. 

337 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Tradice na vrcholu. Pozor na vnášení nového, nicméně občas se může vylít s vodou i dítě.  

Působením na hmotu energizují a aktivují VÝCHOD. Aktivity z východu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat opět na VÝCHODĚ, vliv východu tak bude mimořádně silný. Vnímat bychom měli 
všechny události, které se na východě odehrávají nebo přicházející z tohoto směru, jejich budoucí 
význam může přesáhnout prvotní náznaky. Negativní působení očekáváme ze ZÁPADU. Důraz na 
tradice bude mimořádně silný, je zapotřebí z toho vycházet. Nové věci představujte velmi citlivě nebo 
ještě lépe počkejte s jejich uvedením na vhodnější dobu. a využijte maximální podporu tradic našich 
předků, cokoli původní nebo navazující na tradice se bude prosazovat samo.  

Hx. 58 RADOST znamená ukázat se. 

Nemoci se dostane dobrého lékaře. Získáte hledané bohatství. Ve sňatku a jiných svazcích velké 
uspokojení. Práci najdete bez úsilí. 

HX. 47 TÍSEŇ srocuje. 

Opatrnost ve všem. Žádná korupce. Vyhnout se sprostým lidem a hledat lidi vzdělané. Průměrný muž 
vyhledává hlupáky. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

15.8.2014 pátek Hana 426 rok 248 měsíc 248 den  Oficiální jednání neortodoxní,   

KONDOR ZEMĚ + ČCHIEN  společnost duchovní  

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  Mimořádně zajímavý den   

  DŘEVO + 10 + 6  pro všechno, co se nám jeví jako   

  KOV - VYKROČENÍ  něco tak trochu z jiného světa.  

OPICE KOV +       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

248 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnímejme naše blízké, pomohou nám k hojnosti. Neznamená to ale shrábnout všechno jen pro náš 
píseček. Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOZÁPAD. Aktivity z jihozápadu nám budou 
přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné 
vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOVÝCHODĚ, negativní působení očekáváme ze 
SEVEROVÝCHODU. Důraz na tradice minulého období přechází do působení partnerských vztahů, 
ovšem ty se dostávají do rozporu s názorem domácnosti (či mateřské firmy). Je třeba vnímat v širších 
souvislostech, jen tak se vyhneme budoucím problémům. 

248 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnímejme naše blízké, pomohou nám k hojnosti. Neznamená to ale shrábnout všechno jen pro náš 
píseček. Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOZÁPAD. Aktivity z jihozápadu nám budou 
přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné 
vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOVÝCHODĚ, negativní působení očekáváme ze 
SEVEROVÝCHODU. Důraz na tradice minulého období přechází do působení partnerských vztahů, 
ovšem ty se dostávají do rozporu s názorem domácnosti (či mateřské firmy). Je třeba vnímat v širších 
souvislostech, jen tak se vyhneme budoucím problémům. 

Hx.10 VYKROČENÍ znamená nesetrvávat na místě. 

Cesty výhodné. Úspěch v obchodě jistý. Nemoci mizí. Podnikání dobře vyjde. 

Hx. 6 SVÁR znamená nenávidět.  

V tuto chvíli se nic nedaří, zbytečná snaha. Dobrých věcí se těžko dosahuje. Pachtění za bohatstvím je 
iluzorní.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

16.8.2014 sobota Jáchym 426 rok 248 měsíc 159 den  Oficiální jednání těžkopádné,  

BUVOL VODA + ČCHIEN   společnost nevypočitatelná  

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  Velmi tvrdohlavý, ale na první   

  DŘEVO + 10 + 6  pohled něčím zajímavý den.   

  KOV - VYKROČENÍ  V žádném případě nezkoušejte   

OPICE KOV +    docílit úspěchu silou.  

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

248 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnímejme naše blízké, pomohou nám k hojnosti. Neznamená to ale shrábnout všechno jen pro náš 
píseček. Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOZÁPAD. Aktivity z jihozápadu nám budou 
přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné 
vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOVÝCHODĚ, negativní působení očekáváme ze 
SEVEROVÝCHODU. Důraz na tradice minulého období přechází do působení partnerských vztahů, 
ovšem ty se dostávají do rozporu s názorem domácnosti (či mateřské firmy). Je třeba vnímat v širších 
souvislostech, jen tak se vyhneme budoucím problémům. 

159 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Potvrzení naší cesty posílí naše vnitřní já. Pozor, vnitřní já neznamená halasné oslavy okolí.  

Působením na hmotu energizují a aktivují SEVER. Aktivity ze severu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat do STŘEDU, negativní působení očekáváme z JIHU. Můžeme očekávat něco, co nám 
potvrdí správnost našeho konání, naší cesty. Prospěje to našemu sebevědomí, ale bylo by chybou 
očekávat aplaus okolí. Vše, co se děje, se děje výhradně kvůli našemu vnitřnímu růstu. 

Hx.10 VYKROČENÍ znamená nesetrvávat na místě. 

Cesty výhodné. Úspěch v obchodě jistý. Nemoci mizí. Podnikání dobře vyjde. 

Hx. 6 SVÁR znamená nenávidět.  

V tuto chvíli se nic nedaří, zbytečná snaha. Dobrých věcí se těžko dosahuje. Pachtění za bohatstvím je 
iluzorní.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

17.8.2014 neděle Petra 426 rok 248 měsíc 961 den  Oficiální jednání neformální,   

NETOPÝR VODA - TUEJ  společnost rozevlátá  

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  Netopýr je pro Číňany  

  DŘEVO + 58 + 47  představitelem štěstí. Neví,   

  KOV - RADOST  co chce, ale jde za tím s úsměvem 

OPICE KOV +    na rtech. Skvělý den pro 
všechno,   

KŮŇ OHEŇ +    co nebereme vážně.  

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

248 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnímejme naše blízké, pomohou nám k hojnosti. Neznamená to ale shrábnout všechno jen pro náš 
píseček. Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOZÁPAD. Aktivity z jihozápadu nám budou 
přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné 
vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOVÝCHODĚ, negativní působení očekáváme ze 
SEVEROVÝCHODU. Důraz na tradice minulého období přechází do působení partnerských vztahů, 
ovšem ty se dostávají do rozporu s názorem domácnosti (či mateřské firmy). Je třeba vnímat v širších 
souvislostech, jen tak se vyhneme budoucím problémům. 

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit.  

Hx. 58 RADOST znamená ukázat se. 

Nemoci se dostane dobrého lékaře. Získáte hledané bohatství. Ve sňatku a jiných svazcích velké 
uspokojení. Práci najdete bez úsilí. 

HX. 47 TÍSEŇ srocuje. 

Opatrnost ve všem. Žádná korupce. Vyhnout se sprostým lidem a hledat lidi vzdělané. Průměrný muž 
vyhledává hlupáky. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

18.8.2014 pondělí Helena 426 rok 248 měsíc 872 den  Oficiální jednání upovídané,   

KRYSA VODA + ČCHIEN  společnost zajímavá  

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  Pokud Krysu nezaženete   

  DŘEVO + 10 + 6  do kouta, je schopná, vtipná a   

  KOV - VYKROČENÍ  veselá. Dokáže být ale značně   

OPICE KOV +    agresivní.  

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

248 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnímejme naše blízké, pomohou nám k hojnosti. Neznamená to ale shrábnout všechno jen pro náš 
píseček. Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOZÁPAD. Aktivity z jihozápadu nám budou 
přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné 
vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOVÝCHODĚ, negativní působení očekáváme ze 
SEVEROVÝCHODU. Důraz na tradice minulého období přechází do působení partnerských vztahů, 
ovšem ty se dostávají do rozporu s názorem domácnosti (či mateřské firmy). Je třeba vnímat v širších 
souvislostech, jen tak se vyhneme budoucím problémům. 

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

Hx.10 VYKROČENÍ znamená nesetrvávat na místě. 

Cesty výhodné. Úspěch v obchodě jistý. Nemoci mizí. Podnikání dobře vyjde. 

Hx. 6 SVÁR znamená nenávidět.  

V tuto chvíli se nic nedaří, zbytečná snaha. Dobrých věcí se těžko dosahuje. Pachtění za bohatstvím je 
iluzorní.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

19.8.2014 úterý Ludvík 426 rok 248 měsíc 783 den  Oficiální jednání na úrovni,   

VLAŠTOVKA VODA - TUEJ  společnost velkodušná  

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  Vlaštovka je stará duše, velmi akce. 

  DŘEVO + 58 + 47  příznivý den pro všechno, co má   

  KOV - RADOST  nenásilnou formou spět   

OPICE KOV +    k potřebnému konci. Nepříznivý   

KŮŇ OHEŇ +    den pro násilné   

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

248 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnímejme naše blízké, pomohou nám k hojnosti. Neznamená to ale shrábnout všechno jen pro náš 
píseček. Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOZÁPAD. Aktivity z jihozápadu nám budou 
přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné 
vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOVÝCHODĚ, negativní působení očekáváme ze 
SEVEROVÝCHODU. Důraz na tradice minulého období přechází do působení partnerských vztahů, 
ovšem ty se dostávají do rozporu s názorem domácnosti (či mateřské firmy). Je třeba vnímat v širších 
souvislostech, jen tak se vyhneme budoucím problémům. 

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. Působením na hmotu energizují a aktivují 
ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, 
negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli 
podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků.  

Hx. 58 RADOST znamená ukázat se. 

Nemoci se dostane dobrého lékaře. Získáte hledané bohatství. Ve sňatku a jiných svazcích velké 
uspokojení. Práci najdete bez úsilí. 

HX. 47 TÍSEŇ srocuje. 

Opatrnost ve všem. Žádná korupce. Vyhnout se sprostým lidem a hledat lidi vzdělané. Průměrný muž 
vyhledává hlupáky. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

20.8.2014 středa Bernard 426 rok 248 měsíc 694 den  Oficiální jednání nedosáhne   

VEPŘ VODA + ČCHIEN  uspokojivých výsledků, společnost  

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  přehrávající  

  DŘEVO + 10 + 6  Den, přinášející divadelní   

  KOV - VYKROČENÍ  představení, ne opravdový život.  

OPICE KOV +       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

248 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnímejme naše blízké, pomohou nám k hojnosti. Neznamená to ale shrábnout všechno jen pro náš 
píseček. Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOZÁPAD. Aktivity z jihozápadu nám budou 
přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné 
vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOVÝCHODĚ, negativní působení očekáváme ze 
SEVEROVÝCHODU. Důraz na tradice minulého období přechází do působení partnerských vztahů, 
ovšem ty se dostávají do rozporu s názorem domácnosti (či mateřské firmy). Je třeba vnímat v širších 
souvislostech, jen tak se vyhneme budoucím problémům. 

694 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Získáme v očích přátel. Ale ne předhazováním našeho bohatství. Působením na hmotu energizují 
a aktivují SEVEROZÁPAD. Aktivity ze severozápadu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
JIHU, negativní působení očekáváme z JIHOVÝCHODU. Energie svědčí společenskému styku, přátelé 
stojí o naši společnost. I nám setkávání udělá dobře, ale pozor bychom si měli dát na okaté 
zveřejňování a přílišné zdůrazňování našich úspěchů.  

Hx.10 VYKROČENÍ znamená nesetrvávat na místě. 

Cesty výhodné. Úspěch v obchodě jistý. Nemoci mizí. Podnikání dobře vyjde. 

Hx. 6 SVÁR znamená nenávidět.  

V tuto chvíli se nic nedaří, zbytečná snaha. Dobrých věcí se těžko dosahuje. Pachtění za bohatstvím je 
iluzorní.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

21.8.2014 čtvrtek Johana 426 rok 248 měsíc 515 den  Oficiální jednání otevřené,   

DIKOBRAZ ZEMĚ - TUEJ  společnost preferující partnerství  

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  Den určený pro partnerství,   

  DŘEVO + 58 + 47  velmi silné vnímání sexuálního   

  KOV - RADOST  pouta.  

OPICE KOV +       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

248 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnímejme naše blízké, pomohou nám k hojnosti. Neznamená to ale shrábnout všechno jen pro náš 
píseček. Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOZÁPAD. Aktivity z jihozápadu nám budou 
přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné 
vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOVÝCHODĚ, negativní působení očekáváme ze 
SEVEROVÝCHODU. Důraz na tradice minulého období přechází do působení partnerských vztahů, 
ovšem ty se dostávají do rozporu s názorem domácnosti (či mateřské firmy). Je třeba vnímat v širších 
souvislostech, jen tak se vyhneme budoucím problémům. 

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu. 

Hx. 58 RADOST znamená ukázat se. 

Nemoci se dostane dobrého lékaře. Získáte hledané bohatství. Ve sňatku a jiných svazcích velké 
uspokojení. Práci najdete bez úsilí. 

HX. 47 TÍSEŇ srocuje. 

Opatrnost ve všem. Žádná korupce. Vyhnout se sprostým lidem a hledat lidi vzdělané. Průměrný muž 
vyhledává hlupáky. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

22.8.2014 pátek Bohuslav 426 rok 248 měsíc 426 den  Oficiální jednání nedosáhne   

VLK ZEMĚ + ČCHIEN  uspokojivých výsledků,   

KŮŇ OHEŇ + ČEN  společnost přehrávající  

  DŘEVO + 25 + 12  Den, přinášející divadelní   

  KOV - NEVINNOST  představení, ne opravdový život.  

KOHOUT KOV -       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

248 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnímejme naše blízké, pomohou nám k hojnosti. Neznamená to ale shrábnout všechno jen pro náš 
píseček. Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOZÁPAD. Aktivity z jihozápadu nám budou 
přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné 
vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOVÝCHODĚ, negativní působení očekáváme ze 
SEVEROVÝCHODU. Důraz na tradice minulého období přechází do působení partnerských vztahů, 
ovšem ty se dostávají do rozporu s názorem domácnosti (či mateřské firmy). Je třeba vnímat v širších 
souvislostech, jen tak se vyhneme budoucím problémům. 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

Hx. 25 NEVINNOST se vystavuje pohromě. 

Tento hexagram brání dělat to, co chceme. Při svatbě žádné štěstí, nemoc se nezlepší, hledat štěstí je 
nejisté. Není to nepříznivý hexagram, jen nesmíme projevit nejistotu. 

Hx. 12 ÚPADEK je protikladem prosperity. 

Peněz málo. Sňatek obtížný. Obchod nejistý. Cestovat se nedoporučuje. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

23.8.2014 sobota Sandra 426 rok 248 měsíc 337 den  Oficiální jednání loajální,   

PES KOV + ČCHIEN  společnost mladých hravá,   

KŮŇ OHEŇ + ČEN  starších upjatá  

  DŘEVO + 25 + 12  Den jako stvořený pro loajalitu,   

  KOV - NEVINNOST  bez ohledu k čemu se má vázat.  

KOHOUT KOV -       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

248 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnímejme naše blízké, pomohou nám k hojnosti. Neznamená to ale shrábnout všechno jen pro náš 
píseček. Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOZÁPAD. Aktivity z jihozápadu nám budou 
přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné 
vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOVÝCHODĚ, negativní působení očekáváme ze 
SEVEROVÝCHODU. Důraz na tradice minulého období přechází do působení partnerských vztahů, 
ovšem ty se dostávají do rozporu s názorem domácnosti (či mateřské firmy). Je třeba vnímat v širších 
souvislostech, jen tak se vyhneme budoucím problémům. 

337 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Tradice na vrcholu. Pozor na vnášení nového, nicméně občas se může vylít s vodou i dítě.  

Působením na hmotu energizují a aktivují VÝCHOD. Aktivity z východu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat opět na VÝCHODĚ, vliv východu tak bude mimořádně silný. Vnímat bychom měli 
všechny události, které se na východě odehrávají nebo přicházející z tohoto směru, jejich budoucí 
význam může přesáhnout prvotní náznaky. Negativní působení očekáváme ze ZÁPADU. Důraz na 
tradice bude mimořádně silný, je zapotřebí z toho vycházet. Nové věci představujte velmi citlivě nebo 
ještě lépe počkejte s jejich uvedením na vhodnější dobu. a využijte maximální podporu tradic našich 
předků, cokoli původní nebo navazující na tradice se bude prosazovat samo.  

Hx. 25 NEVINNOST se vystavuje pohromě. 

Tento hexagram brání dělat to, co chceme. Při svatbě žádné štěstí, nemoc se nezlepší, hledat štěstí je 
nejisté. Není to nepříznivý hexagram, jen nesmíme projevit nejistotu. 

Hx. 12 ÚPADEK je protikladem prosperity. 

Peněz málo. Sňatek obtížný. Obchod nejistý. Cestovat se nedoporučuje. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

24.8.2014 neděle Bartoloměj 426 rok 248 měsíc 248 den  Oficiální jednání podrážděné,  

BAŽANT KOV - TUEJ  společnost nesourodá 

KŮŇ OHEŇ + ČEN  Den, přinášející obavy z malérů, 

  DŘEVO + 17 + 45  které se ještě nestaly. 

  KOV - NÁSLEDOVÁNÍ    

KOHOUT KOV -      

KŮŇ OHEŇ +      

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

248 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnímejme naše blízké, pomohou nám k hojnosti. Neznamená to ale shrábnout všechno jen pro náš 
píseček. Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOZÁPAD. Aktivity z jihozápadu nám budou 
přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné 
vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOVÝCHODĚ, negativní působení očekáváme ze 
SEVEROVÝCHODU. Důraz na tradice minulého období přechází do působení partnerských vztahů, 
ovšem ty se dostávají do rozporu s názorem domácnosti (či mateřské firmy). Je třeba vnímat v širších 
souvislostech, jen tak se vyhneme budoucím problémům. 

248 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnímejme naše blízké, pomohou nám k hojnosti. Neznamená to ale shrábnout všechno jen pro náš 
píseček. Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOZÁPAD. Aktivity z jihozápadu nám budou 
přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné 
vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOVÝCHODĚ, negativní působení očekáváme ze 
SEVEROVÝCHODU. Důraz na tradice minulého období přechází do působení partnerských vztahů, 
ovšem ty se dostávají do rozporu s názorem domácnosti (či mateřské firmy). Je třeba vnímat v širších 
souvislostech, jen tak se vyhneme budoucím problémům. 

Hx. 17 NÁSLEDOVÁNÍ znamená nedržet se předsudků. 

Nadměrné neštěstí rodí štěstí. Všude bude veselo. Nemoci a hádky ustanou. Nikdy neztrácet odvahu. 

Hx. 45 SHROMÁŽDĚNÍ znamená scházet se. 

Hádky a nemoci mizí. Dveře štěstí se otevírají, dveře neštěstí zavírají. Získáte hledané bohatství. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

25.8.2014 pondělí Radim 426 rok 248 měsíc 159 den  Oficiální jednání jednostranné,   

KOHOUT KOV + ČCHIEN  společnost výstřední  

KŮŇ OHEŇ + ČEN  Den prosazování sebe sama a   

  DŘEVO + 25 + 12  komplexů z nedostatečného   

  KOV - NEVINNOST  ocenění okolí.  

KOHOUT KOV -       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

248 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnímejme naše blízké, pomohou nám k hojnosti. Neznamená to ale shrábnout všechno jen pro náš 
píseček. Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOZÁPAD. Aktivity z jihozápadu nám budou 
přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné 
vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOVÝCHODĚ, negativní působení očekáváme ze 
SEVEROVÝCHODU. Důraz na tradice minulého období přechází do působení partnerských vztahů, 
ovšem ty se dostávají do rozporu s názorem domácnosti (či mateřské firmy). Je třeba vnímat v širších 
souvislostech, jen tak se vyhneme budoucím problémům. 

159 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Potvrzení naší cesty posílí naše vnitřní já. Pozor, vnitřní já neznamená halasné oslavy okolí.  

Působením na hmotu energizují a aktivují SEVER. Aktivity ze severu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat do STŘEDU, negativní působení očekáváme z JIHU. Můžeme očekávat něco, co nám 
potvrdí správnost našeho konání, naší cesty. Prospěje to našemu sebevědomí, ale bylo by chybou 
očekávat aplaus okolí. Vše, co se děje, se děje výhradně kvůli našemu vnitřnímu růstu. 

Hx. 25 NEVINNOST se vystavuje pohromě. 

Tento hexagram brání dělat to, co chceme. Při svatbě žádné štěstí, nemoc se nezlepší, hledat štěstí je 
nejisté. Není to nepříznivý hexagram, jen nesmíme projevit nejistotu. 

Hx. 12 ÚPADEK je protikladem prosperity. 

Peněz málo. Sňatek obtížný. Obchod nejistý. Cestovat se nedoporučuje. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

26.8.2014 úterý Luděk 426 rok 248 měsíc 961 den  Oficiální jednání negativistické,   

HAVRAN KOV - TUEJ  společnost neveselá  

KŮŇ OHEŇ + ČEN  Havran je pták škarohlíd.  

  DŘEVO + 17 + 45   Všechno vidí černě, z ničeho   

  KOV - NÁSLEDOVÁNÍ  nedokáže mít radost. Nevhodný   

KOHOUT KOV -    den pro cokoli, co má mít delší   

KŮŇ OHEŇ +     trvání.  

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

248 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnímejme naše blízké, pomohou nám k hojnosti. Neznamená to ale shrábnout všechno jen pro náš 
píseček. Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOZÁPAD. Aktivity z jihozápadu nám budou 
přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné 
vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOVÝCHODĚ, negativní působení očekáváme ze 
SEVEROVÝCHODU. Důraz na tradice minulého období přechází do působení partnerských vztahů, 
ovšem ty se dostávají do rozporu s názorem domácnosti (či mateřské firmy). Je třeba vnímat v širších 
souvislostech, jen tak se vyhneme budoucím problémům. 

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit.  

Hx. 17 NÁSLEDOVÁNÍ znamená nedržet se předsudků. 

Nadměrné neštěstí rodí štěstí. Všude bude veselo. Nemoci a hádky ustanou. Nikdy neztrácet odvahu. 

Hx. 45 SHROMÁŽDĚNÍ znamená scházet se. 

Hádky a nemoci mizí. Dveře štěstí se otevírají, dveře neštěstí zavírají. Získáte hledané bohatství. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

27.8.2014 středa Otakar 426 rok 248 měsíc 872 den  Oficiální jednání k věci,   

OPICE KOV + ČCHIEN  společnost hravá  

KŮŇ OHEŇ + ČEN  Velmi pozitivní den pro chování   

  DŘEVO + 25 + 12  přirozené, hravé. a řinčení   

  KOV - NEVINNOST  zbraní při tlačení na pilu.  

KOHOUT KOV -       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

248 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnímejme naše blízké, pomohou nám k hojnosti. Neznamená to ale shrábnout všechno jen pro náš 
píseček. Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOZÁPAD. Aktivity z jihozápadu nám budou 
přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné 
vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOVÝCHODĚ, negativní působení očekáváme ze 
SEVEROVÝCHODU. Důraz na tradice minulého období přechází do působení partnerských vztahů, 
ovšem ty se dostávají do rozporu s názorem domácnosti (či mateřské firmy). Je třeba vnímat v širších 
souvislostech, jen tak se vyhneme budoucím problémům. 

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

Hx. 25 NEVINNOST se vystavuje pohromě. 

Tento hexagram brání dělat to, co chceme. Při svatbě žádné štěstí, nemoc se nezlepší, hledat štěstí je 
nejisté. Není to nepříznivý hexagram, jen nesmíme projevit nejistotu. 

Hx. 12 ÚPADEK je protikladem prosperity. 

Peněz málo. Sňatek obtížný. Obchod nejistý. Cestovat se nedoporučuje. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

28.8.2014 čtvrtek Augustýn 426 rok 248 měsíc 783 den  Oficiální jednání vstřícné,   

LIDOOP ZEMĚ - TUEJ  společnost spojující  

KŮŇ OHEŇ + ČEN  Velmi dobrý den pro jakékoli   

  DŘEVO + 17 + 45  setkání oficiální i osobní.  

  KOV - NÁSLEDOVÁNÍ     

KOHOUT KOV -       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

248 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnímejme naše blízké, pomohou nám k hojnosti. Neznamená to ale shrábnout všechno jen pro náš 
píseček. Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOZÁPAD. Aktivity z jihozápadu nám budou 
přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné 
vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOVÝCHODĚ, negativní působení očekáváme ze 
SEVEROVÝCHODU. Důraz na tradice minulého období přechází do působení partnerských vztahů, 
ovšem ty se dostávají do rozporu s názorem domácnosti (či mateřské firmy). Je třeba vnímat v širších 
souvislostech, jen tak se vyhneme budoucím problémům. 

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. Působením na hmotu energizují a aktivují 
ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, 
negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli 
podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků.  

Hx. 17 NÁSLEDOVÁNÍ znamená nedržet se předsudků. 

Nadměrné neštěstí rodí štěstí. Všude bude veselo. Nemoci a hádky ustanou. Nikdy neztrácet odvahu. 

Hx. 45 SHROMÁŽDĚNÍ znamená scházet se. 

Hádky a nemoci mizí. Dveře štěstí se otevírají, dveře neštěstí zavírají. Získáte hledané bohatství. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

29.8.2014 pátek Evelýna 426 rok 248 měsíc 694 den  Oficiální jednání lidské,   

TAPÍR ZEMĚ + ČCHIEN  společnost empatická  

KŮŇ OHEŇ + ČEN  Úžasný den plný lidské   

  DŘEVO + 25 + 12  solidarity, příkladný pro jednání  

  KOV - NEVINNOST   na úřadech. Naplňování potřeb,  

KOHOUT KOV -    ne přání.   

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

248 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnímejme naše blízké, pomohou nám k hojnosti. Neznamená to ale shrábnout všechno jen pro náš 
píseček. Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOZÁPAD. Aktivity z jihozápadu nám budou 
přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné 
vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOVÝCHODĚ, negativní působení očekáváme ze 
SEVEROVÝCHODU. Důraz na tradice minulého období přechází do působení partnerských vztahů, 
ovšem ty se dostávají do rozporu s názorem domácnosti (či mateřské firmy). Je třeba vnímat v širších 
souvislostech, jen tak se vyhneme budoucím problémům. 

694 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Získáme v očích přátel. Ale ne předhazováním našeho bohatství. Působením na hmotu energizují 
a aktivují SEVEROZÁPAD. Aktivity ze severozápadu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
JIHU, negativní působení očekáváme z JIHOVÝCHODU. Energie svědčí společenskému styku, přátelé 
stojí o naši společnost. I nám setkávání udělá dobře, ale pozor bychom si měli dát na okaté 
zveřejňování a přílišné zdůrazňování našich úspěchů.  

Hx. 25 NEVINNOST se vystavuje pohromě. 

Tento hexagram brání dělat to, co chceme. Při svatbě žádné štěstí, nemoc se nezlepší, hledat štěstí je 
nejisté. Není to nepříznivý hexagram, jen nesmíme projevit nejistotu. 

Hx. 12 ÚPADEK je protikladem prosperity. 

Peněz málo. Sňatek obtížný. Obchod nejistý. Cestovat se nedoporučuje. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

30.8.2014 sobota Vladěna 426 rok 248 měsíc 515 den  Oficiální jednání zcela  

OVCE OHEŇ + ČCHIEN  nevypočitatelné,  

KŮŇ OHEŇ + ČEN  společnost také.  

  DŘEVO + 25 + 12  Den stvořený pro vnímání  

  KOV - NEVINNOST  krásy, ovšem s realitou má  

KOHOUT KOV -    značné potíže.  

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

248 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnímejme naše blízké, pomohou nám k hojnosti. Neznamená to ale shrábnout všechno jen pro náš 
píseček. Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOZÁPAD. Aktivity z jihozápadu nám budou 
přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné 
vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOVÝCHODĚ, negativní působení očekáváme ze 
SEVEROVÝCHODU. Důraz na tradice minulého období přechází do působení partnerských vztahů, 
ovšem ty se dostávají do rozporu s názorem domácnosti (či mateřské firmy). Je třeba vnímat v širších 
souvislostech, jen tak se vyhneme budoucím problémům. 

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu. 

Hx. 25 NEVINNOST se vystavuje pohromě. 

Tento hexagram brání dělat to, co chceme. Při svatbě žádné štěstí, nemoc se nezlepší, hledat štěstí je 
nejisté. Není to nepříznivý hexagram, jen nesmíme projevit nejistotu. 

Hx. 12 ÚPADEK je protikladem prosperity. 

Peněz málo. Sňatek obtížný. Obchod nejistý. Cestovat se nedoporučuje. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

31.8.2014 neděle Pavlína 426 rok 248 měsíc 426 den  Oficiální jednání podbízivé,   

MUNTJAK OHEŇ - TUEJ  společnost oslnivá  

KŮŇ OHEŇ + ČEN  Okouzlující a příjemný den,   

  DŘEVO + 17 + 45  trochu nesamostatný.  

  KOV - NÁSLEDOVÁNÍ     

KOHOUT KOV -       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

248 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnímejme naše blízké, pomohou nám k hojnosti. Neznamená to ale shrábnout všechno jen pro náš 
píseček. Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOZÁPAD. Aktivity z jihozápadu nám budou 
přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné 
vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOVÝCHODĚ, negativní působení očekáváme ze 
SEVEROVÝCHODU. Důraz na tradice minulého období přechází do působení partnerských vztahů, 
ovšem ty se dostávají do rozporu s názorem domácnosti (či mateřské firmy). Je třeba vnímat v širších 
souvislostech, jen tak se vyhneme budoucím problémům. 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

Hx. 17 NÁSLEDOVÁNÍ znamená nedržet se předsudků. 

Nadměrné neštěstí rodí štěstí. Všude bude veselo. Nemoci a hádky ustanou. Nikdy neztrácet odvahu. 

Hx. 45 SHROMÁŽDĚNÍ znamená scházet se. 

Hádky a nemoci mizí. Dveře štěstí se otevírají, dveře neštěstí zavírají. Získáte hledané bohatství. 
  

283 



Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

Září 2014  

1.9.2014 pondělí Linda 426 rok 248 měsíc 337 den  Oficiální jednání negativistické,   

HAVRAN KOV - TUEJ  společnost neveselá  

KŮŇ OHEŇ + ČEN  Havran je pták škarohlíd.  

  DŘEVO + 17 + 45   Všechno vidí černě, z ničeho   

  KOV - NÁSLEDOVÁNÍ  nedokáže mít radost. Nevhodný   

KOHOUT KOV -    den pro cokoli, co má mít delší   

KŮŇ OHEŇ +     trvání.  

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

248 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnímejme naše blízké, pomohou nám k hojnosti. Neznamená to ale shrábnout všechno jen pro náš 
píseček. Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOZÁPAD. Aktivity z jihozápadu nám budou 
přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné 
vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOVÝCHODĚ, negativní působení očekáváme ze 
SEVEROVÝCHODU. Důraz na tradice minulého období přechází do působení partnerských vztahů, 
ovšem ty se dostávají do rozporu s názorem domácnosti (či mateřské firmy). Je třeba vnímat v širších 
souvislostech, jen tak se vyhneme budoucím problémům. 

337 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Tradice na vrcholu. Pozor na vnášení nového, nicméně občas se může vylít s vodou i dítě.  

Působením na hmotu energizují a aktivují VÝCHOD. Aktivity z východu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat opět na VÝCHODĚ, vliv východu tak bude mimořádně silný. Vnímat bychom měli 
všechny události, které se na východě odehrávají nebo přicházející z tohoto směru, jejich budoucí 
význam může přesáhnout prvotní náznaky. Negativní působení očekáváme ze ZÁPADU. Důraz na 
tradice bude mimořádně silný, je zapotřebí z toho vycházet. Nové věci představujte velmi citlivě nebo 
ještě lépe počkejte s jejich uvedením na vhodnější dobu. a využijte maximální podporu tradic našich 
předků, cokoli původní nebo navazující na tradice se bude prosazovat samo.  

Hx. 17 NÁSLEDOVÁNÍ znamená nedržet se předsudků. 

Nadměrné neštěstí rodí štěstí. Všude bude veselo. Nemoci a hádky ustanou. Nikdy neztrácet odvahu. 

Hx. 45 SHROMÁŽDĚNÍ znamená scházet se. 

Hádky a nemoci mizí. Dveře štěstí se otevírají, dveře neštěstí zavírají. Získáte hledané bohatství. 
  

284 



Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

2.9.2014 úterý Adéla 426 rok 248 měsíc 248 den  Oficiální jednání k věci,   

OPICE KOV + ČCHIEN  společnost hravá  

KŮŇ OHEŇ + ČEN  Velmi pozitivní den pro chování   

  DŘEVO + 25 + 12  přirozené, hravé. a řinčení   

  KOV - NEVINNOST  zbraní při tlačení na pilu.  

KOHOUT KOV -       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

248 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnímejme naše blízké, pomohou nám k hojnosti. Neznamená to ale shrábnout všechno jen pro náš 
píseček. Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOZÁPAD. Aktivity z jihozápadu nám budou 
přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné 
vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOVÝCHODĚ, negativní působení očekáváme ze 
SEVEROVÝCHODU. Důraz na tradice minulého období přechází do působení partnerských vztahů, 
ovšem ty se dostávají do rozporu s názorem domácnosti (či mateřské firmy). Je třeba vnímat v širších 
souvislostech, jen tak se vyhneme budoucím problémům. 

248 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnímejme naše blízké, pomohou nám k hojnosti. Neznamená to ale shrábnout všechno jen pro náš 
píseček. Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOZÁPAD. Aktivity z jihozápadu nám budou 
přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné 
vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOVÝCHODĚ, negativní působení očekáváme ze 
SEVEROVÝCHODU. Důraz na tradice minulého období přechází do působení partnerských vztahů, 
ovšem ty se dostávají do rozporu s názorem domácnosti (či mateřské firmy). Je třeba vnímat v širších 
souvislostech, jen tak se vyhneme budoucím problémům. 

Hx. 25 NEVINNOST se vystavuje pohromě. 

Tento hexagram brání dělat to, co chceme. Při svatbě žádné štěstí, nemoc se nezlepší, hledat štěstí je 
nejisté. Není to nepříznivý hexagram, jen nesmíme projevit nejistotu. 

Hx. 12 ÚPADEK je protikladem prosperity. 

Peněz málo. Sňatek obtížný. Obchod nejistý. Cestovat se nedoporučuje. 
  

285 



Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

3.9.2014 středa Bronislav 426 rok 248 měsíc 159 den  Oficiální jednání vstřícné,   

LIDOOP ZEMĚ - TUEJ  společnost spojující  

KŮŇ OHEŇ + ČEN  Velmi dobrý den pro jakékoli   

  DŘEVO + 17 + 45  setkání oficiální i osobní.  

  KOV - NÁSLEDOVÁNÍ     

KOHOUT KOV -       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

248 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnímejme naše blízké, pomohou nám k hojnosti. Neznamená to ale shrábnout všechno jen pro náš 
píseček. Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOZÁPAD. Aktivity z jihozápadu nám budou 
přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné 
vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOVÝCHODĚ, negativní působení očekáváme ze 
SEVEROVÝCHODU. Důraz na tradice minulého období přechází do působení partnerských vztahů, 
ovšem ty se dostávají do rozporu s názorem domácnosti (či mateřské firmy). Je třeba vnímat v širších 
souvislostech, jen tak se vyhneme budoucím problémům. 

159 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Potvrzení naší cesty posílí naše vnitřní já. Pozor, vnitřní já neznamená halasné oslavy okolí.  

Působením na hmotu energizují a aktivují SEVER. Aktivity ze severu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat do STŘEDU, negativní působení očekáváme z JIHU. Můžeme očekávat něco, co nám 
potvrdí správnost našeho konání, naší cesty. Prospěje to našemu sebevědomí, ale bylo by chybou 
očekávat aplaus okolí. Vše, co se děje, se děje výhradně kvůli našemu vnitřnímu růstu. 

Hx. 17 NÁSLEDOVÁNÍ znamená nedržet se předsudků. 

Nadměrné neštěstí rodí štěstí. Všude bude veselo. Nemoci a hádky ustanou. Nikdy neztrácet odvahu. 

Hx. 45 SHROMÁŽDĚNÍ znamená scházet se. 

Hádky a nemoci mizí. Dveře štěstí se otevírají, dveře neštěstí zavírají. Získáte hledané bohatství. 
  

286 



Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

4.9.2014 čtvrtek Jindřiška 426 rok 248 měsíc 961 den  Oficiální jednání lidské,   

TAPÍR ZEMĚ + ČCHIEN  společnost empatická  

KŮŇ OHEŇ + ČEN  Úžasný den plný lidské   

  DŘEVO + 25 + 12  solidarity, příkladný pro jednání  

  KOV - NEVINNOST   na úřadech. Naplňování potřeb,  

KOHOUT KOV -    ne přání.   

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

248 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnímejme naše blízké, pomohou nám k hojnosti. Neznamená to ale shrábnout všechno jen pro náš 
píseček. Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOZÁPAD. Aktivity z jihozápadu nám budou 
přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné 
vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOVÝCHODĚ, negativní působení očekáváme ze 
SEVEROVÝCHODU. Důraz na tradice minulého období přechází do působení partnerských vztahů, 
ovšem ty se dostávají do rozporu s názorem domácnosti (či mateřské firmy). Je třeba vnímat v širších 
souvislostech, jen tak se vyhneme budoucím problémům. 

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit.  

Hx. 25 NEVINNOST se vystavuje pohromě. 

Tento hexagram brání dělat to, co chceme. Při svatbě žádné štěstí, nemoc se nezlepší, hledat štěstí je 
nejisté. Není to nepříznivý hexagram, jen nesmíme projevit nejistotu. 

Hx. 12 ÚPADEK je protikladem prosperity. 

Peněz málo. Sňatek obtížný. Obchod nejistý. Cestovat se nedoporučuje. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

5.9.2014 pátek Boris 426 rok 248 měsíc 872 den  Oficiální jednání zcela  

OVCE OHEŇ + ČCHIEN  nevypočitatelné,  

KŮŇ OHEŇ + ČEN  společnost také.  

  DŘEVO + 25 + 12  Den stvořený pro vnímání  

  KOV - NEVINNOST  krásy, ovšem s realitou má  

KOHOUT KOV -    značné potíže.  

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

248 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnímejme naše blízké, pomohou nám k hojnosti. Neznamená to ale shrábnout všechno jen pro náš 
píseček. Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOZÁPAD. Aktivity z jihozápadu nám budou 
přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné 
vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOVÝCHODĚ, negativní působení očekáváme ze 
SEVEROVÝCHODU. Důraz na tradice minulého období přechází do působení partnerských vztahů, 
ovšem ty se dostávají do rozporu s názorem domácnosti (či mateřské firmy). Je třeba vnímat v širších 
souvislostech, jen tak se vyhneme budoucím problémům. 

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

Hx. 25 NEVINNOST se vystavuje pohromě. 

Tento hexagram brání dělat to, co chceme. Při svatbě žádné štěstí, nemoc se nezlepší, hledat štěstí je 
nejisté. Není to nepříznivý hexagram, jen nesmíme projevit nejistotu. 

Hx. 12 ÚPADEK je protikladem prosperity. 

Peněz málo. Sňatek obtížný. Obchod nejistý. Cestovat se nedoporučuje. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

6.9.2014 sobota Boleslav 426 rok 248 měsíc 783 den  Oficiální jednání podbízivé,   

MUNTJAK OHEŇ - TUEJ  společnost oslnivá  

KŮŇ OHEŇ + ČEN  Okouzlující a příjemný den,   

  DŘEVO + 17 + 45  trochu nesamostatný.  

  KOV - NÁSLEDOVÁNÍ     

KOHOUT KOV -       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

248 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnímejme naše blízké, pomohou nám k hojnosti. Neznamená to ale shrábnout všechno jen pro náš 
píseček. Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOZÁPAD. Aktivity z jihozápadu nám budou 
přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné 
vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOVÝCHODĚ, negativní působení očekáváme ze 
SEVEROVÝCHODU. Důraz na tradice minulého období přechází do působení partnerských vztahů, 
ovšem ty se dostávají do rozporu s názorem domácnosti (či mateřské firmy). Je třeba vnímat v širších 
souvislostech, jen tak se vyhneme budoucím problémům. 

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. Působením na hmotu energizují a aktivují 
ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, 
negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli 
podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků.  

Hx. 17 NÁSLEDOVÁNÍ znamená nedržet se předsudků. 

Nadměrné neštěstí rodí štěstí. Všude bude veselo. Nemoci a hádky ustanou. Nikdy neztrácet odvahu. 

Hx. 45 SHROMÁŽDĚNÍ znamená scházet se. 

Hádky a nemoci mizí. Dveře štěstí se otevírají, dveře neštěstí zavírají. Získáte hledané bohatství. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

7.9.2014 neděle Regína 426 rok 159 měsíc 694 den  Oficiální jednání dynamické  

KŮŇ OHEŇ + ČCHIEN   až překotné, společnost   

KŮŇ OHEŇ + ČEN  velkolepá  

  DŘEVO + 25 + 12  Den stvořený pro   

  KOV - NEVINNOST  Ódu na radost, nepříliš   

KOHOUT KOV -    nevhodný pro monotónní  

KŮŇ OHEŇ +    činnost, či podpis smlouvy.  

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

159 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Potvrzení naší cesty posílí naše vnitřní já. Pozor, vnitřní já neznamená halasné oslavy okolí.  

Působením na hmotu energizují a aktivují SEVER. Aktivity ze severu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat do STŘEDU, negativní působení očekáváme z JIHU. Můžeme očekávat něco, co nám 
potvrdí správnost našeho konání, naší cesty. Prospěje to našemu sebevědomí, ale bylo by chybou 
očekávat aplaus okolí. Vše, co se děje, se děje výhradně kvůli našemu vnitřnímu růstu. 

694 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Získáme v očích přátel. Ale ne předhazováním našeho bohatství. Působením na hmotu energizují 
a aktivují SEVEROZÁPAD. Aktivity ze severozápadu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
JIHU, negativní působení očekáváme z JIHOVÝCHODU. Energie svědčí společenskému styku, přátelé 
stojí o naši společnost. I nám setkávání udělá dobře, ale pozor bychom si měli dát na okaté 
zveřejňování a přílišné zdůrazňování našich úspěchů.  

Hx. 25 NEVINNOST se vystavuje pohromě. 

Tento hexagram brání dělat to, co chceme. Při svatbě žádné štěstí, nemoc se nezlepší, hledat štěstí je 
nejisté. Není to nepříznivý hexagram, jen nesmíme projevit nejistotu. 

Hx. 12 ÚPADEK je protikladem prosperity. 

Peněz málo. Sňatek obtížný. Obchod nejistý. Cestovat se nedoporučuje. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

8.9.2014 pondělí Mariana 426 rok 159 měsíc 515 den  Oficiální jednání rozhodné,   

JELEN OHEŇ - TUEJ  společnost informativní  

KŮŇ OHEŇ + ČEN  Den sdělení a zpráv. Tajná   

  DŘEVO + 17 + 45  schůzka bude zveřejněna dřív,   

  KOV - NÁSLEDOVÁNÍ  než k ní dojde.  

KOHOUT KOV -       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

159 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Potvrzení naší cesty posílí naše vnitřní já. Pozor, vnitřní já neznamená halasné oslavy okolí.  

Působením na hmotu energizují a aktivují SEVER. Aktivity ze severu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat do STŘEDU, negativní působení očekáváme z JIHU. Můžeme očekávat něco, co nám 
potvrdí správnost našeho konání, naší cesty. Prospěje to našemu sebevědomí, ale bylo by chybou 
očekávat aplaus okolí. Vše, co se děje, se děje výhradně kvůli našemu vnitřnímu růstu. 

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu. 

Hx. 17 NÁSLEDOVÁNÍ znamená nedržet se předsudků. 

Nadměrné neštěstí rodí štěstí. Všude bude veselo. Nemoci a hádky ustanou. Nikdy neztrácet odvahu. 

Hx. 45 SHROMÁŽDĚNÍ znamená scházet se. 

Hádky a nemoci mizí. Dveře štěstí se otevírají, dveře neštěstí zavírají. Získáte hledané bohatství. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

9.9.2014 úterý Daniela 426 rok 159 měsíc 426 den  Oficiální jednání uzavřené,   

HAD OHEŇ + ČCHIEN  společnost náladová  

KŮŇ OHEŇ + ČEN  Velmi dobrý den pro jemné   

  DŘEVO + 25 + 12  prosazení inteligentních  

  KOV - NEVINNOST   záležitostí.   

KOHOUT KOV -       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

159 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Potvrzení naší cesty posílí naše vnitřní já. Pozor, vnitřní já neznamená halasné oslavy okolí.  

Působením na hmotu energizují a aktivují SEVER. Aktivity ze severu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat do STŘEDU, negativní působení očekáváme z JIHU. Můžeme očekávat něco, co nám 
potvrdí správnost našeho konání, naší cesty. Prospěje to našemu sebevědomí, ale bylo by chybou 
očekávat aplaus okolí. Vše, co se děje, se děje výhradně kvůli našemu vnitřnímu růstu. 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

Hx. 25 NEVINNOST se vystavuje pohromě. 

Tento hexagram brání dělat to, co chceme. Při svatbě žádné štěstí, nemoc se nezlepší, hledat štěstí je 
nejisté. Není to nepříznivý hexagram, jen nesmíme projevit nejistotu. 

Hx. 12 ÚPADEK je protikladem prosperity. 

Peněz málo. Sňatek obtížný. Obchod nejistý. Cestovat se nedoporučuje. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

10.9.2014 středa Irma 426 rok 159 měsíc 337 den  Oficiální jednání neobratné,   

ČERV ZEMĚ - TUEJ  společnost nevýrazná  

KŮŇ OHEŇ + ČEN  Mimořádně submisivní den,   

  DŘEVO + 17 + 45  jakoby se omlouval, že je vůbec   

  KOV - NÁSLEDOVÁNÍ  zařazen do kalendáře.   

KOHOUT KOV -    Nevýhodný pro zásadní kroky,  

KŮŇ OHEŇ +     ale příjemný pro romantická   

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

159 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Potvrzení naší cesty posílí naše vnitřní já. Pozor, vnitřní já neznamená halasné oslavy okolí.  

Působením na hmotu energizují a aktivují SEVER. Aktivity ze severu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat do STŘEDU, negativní působení očekáváme z JIHU. Můžeme očekávat něco, co nám 
potvrdí správnost našeho konání, naší cesty. Prospěje to našemu sebevědomí, ale bylo by chybou 
očekávat aplaus okolí. Vše, co se děje, se děje výhradně kvůli našemu vnitřnímu růstu. 

337 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Tradice na vrcholu. Pozor na vnášení nového, nicméně občas se může vylít s vodou i dítě.  

Působením na hmotu energizují a aktivují VÝCHOD. Aktivity z východu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat opět na VÝCHODĚ, vliv východu tak bude mimořádně silný. Vnímat bychom měli 
všechny události, které se na východě odehrávají nebo přicházející z tohoto směru, jejich budoucí 
význam může přesáhnout prvotní náznaky. Negativní působení očekáváme ze ZÁPADU. Důraz na 
tradice bude mimořádně silný, je zapotřebí z toho vycházet. Nové věci představujte velmi citlivě nebo 
ještě lépe počkejte s jejich uvedením na vhodnější dobu. a využijte maximální podporu tradic našich 
předků, cokoli původní nebo navazující na tradice se bude prosazovat samo.  

Hx. 17 NÁSLEDOVÁNÍ znamená nedržet se předsudků. 

Nadměrné neštěstí rodí štěstí. Všude bude veselo. Nemoci a hádky ustanou. Nikdy neztrácet odvahu. 

Hx. 45 SHROMÁŽDĚNÍ znamená scházet se. 

Hádky a nemoci mizí. Dveře štěstí se otevírají, dveře neštěstí zavírají. Získáte hledané bohatství. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

11.9.2014 čtvrtek Denisa 426 rok 159 měsíc 248 den  Oficiální jednání půjde dobře,  

BEZROHÝ DRAK ZEMĚ + ČCHIEN  společnost se může zadrhnout.  

KŮŇ OHEŇ + ČEN  Dobrý den, který se tváří silnější,  

  DŘEVO + 25 + 12  než opravdu je.  

  KOV - NEVINNOST     

KOHOUT KOV -       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

159 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Potvrzení naší cesty posílí naše vnitřní já. Pozor, vnitřní já neznamená halasné oslavy okolí.  

Působením na hmotu energizují a aktivují SEVER. Aktivity ze severu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat do STŘEDU, negativní působení očekáváme z JIHU. Můžeme očekávat něco, co nám 
potvrdí správnost našeho konání, naší cesty. Prospěje to našemu sebevědomí, ale bylo by chybou 
očekávat aplaus okolí. Vše, co se děje, se děje výhradně kvůli našemu vnitřnímu růstu. 

248 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnímejme naše blízké, pomohou nám k hojnosti. Neznamená to ale shrábnout všechno jen pro náš 
píseček. Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOZÁPAD. Aktivity z jihozápadu nám budou 
přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné 
vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOVÝCHODĚ, negativní působení očekáváme ze 
SEVEROVÝCHODU. Důraz na tradice minulého období přechází do působení partnerských vztahů, 
ovšem ty se dostávají do rozporu s názorem domácnosti (či mateřské firmy). Je třeba vnímat v širších 
souvislostech, jen tak se vyhneme budoucím problémům. 

Hx. 25 NEVINNOST se vystavuje pohromě. 

Tento hexagram brání dělat to, co chceme. Při svatbě žádné štěstí, nemoc se nezlepší, hledat štěstí je 
nejisté. Není to nepříznivý hexagram, jen nesmíme projevit nejistotu. 

Hx. 12 ÚPADEK je protikladem prosperity. 

Peněz málo. Sňatek obtížný. Obchod nejistý. Cestovat se nedoporučuje. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

12.9.2014 pátek Marie 426 rok 159 měsíc 159 den  Oficiální jednání vynikající,   

DRAK DŘEVO + ČCHIEN  společnost brilantní.   

KŮŇ OHEŇ + ČEN  Výborný den, přinášející nové   

  DŘEVO + 25 + 12  úhly pohledu. Zajímavý den  

  KOV - NEVINNOST  pro vztahy (svatba), drak se   

KOHOUT KOV -    nikdy nenudí, je velkorysý,  

KŮŇ OHEŇ +    důvěřivý, až trochu naivní.  

     Ovšem pozor na jeho dynamiku  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

159 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Potvrzení naší cesty posílí naše vnitřní já. Pozor, vnitřní já neznamená halasné oslavy okolí.  

Působením na hmotu energizují a aktivují SEVER. Aktivity ze severu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat do STŘEDU, negativní působení očekáváme z JIHU. Můžeme očekávat něco, co nám 
potvrdí správnost našeho konání, naší cesty. Prospěje to našemu sebevědomí, ale bylo by chybou 
očekávat aplaus okolí. Vše, co se děje, se děje výhradně kvůli našemu vnitřnímu růstu. 

159 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Potvrzení naší cesty posílí naše vnitřní já. Pozor, vnitřní já neznamená halasné oslavy okolí.  

Působením na hmotu energizují a aktivují SEVER. Aktivity ze severu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat do STŘEDU, negativní působení očekáváme z JIHU. Můžeme očekávat něco, co nám 
potvrdí správnost našeho konání, naší cesty. Prospěje to našemu sebevědomí, ale bylo by chybou 
očekávat aplaus okolí. Vše, co se děje, se děje výhradně kvůli našemu vnitřnímu růstu. 

Hx. 25 NEVINNOST se vystavuje pohromě. 

Tento hexagram brání dělat to, co chceme. Při svatbě žádné štěstí, nemoc se nezlepší, hledat štěstí je 
nejisté. Není to nepříznivý hexagram, jen nesmíme projevit nejistotu. 

Hx. 12 ÚPADEK je protikladem prosperity. 

Peněz málo. Sňatek obtížný. Obchod nejistý. Cestovat se nedoporučuje. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

13.9.2014 sobota Lubor 426 rok 159 měsíc 961 den  Oficiální jednání velmi  

JEZEVEC DŘEVO - TUEJ  konzervativní  společnost usedlá   
KŮŇ OHEŇ + ČEN  Zajímavý den. Vypadá velmi   

  DŘEVO + 17 + 45  dynamicky, ale přitom je velmi   

  KOV - NÁSLEDOVÁNÍ  konzervativní.  

KOHOUT KOV -       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

159 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Potvrzení naší cesty posílí naše vnitřní já. Pozor, vnitřní já neznamená halasné oslavy okolí.  

Působením na hmotu energizují a aktivují SEVER. Aktivity ze severu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat do STŘEDU, negativní působení očekáváme z JIHU. Můžeme očekávat něco, co nám 
potvrdí správnost našeho konání, naší cesty. Prospěje to našemu sebevědomí, ale bylo by chybou 
očekávat aplaus okolí. Vše, co se děje, se děje výhradně kvůli našemu vnitřnímu růstu. 

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit.  

Hx. 17 NÁSLEDOVÁNÍ znamená nedržet se předsudků. 

Nadměrné neštěstí rodí štěstí. Všude bude veselo. Nemoci a hádky ustanou. Nikdy neztrácet odvahu. 

Hx. 45 SHROMÁŽDĚNÍ znamená scházet se. 

Hádky a nemoci mizí. Dveře štěstí se otevírají, dveře neštěstí zavírají. Získáte hledané bohatství. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

14.9.2014 neděle Radka 426 rok 159 měsíc 872 den  Oficiální jednání bude   

ZAJÍC DŘEVO + ČCHIEN  odsýpat, společnost se nezastaví   

KŮŇ OHEŇ + ČEN  Rychlý pohyblivý den, velmi   

  DŘEVO + 25 + 12  vhodný pro všechny aktivity,   

  KOV - NEVINNOST  týkající se zaopatření rodiny   

KOHOUT KOV -    (pohovory na sociálce apod.).  

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

159 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Potvrzení naší cesty posílí naše vnitřní já. Pozor, vnitřní já neznamená halasné oslavy okolí.  

Působením na hmotu energizují a aktivují SEVER. Aktivity ze severu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat do STŘEDU, negativní působení očekáváme z JIHU. Můžeme očekávat něco, co nám 
potvrdí správnost našeho konání, naší cesty. Prospěje to našemu sebevědomí, ale bylo by chybou 
očekávat aplaus okolí. Vše, co se děje, se děje výhradně kvůli našemu vnitřnímu růstu. 

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

Hx. 25 NEVINNOST se vystavuje pohromě. 

Tento hexagram brání dělat to, co chceme. Při svatbě žádné štěstí, nemoc se nezlepší, hledat štěstí je 
nejisté. Není to nepříznivý hexagram, jen nesmíme projevit nejistotu. 

Hx. 12 ÚPADEK je protikladem prosperity. 

Peněz málo. Sňatek obtížný. Obchod nejistý. Cestovat se nedoporučuje. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

15.9.2014 pondělí Jolana 426 rok 159 měsíc 783 den  Oficiální jednání – pozor na   

LIŠKA DŘEVO - TUEJ  spodní podtext, společnost   

KŮŇ OHEŇ + ČEN  nevyniká v upřímnosti.   

  DŘEVO + 17 + 45  Pokud nejste Opice, radši se   

  KOV - NÁSLEDOVÁNÍ  vyhněte veškerým jednáním a   

KOHOUT KOV -    sezením, protřelá Liška s vámi   

KŮŇ OHEŇ +    zamete jedna radost.  

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

159 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Potvrzení naší cesty posílí naše vnitřní já. Pozor, vnitřní já neznamená halasné oslavy okolí.  

Působením na hmotu energizují a aktivují SEVER. Aktivity ze severu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat do STŘEDU, negativní působení očekáváme z JIHU. Můžeme očekávat něco, co nám 
potvrdí správnost našeho konání, naší cesty. Prospěje to našemu sebevědomí, ale bylo by chybou 
očekávat aplaus okolí. Vše, co se děje, se děje výhradně kvůli našemu vnitřnímu růstu. 

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. Působením na hmotu energizují a aktivují 
ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, 
negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli 
podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků.  

Hx. 17 NÁSLEDOVÁNÍ znamená nedržet se předsudků. 

Nadměrné neštěstí rodí štěstí. Všude bude veselo. Nemoci a hádky ustanou. Nikdy neztrácet odvahu. 

Hx. 45 SHROMÁŽDĚNÍ znamená scházet se. 

Hádky a nemoci mizí. Dveře štěstí se otevírají, dveře neštěstí zavírají. Získáte hledané bohatství. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

16.9.2014 úterý Ludmila 426 rok 159 měsíc 694 den  Oficiální jednání agresivní,   

TYGR DŘEVO + ČCHIEN  společnost nevyvážená   

KŮŇ OHEŇ + ČEN  Dravý Tygr povede monolog,   

  DŘEVO + 25 + 12  přehlušit ho bude možná   

  KOV - NEVINNOST  nad vaše síly.  

KOHOUT KOV -       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

159 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Potvrzení naší cesty posílí naše vnitřní já. Pozor, vnitřní já neznamená halasné oslavy okolí.  

Působením na hmotu energizují a aktivují SEVER. Aktivity ze severu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat do STŘEDU, negativní působení očekáváme z JIHU. Můžeme očekávat něco, co nám 
potvrdí správnost našeho konání, naší cesty. Prospěje to našemu sebevědomí, ale bylo by chybou 
očekávat aplaus okolí. Vše, co se děje, se děje výhradně kvůli našemu vnitřnímu růstu. 

694 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Získáme v očích přátel. Ale ne předhazováním našeho bohatství. Působením na hmotu energizují 
a aktivují SEVEROZÁPAD. Aktivity ze severozápadu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
JIHU, negativní působení očekáváme z JIHOVÝCHODU. Energie svědčí společenskému styku, přátelé 
stojí o naši společnost. I nám setkávání udělá dobře, ale pozor bychom si měli dát na okaté 
zveřejňování a přílišné zdůrazňování našich úspěchů.  

Hx. 25 NEVINNOST se vystavuje pohromě. 

Tento hexagram brání dělat to, co chceme. Při svatbě žádné štěstí, nemoc se nezlepší, hledat štěstí je 
nejisté. Není to nepříznivý hexagram, jen nesmíme projevit nejistotu. 

Hx. 12 ÚPADEK je protikladem prosperity. 

Peněz málo. Sňatek obtížný. Obchod nejistý. Cestovat se nedoporučuje. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

17.9.2014 středa Naděžda 426 rok 159 měsíc 515 den  Oficiální jednání kultivovaná,   

LEOPARD ZEMĚ - TUEJ  ale nevýrazná, společnost   

KŮŇ OHEŇ + ČEN  rozpačitá  

  DŘEVO + 17 + 45  Hodně rozpačitý den, občas si   

  KOV - NÁSLEDOVÁNÍ  sám se sebou neví rady.  

KOHOUT KOV -       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

159 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Potvrzení naší cesty posílí naše vnitřní já. Pozor, vnitřní já neznamená halasné oslavy okolí.  

Působením na hmotu energizují a aktivují SEVER. Aktivity ze severu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat do STŘEDU, negativní působení očekáváme z JIHU. Můžeme očekávat něco, co nám 
potvrdí správnost našeho konání, naší cesty. Prospěje to našemu sebevědomí, ale bylo by chybou 
očekávat aplaus okolí. Vše, co se děje, se děje výhradně kvůli našemu vnitřnímu růstu. 

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu. 

Hx. 17 NÁSLEDOVÁNÍ znamená nedržet se předsudků. 

Nadměrné neštěstí rodí štěstí. Všude bude veselo. Nemoci a hádky ustanou. Nikdy neztrácet odvahu. 

Hx. 45 SHROMÁŽDĚNÍ znamená scházet se. 

Hádky a nemoci mizí. Dveře štěstí se otevírají, dveře neštěstí zavírají. Získáte hledané bohatství. 
  

300 



Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

18.9.2014 čtvrtek Kryštof 426 rok 159 měsíc 426 den  Oficiální jednání neortodoxní,   

KONDOR ZEMĚ + ČCHIEN  společnost duchovní  

KŮŇ OHEŇ + ČEN  Mimořádně zajímavý den   

  DŘEVO + 25 + 12  pro všechno, co se nám jeví jako   

  KOV - NEVINNOST  něco tak trochu z jiného světa.  

KOHOUT KOV -       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

159 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Potvrzení naší cesty posílí naše vnitřní já. Pozor, vnitřní já neznamená halasné oslavy okolí.  

Působením na hmotu energizují a aktivují SEVER. Aktivity ze severu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat do STŘEDU, negativní působení očekáváme z JIHU. Můžeme očekávat něco, co nám 
potvrdí správnost našeho konání, naší cesty. Prospěje to našemu sebevědomí, ale bylo by chybou 
očekávat aplaus okolí. Vše, co se děje, se děje výhradně kvůli našemu vnitřnímu růstu. 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

Hx. 25 NEVINNOST se vystavuje pohromě. 

Tento hexagram brání dělat to, co chceme. Při svatbě žádné štěstí, nemoc se nezlepší, hledat štěstí je 
nejisté. Není to nepříznivý hexagram, jen nesmíme projevit nejistotu. 

Hx. 12 ÚPADEK je protikladem prosperity. 

Peněz málo. Sňatek obtížný. Obchod nejistý. Cestovat se nedoporučuje. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

19.9.2014 pátek Zita 426 rok 159 měsíc 337 den  Oficiální jednání těžkopádné,  

BUVOL VODA + ČCHIEN   společnost nevypočitatelná  

KŮŇ OHEŇ + ČEN  Velmi tvrdohlavý, ale na první   

  DŘEVO + 25 + 12  pohled něčím zajímavý den.   

  KOV - NEVINNOST  V žádném případě nezkoušejte   

KOHOUT KOV -    docílit úspěchu silou.  

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

159 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Potvrzení naší cesty posílí naše vnitřní já. Pozor, vnitřní já neznamená halasné oslavy okolí.  

Působením na hmotu energizují a aktivují SEVER. Aktivity ze severu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat do STŘEDU, negativní působení očekáváme z JIHU. Můžeme očekávat něco, co nám 
potvrdí správnost našeho konání, naší cesty. Prospěje to našemu sebevědomí, ale bylo by chybou 
očekávat aplaus okolí. Vše, co se děje, se děje výhradně kvůli našemu vnitřnímu růstu. 

337 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Tradice na vrcholu. Pozor na vnášení nového, nicméně občas se může vylít s vodou i dítě.  

Působením na hmotu energizují a aktivují VÝCHOD. Aktivity z východu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat opět na VÝCHODĚ, vliv východu tak bude mimořádně silný. Vnímat bychom měli 
všechny události, které se na východě odehrávají nebo přicházející z tohoto směru, jejich budoucí 
význam může přesáhnout prvotní náznaky. Negativní působení očekáváme ze ZÁPADU. Důraz na 
tradice bude mimořádně silný, je zapotřebí z toho vycházet. Nové věci představujte velmi citlivě nebo 
ještě lépe počkejte s jejich uvedením na vhodnější dobu. a využijte maximální podporu tradic našich 
předků, cokoli původní nebo navazující na tradice se bude prosazovat samo.  

Hx. 25 NEVINNOST se vystavuje pohromě. 

Tento hexagram brání dělat to, co chceme. Při svatbě žádné štěstí, nemoc se nezlepší, hledat štěstí je 
nejisté. Není to nepříznivý hexagram, jen nesmíme projevit nejistotu. 

Hx. 12 ÚPADEK je protikladem prosperity. 

Peněz málo. Sňatek obtížný. Obchod nejistý. Cestovat se nedoporučuje. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

20.9.2014 sobota Oleg 426 rok 159 měsíc 248 den  Oficiální jednání neformální,   

NETOPÝR VODA - TUEJ  společnost rozevlátá  

KŮŇ OHEŇ + ČEN  Netopýr je pro Číňany  

  DŘEVO + 17 + 45  představitelem štěstí. Neví,   

  KOV - NÁSLEDOVÁNÍ  co chce, ale jde za tím s úsměvem 

KOHOUT KOV -    na rtech. Skvělý den pro 
všechno,   

KŮŇ OHEŇ +    co nebereme vážně.  

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

159 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Potvrzení naší cesty posílí naše vnitřní já. Pozor, vnitřní já neznamená halasné oslavy okolí.  

Působením na hmotu energizují a aktivují SEVER. Aktivity ze severu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat do STŘEDU, negativní působení očekáváme z JIHU. Můžeme očekávat něco, co nám 
potvrdí správnost našeho konání, naší cesty. Prospěje to našemu sebevědomí, ale bylo by chybou 
očekávat aplaus okolí. Vše, co se děje, se děje výhradně kvůli našemu vnitřnímu růstu. 

248 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnímejme naše blízké, pomohou nám k hojnosti. Neznamená to ale shrábnout všechno jen pro náš 
píseček. Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOZÁPAD. Aktivity z jihozápadu nám budou 
přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné 
vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOVÝCHODĚ, negativní působení očekáváme ze 
SEVEROVÝCHODU. Důraz na tradice minulého období přechází do působení partnerských vztahů, 
ovšem ty se dostávají do rozporu s názorem domácnosti (či mateřské firmy). Je třeba vnímat v širších 
souvislostech, jen tak se vyhneme budoucím problémům. 

Hx. 17 NÁSLEDOVÁNÍ znamená nedržet se předsudků. 

Nadměrné neštěstí rodí štěstí. Všude bude veselo. Nemoci a hádky ustanou. Nikdy neztrácet odvahu. 

Hx. 45 SHROMÁŽDĚNÍ znamená scházet se. 

Hádky a nemoci mizí. Dveře štěstí se otevírají, dveře neštěstí zavírají. Získáte hledané bohatství. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

21.9.2014 neděle Matouš 426 rok 159 měsíc 159 den  Oficiální jednání upovídané,   

KRYSA VODA + ČCHIEN  společnost zajímavá  

KŮŇ OHEŇ + ČEN  Pokud Krysu nezaženete   

  DŘEVO + 25 + 12  do kouta, je schopná, vtipná a   

  KOV - NEVINNOST  veselá. Dokáže být ale značně   

KOHOUT KOV -    agresivní.  

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

159 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Potvrzení naší cesty posílí naše vnitřní já. Pozor, vnitřní já neznamená halasné oslavy okolí.  

Působením na hmotu energizují a aktivují SEVER. Aktivity ze severu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat do STŘEDU, negativní působení očekáváme z JIHU. Můžeme očekávat něco, co nám 
potvrdí správnost našeho konání, naší cesty. Prospěje to našemu sebevědomí, ale bylo by chybou 
očekávat aplaus okolí. Vše, co se děje, se děje výhradně kvůli našemu vnitřnímu růstu. 

159 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Potvrzení naší cesty posílí naše vnitřní já. Pozor, vnitřní já neznamená halasné oslavy okolí.  

Působením na hmotu energizují a aktivují SEVER. Aktivity ze severu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat do STŘEDU, negativní působení očekáváme z JIHU. Můžeme očekávat něco, co nám 
potvrdí správnost našeho konání, naší cesty. Prospěje to našemu sebevědomí, ale bylo by chybou 
očekávat aplaus okolí. Vše, co se děje, se děje výhradně kvůli našemu vnitřnímu růstu. 

Hx. 25 NEVINNOST se vystavuje pohromě. 

Tento hexagram brání dělat to, co chceme. Při svatbě žádné štěstí, nemoc se nezlepší, hledat štěstí je 
nejisté. Není to nepříznivý hexagram, jen nesmíme projevit nejistotu. 

Hx. 12 ÚPADEK je protikladem prosperity. 

Peněz málo. Sňatek obtížný. Obchod nejistý. Cestovat se nedoporučuje. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

22.9.2014 pondělí Dariana 426 rok 159 měsíc 961 den  Oficiální jednání na úrovni,   

VLAŠTOVKA VODA - TUEJ  společnost velkodušná  

KŮŇ OHEŇ + ČEN  Vlaštovka je stará duše, velmi akce. 

  DŘEVO + 17 + 45  příznivý den pro všechno, co má   

  KOV - NÁSLEDOVÁNÍ  nenásilnou formou spět   

KOHOUT KOV -    k potřebnému konci. Nepříznivý   

KŮŇ OHEŇ +    den pro násilné   

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

159 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Potvrzení naší cesty posílí naše vnitřní já. Pozor, vnitřní já neznamená halasné oslavy okolí.  

Působením na hmotu energizují a aktivují SEVER. Aktivity ze severu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat do STŘEDU, negativní působení očekáváme z JIHU. Můžeme očekávat něco, co nám 
potvrdí správnost našeho konání, naší cesty. Prospěje to našemu sebevědomí, ale bylo by chybou 
očekávat aplaus okolí. Vše, co se děje, se děje výhradně kvůli našemu vnitřnímu růstu. 

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit.  

Hx. 17 NÁSLEDOVÁNÍ znamená nedržet se předsudků. 

Nadměrné neštěstí rodí štěstí. Všude bude veselo. Nemoci a hádky ustanou. Nikdy neztrácet odvahu. 

Hx. 45 SHROMÁŽDĚNÍ znamená scházet se. 

Hádky a nemoci mizí. Dveře štěstí se otevírají, dveře neštěstí zavírají. Získáte hledané bohatství. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

23.9.2014 úterý Berta 426 rok 159 měsíc 872 den  Oficiální jednání nedosáhne   

VEPŘ VODA + ČCHIEN  uspokojivých výsledků, společnost  

KŮŇ OHEŇ + ČEN  přehrávající  

  DŘEVO + 25 + 12  Den, přinášející divadelní   

  KOV - NEVINNOST  představení, ne opravdový život. 

KOHOUT KOV -       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

159 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Potvrzení naší cesty posílí naše vnitřní já. Pozor, vnitřní já neznamená halasné oslavy okolí. 

Působením na hmotu energizují a aktivují SEVER. Aktivity ze severu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat do STŘEDU, negativní působení očekáváme z JIHU.  

Můžeme očekávat něco, co nám potvrdí správnost našeho konání, naší cesty. Prospěje to našemu 
sebevědomí, ale bylo by chybou očekávat aplaus okolí. Vše, co se děje, se děje výhradně kvůli našemu 
vnitřnímu růstu. 

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

Hx. 25 NEVINNOST se vystavuje pohromě. 

Tento hexagram brání dělat to, co chceme. Při svatbě žádné štěstí, nemoc se nezlepší, hledat štěstí je 
nejisté. Není to nepříznivý hexagram, jen nesmíme projevit nejistotu. 

Hx. 12 ÚPADEK je protikladem prosperity. 

Peněz málo. Sňatek obtížný. Obchod nejistý. Cestovat se nedoporučuje. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

24.9.2014 středa Jaromír 426 rok 159 měsíc 783 den  Oficiální jednání otevřené,   

DIKOBRAZ ZEMĚ - TUEJ  společnost preferující partnerství  

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  Den určený pro partnerství,   

  DŘEVO + 58 + 47  velmi silné vnímání sexuálního   

  KOV - RADOST  pouta.  

PES KOV +       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

159 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Potvrzení naší cesty posílí naše vnitřní já. Pozor, vnitřní já neznamená halasné oslavy okolí.  

Působením na hmotu energizují a aktivují SEVER. Aktivity ze severu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat do STŘEDU, negativní působení očekáváme z JIHU. Můžeme očekávat něco, co nám 
potvrdí správnost našeho konání, naší cesty. Prospěje to našemu sebevědomí, ale bylo by chybou 
očekávat aplaus okolí. Vše, co se děje, se děje výhradně kvůli našemu vnitřnímu růstu. 

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. Působením na hmotu energizují a aktivují 
ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, 
negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli 
podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků.  

Hx. 58 RADOST znamená ukázat se. 

Nemoci se dostane dobrého lékaře. Získáte hledané bohatství. Ve sňatku a jiných svazcích velké 
uspokojení. Práci najdete bez úsilí. 

HX. 47 TÍSEŇ srocuje. 

Opatrnost ve všem. Žádná korupce. Vyhnout se sprostým lidem a hledat lidi vzdělané. Průměrný muž 
vyhledává hlupáky. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

25.9.2014 čtvrtek Zlata 426 rok 159 měsíc 694 den  Oficiální jednání nedosáhne   

VLK ZEMĚ + ČCHIEN  uspokojivých výsledků,   

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  společnost přehrávající  

  DŘEVO + 10 + 6  Den, přinášející divadelní   

  KOV - VYKROČENÍ  představení, ne opravdový život.  

PES KOV +       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

159 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Potvrzení naší cesty posílí naše vnitřní já. Pozor, vnitřní já neznamená halasné oslavy okolí.  

Působením na hmotu energizují a aktivují SEVER. Aktivity ze severu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat do STŘEDU, negativní působení očekáváme z JIHU. Můžeme očekávat něco, co nám 
potvrdí správnost našeho konání, naší cesty. Prospěje to našemu sebevědomí, ale bylo by chybou 
očekávat aplaus okolí. Vše, co se děje, se děje výhradně kvůli našemu vnitřnímu růstu. 

694 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Získáme v očích přátel. Ale ne předhazováním našeho bohatství. Působením na hmotu energizují 
a aktivují SEVEROZÁPAD. Aktivity ze severozápadu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
JIHU, negativní působení očekáváme z JIHOVÝCHODU. Energie svědčí společenskému styku, přátelé 
stojí o naši společnost. I nám setkávání udělá dobře, ale pozor bychom si měli dát na okaté 
zveřejňování a přílišné zdůrazňování našich úspěchů.  

Hx.10 VYKROČENÍ znamená nesetrvávat na místě. 

Cesty výhodné. Úspěch v obchodě jistý. Nemoci mizí. Podnikání dobře vyjde. 

Hx. 6 SVÁR znamená nenávidět.  

V tuto chvíli se nic nedaří, zbytečná snaha. Dobrých věcí se těžko dosahuje. Pachtění za bohatstvím je 
iluzorní.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

26.9.2014 pátek Andrea 426 rok 159 měsíc 515 den  Oficiální jednání loajální,   

PES KOV + ČCHIEN  společnost mladých hravá,   

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  starších upjatá  

  DŘEVO + 10 + 6  Den jako stvořený pro loajalitu,   

  KOV - VYKROČENÍ  bez ohledu k čemu se má vázat.  

PES KOV +       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

159 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Potvrzení naší cesty posílí naše vnitřní já. Pozor, vnitřní já neznamená halasné oslavy okolí.  

Působením na hmotu energizují a aktivují SEVER. Aktivity ze severu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat do STŘEDU, negativní působení očekáváme z JIHU. Můžeme očekávat něco, co nám 
potvrdí správnost našeho konání, naší cesty. Prospěje to našemu sebevědomí, ale bylo by chybou 
očekávat aplaus okolí. Vše, co se děje, se děje výhradně kvůli našemu vnitřnímu růstu. 

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu. 

Hx.10 VYKROČENÍ znamená nesetrvávat na místě. 

Cesty výhodné. Úspěch v obchodě jistý. Nemoci mizí. Podnikání dobře vyjde. 

Hx. 6 SVÁR znamená nenávidět.  

V tuto chvíli se nic nedaří, zbytečná snaha. Dobrých věcí se těžko dosahuje. Pachtění za bohatstvím je 
iluzorní.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

27.9.2014 sobota Jonáš 426 rok 159 měsíc 426 den  Oficiální jednání podrážděné,   

BAŽANT KOV - TUEJ  společnost nesourodá  

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  Den, přinášející obavy z malérů,  

  DŘEVO + 58 + 47  které se ještě nestaly.  

  KOV - RADOST     

PES KOV +       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

159 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Potvrzení naší cesty posílí naše vnitřní já. Pozor, vnitřní já neznamená halasné oslavy okolí.  

Působením na hmotu energizují a aktivují SEVER. Aktivity ze severu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat do STŘEDU, negativní působení očekáváme z JIHU. Můžeme očekávat něco, co nám 
potvrdí správnost našeho konání, naší cesty. Prospěje to našemu sebevědomí, ale bylo by chybou 
očekávat aplaus okolí. Vše, co se děje, se děje výhradně kvůli našemu vnitřnímu růstu. 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

Hx. 58 RADOST znamená ukázat se. 

Nemoci se dostane dobrého lékaře. Získáte hledané bohatství. Ve sňatku a jiných svazcích velké 
uspokojení. Práci najdete bez úsilí. 

HX. 47 TÍSEŇ srocuje. 

Opatrnost ve všem. Žádná korupce. Vyhnout se sprostým lidem a hledat lidi vzdělané. Průměrný muž 
vyhledává hlupáky. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

28.9.2014 neděle Václav 426 rok 159 měsíc 337 den  Oficiální jednání jednostranné,   

KOHOUT KOV + ČCHIEN  společnost výstřední  

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  Den prosazování sebe sama a   

  DŘEVO + 10 + 6  komplexů z nedostatečného   

  KOV - VYKROČENÍ  ocenění okolí.  

PES KOV +       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

159 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Potvrzení naší cesty posílí naše vnitřní já. Pozor, vnitřní já neznamená halasné oslavy okolí.  

Působením na hmotu energizují a aktivují SEVER. Aktivity ze severu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat do STŘEDU, negativní působení očekáváme z JIHU. Můžeme očekávat něco, co nám 
potvrdí správnost našeho konání, naší cesty. Prospěje to našemu sebevědomí, ale bylo by chybou 
očekávat aplaus okolí. Vše, co se děje, se děje výhradně kvůli našemu vnitřnímu růstu. 

337 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Tradice na vrcholu. Pozor na vnášení nového, nicméně občas se může vylít s vodou i dítě.  

Působením na hmotu energizují a aktivují VÝCHOD. Aktivity z východu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat opět na VÝCHODĚ, vliv východu tak bude mimořádně silný. Vnímat bychom měli 
všechny události, které se na východě odehrávají nebo přicházející z tohoto směru, jejich budoucí 
význam může přesáhnout prvotní náznaky. Negativní působení očekáváme ze ZÁPADU. Důraz na 
tradice bude mimořádně silný, je zapotřebí z toho vycházet. Nové věci představujte velmi citlivě nebo 
ještě lépe počkejte s jejich uvedením na vhodnější dobu. a využijte maximální podporu tradic našich 
předků, cokoli původní nebo navazující na tradice se bude prosazovat samo.  

Hx.10 VYKROČENÍ znamená nesetrvávat na místě. 

Cesty výhodné. Úspěch v obchodě jistý. Nemoci mizí. Podnikání dobře vyjde. 

Hx. 6 SVÁR znamená nenávidět.  

V tuto chvíli se nic nedaří, zbytečná snaha. Dobrých věcí se těžko dosahuje. Pachtění za bohatstvím je 
iluzorní.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

29.9.2014 pondělí Michal 426 rok 159 měsíc 248 den  Oficiální jednání negativistické,   

HAVRAN KOV - TUEJ  společnost neveselá  

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  Havran je pták škarohlíd.  

  DŘEVO + 58 + 47   Všechno vidí černě, z ničeho   

  KOV - RADOST  nedokáže mít radost. Nevhodný   

PES KOV +    den pro cokoli, co má mít delší   

KŮŇ OHEŇ +     trvání.  

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

159 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Potvrzení naší cesty posílí naše vnitřní já. Pozor, vnitřní já neznamená halasné oslavy okolí.  

Působením na hmotu energizují a aktivují SEVER. Aktivity ze severu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat do STŘEDU, negativní působení očekáváme z JIHU. Můžeme očekávat něco, co nám 
potvrdí správnost našeho konání, naší cesty. Prospěje to našemu sebevědomí, ale bylo by chybou 
očekávat aplaus okolí. Vše, co se děje, se děje výhradně kvůli našemu vnitřnímu růstu. 

248 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnímejme naše blízké, pomohou nám k hojnosti. Neznamená to ale shrábnout všechno jen pro náš 
píseček. Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOZÁPAD. Aktivity z jihozápadu nám budou 
přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné 
vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOVÝCHODĚ, negativní působení očekáváme ze 
SEVEROVÝCHODU. Důraz na tradice minulého období přechází do působení partnerských vztahů, 
ovšem ty se dostávají do rozporu s názorem domácnosti (či mateřské firmy). Je třeba vnímat v širších 
souvislostech, jen tak se vyhneme budoucím problémům. 

Hx. 58 RADOST znamená ukázat se. 

Nemoci se dostane dobrého lékaře. Získáte hledané bohatství. Ve sňatku a jiných svazcích velké 
uspokojení. Práci najdete bez úsilí. 

HX. 47 TÍSEŇ srocuje. 

Opatrnost ve všem. Žádná korupce. Vyhnout se sprostým lidem a hledat lidi vzdělané. Průměrný muž 
vyhledává hlupáky. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

30.9.2014 úterý Jeroným 426 rok 159 měsíc 159 den  Oficiální jednání k věci,   

OPICE KOV + ČCHIEN  společnost hravá  

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  Velmi pozitivní den pro chování   

  DŘEVO + 10 + 6  přirozené, hravé. a řinčení   

  KOV - VYKROČENÍ  zbraní při tlačení na pilu.  

PES KOV +       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

159 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Potvrzení naší cesty posílí naše vnitřní já. Pozor, vnitřní já neznamená halasné oslavy okolí.  

Působením na hmotu energizují a aktivují SEVER. Aktivity ze severu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat do STŘEDU, negativní působení očekáváme z JIHU. Můžeme očekávat něco, co nám 
potvrdí správnost našeho konání, naší cesty. Prospěje to našemu sebevědomí, ale bylo by chybou 
očekávat aplaus okolí. Vše, co se děje, se děje výhradně kvůli našemu vnitřnímu růstu. 

159 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Potvrzení naší cesty posílí naše vnitřní já. Pozor, vnitřní já neznamená halasné oslavy okolí.  

Působením na hmotu energizují a aktivují SEVER. Aktivity ze severu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat do STŘEDU, negativní působení očekáváme z JIHU. Můžeme očekávat něco, co nám 
potvrdí správnost našeho konání, naší cesty. Prospěje to našemu sebevědomí, ale bylo by chybou 
očekávat aplaus okolí. Vše, co se děje, se děje výhradně kvůli našemu vnitřnímu růstu. 

Hx.10 VYKROČENÍ znamená nesetrvávat na místě. 

Cesty výhodné. Úspěch v obchodě jistý. Nemoci mizí. Podnikání dobře vyjde. 

Hx. 6 SVÁR znamená nenávidět.  

V tuto chvíli se nic nedaří, zbytečná snaha. Dobrých věcí se těžko dosahuje. Pachtění za bohatstvím je 
iluzorní.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

Říjen 2014 
1.10.2014 středa Igor 426 rok 159 měsíc 961 den  Oficiální jednání loajální,   

PES KOV + ČCHIEN  společnost mladých hravá,   

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  starších upjatá  

  DŘEVO + 10 + 6  Den jako stvořený pro loajalitu,   

  KOV - VYKROČENÍ  bez ohledu k čemu se má vázat.  

PES KOV +       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

159 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Potvrzení naší cesty posílí naše vnitřní já. Pozor, vnitřní já neznamená halasné oslavy okolí.  

Působením na hmotu energizují a aktivují SEVER. Aktivity ze severu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat do STŘEDU, negativní působení očekáváme z JIHU. Můžeme očekávat něco, co nám 
potvrdí správnost našeho konání, naší cesty. Prospěje to našemu sebevědomí, ale bylo by chybou 
očekávat aplaus okolí. Vše, co se děje, se děje výhradně kvůli našemu vnitřnímu růstu.  

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit. 

Hx.10 VYKROČENÍ znamená nesetrvávat na místě.  

Cesty výhodné. Úspěch v obchodě jistý. Nemoci mizí. Podnikání dobře vyjde. 

Hx. 6 SVÁR znamená nenávidět. 

V tuto chvíli se nic nedaří, zbytečná snaha. Dobrých věcí se těžko dosahuje. Pachtění za bohatstvím je 
iluzorní. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

2.10.2014 čtvrtek Olívie 426 rok 159 měsíc 872 den  Oficiální jednání podrážděné,   

BAŽANT KOV - TUEJ  společnost nesourodá  

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  Den, přinášející obavy z malérů,  

  DŘEVO + 58 + 47  které se ještě nestaly.  

  KOV - RADOST     

PES KOV +       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

159 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Potvrzení naší cesty posílí naše vnitřní já. Pozor, vnitřní já neznamená halasné oslavy okolí.  

Působením na hmotu energizují a aktivují SEVER. Aktivity ze severu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat do STŘEDU, negativní působení očekáváme z JIHU. Můžeme očekávat něco, co nám 
potvrdí správnost našeho konání, naší cesty. Prospěje to našemu sebevědomí, ale bylo by chybou 
očekávat aplaus okolí. Vše, co se děje, se děje výhradně kvůli našemu vnitřnímu růstu.  

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

Hx. 58 RADOST znamená ukázat se. 

Nemoci se dostane dobrého lékaře. Získáte hledané bohatství. Ve sňatku a jiných svazcích velké 
uspokojení. Práci najdete bez úsilí. 

HX. 47 TÍSEŇ srocuje. 

Opatrnost ve všem. Žádná korupce. Vyhnout se sprostým lidem a hledat lidi vzdělané. Průměrný muž 
vyhledává hlupáky. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

3.10.2014 pátek Bohumil 426 rok 159 měsíc 783 den  Oficiální jednání jednostranné,   

KOHOUT KOV + ČCHIEN  společnost výstřední  

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  Den prosazování sebe sama a   

  DŘEVO + 10 + 6  komplexů z nedostatečného   

  KOV - VYKROČENÍ  ocenění okolí.  

PES KOV +       

KŮŇ OHEŇ +       

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

159 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Potvrzení naší cesty posílí naše vnitřní já. Pozor, vnitřní já neznamená halasné oslavy okolí.  

Působením na hmotu energizují a aktivují SEVER. Aktivity ze severu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat do STŘEDU, negativní působení očekáváme z JIHU. Můžeme očekávat něco, co nám 
potvrdí správnost našeho konání, naší cesty. Prospěje to našemu sebevědomí, ale bylo by chybou 
očekávat aplaus okolí. Vše, co se děje, se děje výhradně kvůli našemu vnitřnímu růstu.  

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. Působením na hmotu energizují a aktivují 
ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, 
negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli 
podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků. 

Hx.10 VYKROČENÍ znamená nesetrvávat na místě.  

Cesty výhodné. Úspěch v obchodě jistý. Nemoci mizí. Podnikání dobře vyjde. 

Hx. 6 SVÁR znamená nenávidět. 

V tuto chvíli se nic nedaří, zbytečná snaha. Dobrých věcí se těžko dosahuje. Pachtění za bohatstvím je 
iluzorní. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

4.10.2014 sobota František 426 rok 159 měsíc 694 den  Oficiální jednání negativistické,   

HAVRAN KOV - TUEJ  společnost neveselá  

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  Havran je pták škarohlíd.  

  DŘEVO + 58 + 47   Všechno vidí černě, z ničeho   

  KOV - RADOST  nedokáže mít radost. Nevhodný   

PES KOV +    den pro cokoli, co má mít delší   

KŮŇ OHEŇ +     trvání.  

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

159 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Potvrzení naší cesty posílí naše vnitřní já. Pozor, vnitřní já neznamená halasné oslavy okolí.  

Působením na hmotu energizují a aktivují SEVER. Aktivity ze severu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat do STŘEDU, negativní působení očekáváme z JIHU. Můžeme očekávat něco, co nám 
potvrdí správnost našeho konání, naší cesty. Prospěje to našemu sebevědomí, ale bylo by chybou 
očekávat aplaus okolí. Vše, co se děje, se děje výhradně kvůli našemu vnitřnímu růstu.  

694 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Získáme v očích přátel. Ale ne předhazováním našeho bohatství. Působením na hmotu energizují 
a aktivují SEVEROZÁPAD. Aktivity ze severozápadu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
JIHU, negativní působení očekáváme z JIHOVÝCHODU. Energie svědčí společenskému styku, přátelé 
stojí o naši společnost. I nám setkávání udělá dobře, ale pozor bychom si měli dát na okaté 
zveřejňování a přílišné zdůrazňování našich úspěchů.  

Hx. 58 RADOST znamená ukázat se. 

Nemoci se dostane dobrého lékaře. Získáte hledané bohatství. Ve sňatku a jiných svazcích velké 
uspokojení. Práci najdete bez úsilí. 

HX. 47 TÍSEŇ srocuje. 

Opatrnost ve všem. Žádná korupce. Vyhnout se sprostým lidem a hledat lidi vzdělané. Průměrný muž 
vyhledává hlupáky. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

5.10.2014 neděle Eliška 426 rok 159 měsíc 515 den  Oficiální jednání k věci,   

OPICE KOV + ČCHIEN  společnost hravá  

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  Velmi pozitivní den pro chování   

  DŘEVO + 10 + 6  přirozené, hravé. a řinčení   

  KOV - VYKROČENÍ  zbraní při tlačení na pilu.  

PES KOV +       

KŮŇ OHEŇ +       

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

159 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Potvrzení naší cesty posílí naše vnitřní já. Pozor, vnitřní já neznamená halasné oslavy okolí. 

Působením na hmotu energizují a aktivují SEVER. Aktivity ze severu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat do STŘEDU, negativní působení očekáváme z JIHU. Můžeme očekávat něco, co nám 
potvrdí správnost našeho konání, naší cesty. Prospěje to našemu sebevědomí, ale bylo by chybou 
očekávat aplaus okolí. Vše, co se děje, se děje výhradně kvůli našemu vnitřnímu růstu. 

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu. 

Hx.10 VYKROČENÍ znamená nesetrvávat na místě.  

Cesty výhodné. Úspěch v obchodě jistý. Nemoci mizí. Podnikání dobře vyjde. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

Hx. 6 SVÁR znamená nenávidět. 

V tuto chvíli se nic nedaří, zbytečná snaha. Dobrých věcí se těžko dosahuje. Pachtění za bohatstvím je 
iluzorní. 

 

6.10.2014 pondělí Hanuš 426 rok 159 měsíc 426 den  Oficiální jednání vstřícné,   

LIDOOP ZEMĚ - TUEJ  společnost spojující  

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  Velmi dobrý den pro jakékoli   

  DŘEVO + 58 + 47  setkání oficiální i osobní.  

  KOV - RADOST     

PES KOV +       

KŮŇ OHEŇ +       

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 
Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 
Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

159 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Potvrzení naší cesty posílí naše vnitřní já. Pozor, vnitřní já neznamená halasné oslavy okolí. 

Působením na hmotu energizují a aktivují SEVER. Aktivity ze severu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat do STŘEDU, negativní působení očekáváme z JIHU. Můžeme očekávat něco, co nám 
potvrdí správnost našeho konání, naší cesty. Prospěje to našemu sebevědomí, ale bylo by chybou 
očekávat aplaus okolí. Vše, co se děje, se děje výhradně kvůli našemu vnitřnímu růstu. 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. Působením 
na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

Hx. 58 RADOST znamená ukázat se. 

Nemoci se dostane dobrého lékaře. Získáte hledané bohatství. Ve sňatku a jiných svazcích velké 
uspokojení. Práci najdete bez úsilí. 

HX. 47 TÍSEŇ srocuje. 

Opatrnost ve všem. Žádná korupce. Vyhnout se sprostým lidem a hledat lidi vzdělané. Průměrný muž 
vyhledává hlupáky.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

7.10.2014 úterý Justýna 426 rok 159 měsíc 337 den  Oficiální jednání lidské,   

TAPÍR ZEMĚ + ČCHIEN  společnost empatická  

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  Úžasný den plný lidské   

  DŘEVO + 10 + 6  solidarity, příkladný pro jednání  

  KOV - VYKROČENÍ   na úřadech. Naplňování potřeb,  

PES KOV +    ne přání.   

KŮŇ OHEŇ +       

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

159 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Potvrzení naší cesty posílí naše vnitřní já. Pozor, vnitřní já neznamená halasné oslavy okolí. 

Působením na hmotu energizují a aktivují SEVER. Aktivity ze severu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat do STŘEDU, negativní působení očekáváme z JIHU. Můžeme očekávat něco, co nám 
potvrdí správnost našeho konání, naší cesty. Prospěje to našemu sebevědomí, ale bylo by chybou 
očekávat aplaus okolí. Vše, co se děje, se děje výhradně kvůli našemu vnitřnímu růstu. 

337 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Tradice na vrcholu. Pozor na vnášení nového, nicméně občas se může vylít s vodou i dítě. 

Působením na hmotu energizují a aktivují VÝCHOD. Aktivity z východu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat opět na VÝCHODĚ, vliv východu tak bude mimořádně silný. Vnímat bychom měli 
všechny události, které se na východě odehrávají nebo přicházející z tohoto směru, jejich budoucí 
význam může přesáhnout prvotní náznaky. Negativní působení očekáváme ze ZÁPADU. Důraz na 
tradice bude mimořádně silný, je zapotřebí z toho vycházet. Nové věci představujte velmi citlivě nebo 
ještě lépe počkejte s jejich uvedením na vhodnější dobu. a využijte maximální podporu tradic našich 
předků, cokoli původní nebo navazující na tradice se bude prosazovat samo. 

Hx.10 VYKROČENÍ znamená nesetrvávat na místě. 

Cesty výhodné. Úspěch v obchodě jistý. Nemoci mizí. Podnikání dobře vyjde. 

Hx. 6 SVÁR znamená nenávidět. 

V tuto chvíli se nic nedaří, zbytečná snaha. Dobrých věcí se těžko dosahuje. Pachtění za bohatstvím je 
iluzorní. 
  

320 



Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

8.10.2014 středa Věra 426 rok 961 měsíc 248 den  Oficiální jednání zcela  

OVCE OHEŇ + ČCHIEN  nevypočitatelné,  

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  společnost také.  

  DŘEVO + 10 + 6  Den stvořený pro vnímání  

  ZEMĚ 0 VYKROČENÍ  krásy, ovšem s realitou má  

PES KOV +    značné potíže.  

KŮŇ OHEŇ +       

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit. 

248 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnímejme naše blízké, pomohou nám k hojnosti. Neznamená to ale shrábnout všechno jen pro náš 
píseček. Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOZÁPAD. Aktivity z jihozápadu nám budou 
přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné 
vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOVÝCHODĚ, negativní působení očekáváme ze 
SEVEROVÝCHODU. Důraz na tradice minulého období přechází do působení partnerských vztahů, 

ovšem ty se dostávají do rozporu s názorem domácnosti (či mateřské firmy). Je třeba vnímat v širších 

souvislostech, jen tak se vyhneme budoucím problémům. 

Hx.10 VYKROČENÍ znamená nesetrvávat na místě. 

Cesty výhodné. Úspěch v obchodě jistý. Nemoci mizí. Podnikání dobře vyjde. 

Hx. 6 SVÁR znamená nenávidět. 

V tuto chvíli se nic nedaří, zbytečná snaha. Dobrých věcí se těžko dosahuje. Pachtění za bohatstvím je 
iluzorní. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

9.10.2014 čtvrtek Štefan 426 rok 961 měsíc 159 den  Oficiální jednání podbízivé,   

MUNTJAK OHEŇ - TUEJ  společnost oslnivá  

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  Okouzlující a příjemný den,   

  DŘEVO + 58 + 47  trochu nesamostatný.  

  ZEMĚ 0 RADOST     

PES KOV +       

KŮŇ OHEŇ +       

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování.  

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit. 

159 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Potvrzení naší cesty posílí naše vnitřní já. Pozor, vnitřní já neznamená halasné oslavy okolí. 

Působením na hmotu energizují a aktivují SEVER. Aktivity ze severu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat do STŘEDU, negativní působení očekáváme z JIHU. Můžeme očekávat něco, co nám 
potvrdí správnost našeho konání, naší cesty. Prospěje to našemu sebevědomí, ale bylo by chybou 
očekávat aplaus okolí. Vše, co se děje, se děje výhradně kvůli našemu vnitřnímu růstu. 

Hx. 58 RADOST znamená ukázat se. 

Nemoci se dostane dobrého lékaře. Získáte hledané bohatství. Ve sňatku a jiných svazcích velké 
uspokojení. Práci najdete bez úsilí. 

HX. 47 TÍSEŇ srocuje. 

Opatrnost ve všem. Žádná korupce. Vyhnout se sprostým lidem a hledat lidi vzdělané. Průměrný muž 
vyhledává hlupáky. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

10.10.2014 pátek Mariana 426 rok 961 měsíc 961 den  Oficiální jednání dynamické  

KŮŇ OHEŇ + ČCHIEN   až překotné, společnost   

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  velkolepá  

  DŘEVO + 10 + 6  Den stvořený pro   

  ZEMĚ 0 VYKROČENÍ  Ódu na radost, nepříliš   

PES KOV +    nevhodný pro monotónní  

KŮŇ OHEŇ +    činnost, či podpis smlouvy.  

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit. 

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit. 

Hx.10 VYKROČENÍ znamená nesetrvávat na místě. 

Cesty výhodné. Úspěch v obchodě jistý. Nemoci mizí. Podnikání dobře vyjde. 

Hx. 6 SVÁR znamená nenávidět. 

V tuto chvíli se nic nedaří, zbytečná snaha. Dobrých věcí se těžko dosahuje. Pachtění za bohatstvím je 
iluzorní. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

11.10.2014 sobota Andrej 426 rok 961 měsíc 872 den  Oficiální jednání rozhodné,   

JELEN OHEŇ - TUEJ  společnost informativní  

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  Den sdělení a zpráv. Tajná   

  DŘEVO + 58 + 47  schůzka bude zveřejněna dřív,   

  ZEMĚ 0 RADOST  než k ní dojde.  

PES KOV +       

KŮŇ OHEŇ +       

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit. 

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

Hx. 58 RADOST znamená ukázat se. 

Nemoci se dostane dobrého lékaře. Získáte hledané bohatství. Ve sňatku a jiných svazcích velké 
uspokojení. Práci najdete bez úsilí. 

HX. 47 TÍSEŇ srocuje. 

Opatrnost ve všem. Žádná korupce. Vyhnout se sprostým lidem a hledat lidi vzdělané. Průměrný muž 
vyhledává hlupáky. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

12.10.2014 neděle Marcel 426 rok 961 měsíc 783 den  Oficiální jednání uzavřené,   

HAD OHEŇ + ČCHIEN  společnost náladová  

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  Velmi dobrý den pro jemné   

  DŘEVO + 10 + 6  prosazení inteligentních  

  ZEMĚ 0 VYKROČENÍ   záležitostí.   

PES KOV +       

KŮŇ OHEŇ +       

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit. 

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. Působením na hmotu energizují a aktivují 
ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, 
negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli 
podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků. 

Hx.10 VYKROČENÍ znamená nesetrvávat na místě. 

Cesty výhodné. Úspěch v obchodě jistý. Nemoci mizí. Podnikání dobře vyjde. 

Hx. 6 SVÁR znamená nenávidět. 

V tuto chvíli se nic nedaří, zbytečná snaha. Dobrých věcí se těžko dosahuje. Pachtění za bohatstvím je 
iluzorní. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

13.10.2014 pondělí Renáta 426 rok 961 měsíc 694 den  Oficiální jednání neobratné,  

ČERV ZEMĚ - TUEJ  společnost nevýrazná 

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  Mimořádně submisivní den,  

  DŘEVO + 58 + 47  jakoby se omlouval, že je vůbec  

  ZEMĚ 0 RADOST  zařazen do kalendáře.  

PES KOV +    Nevýhodný pro zásadní kroky, 

KŮŇ OHEŇ +     ale příjemný pro romantická  

     setkání. 

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit. 

694 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Získáme v očích přátel. Ale ne předhazováním našeho bohatství. Působením na hmotu energizují 
a aktivují SEVEROZÁPAD. Aktivity ze severozápadu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
JIHU, negativní působení očekáváme z JIHOVÝCHODU. Energie svědčí společenskému styku, přátelé 
stojí o naši společnost. I nám setkávání udělá dobře, ale pozor bychom si měli dát na okaté 
zveřejňování a přílišné zdůrazňování našich úspěchů. 

Hx. 58 RADOST znamená ukázat se. 

Nemoci se dostane dobrého lékaře. Získáte hledané bohatství. Ve sňatku a jiných svazcích velké 
uspokojení. Práci najdete bez úsilí. 

HX. 47 TÍSEŇ srocuje. 

Opatrnost ve všem. Žádná korupce. Vyhnout se sprostým lidem a hledat lidi vzdělané. Průměrný muž 
vyhledává hlupáky. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

14.10.2014 úterý Agáta 426 rok 961 měsíc 515 den  Oficiální jednání půjde dobře,  

BEZROHÝ DRAK ZEMĚ + ČCHIEN  společnost se může zadrhnout.  

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  Dobrý den, který se tváří silnější,  

  DŘEVO + 10 + 6  než opravdu je.  

  ZEMĚ 0 VYKROČENÍ     

PES KOV +       

KŮŇ OHEŇ +       

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit. 

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu. 

Hx.10 VYKROČENÍ znamená nesetrvávat na místě. 

Cesty výhodné. Úspěch v obchodě jistý. Nemoci mizí. Podnikání dobře vyjde. 

Hx. 6 SVÁR znamená nenávidět. 

V tuto chvíli se nic nedaří, zbytečná snaha. Dobrých věcí se těžko dosahuje. Pachtění za bohatstvím je 
iluzorní. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

15.10.2014 středa Tereza 426 rok 961 měsíc 426 den  Oficiální jednání vynikající,   

DRAK DŘEVO + ČCHIEN  společnost brilantní.   

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  Výborný den, přinášející nové   

  DŘEVO + 10 + 6  úhly pohledu. Zajímavý den  

  ZEMĚ 0 VYKROČENÍ  pro vztahy (svatba), drak se   

PES KOV +    nikdy nenudí, je velkorysý,  

KŮŇ OHEŇ +    důvěřivý, až trochu naivní.  

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit. 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

Hx.10 VYKROČENÍ znamená nesetrvávat na místě. 

Cesty výhodné. Úspěch v obchodě jistý. Nemoci mizí. Podnikání dobře vyjde. 

Hx. 6 SVÁR znamená nenávidět. 

V tuto chvíli se nic nedaří, zbytečná snaha. Dobrých věcí se těžko dosahuje. Pachtění za bohatstvím je 
iluzorní. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

16.10.2014 čtvrtek Havel 426 rok 961 měsíc 337 den  Oficiální jednání velmi  

JEZEVEC DŘEVO - TUEJ  konzervativní, společnost.  

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  usedlá  

  DŘEVO + 58 + 47  Zajímavý den. Vypadá velmi  

  ZEMĚ 0 RADOST  dynamicky, ale přitom je velmi  

PES KOV +     konzervativní.  

KŮŇ OHEŇ +       

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 
Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 
Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit. 

337 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Tradice na vrcholu. Pozor na vnášení nového, nicméně občas se může vylít s vodou i dítě. 

Působením na hmotu energizují a aktivují VÝCHOD. Aktivity z východu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat opět na VÝCHODĚ, vliv východu tak bude mimořádně silný. Vnímat bychom měli 
všechny události, které se na východě odehrávají nebo přicházející z tohoto směru, jejich budoucí 
význam může přesáhnout prvotní náznaky. Negativní působení očekáváme ze ZÁPADU. Důraz na 
tradice bude mimořádně silný, je zapotřebí z toho vycházet. Nové věci představujte velmi citlivě nebo 
ještě lépe počkejte s jejich uvedením na vhodnější dobu. a využijte maximální podporu tradic našich 
předků, cokoli původní nebo navazující na tradice se bude prosazovat samo. 

Hx. 58 RADOST znamená ukázat se. 

Nemoci se dostane dobrého lékaře. Získáte hledané bohatství. Ve sňatku a jiných svazcích velké 
uspokojení. Práci najdete bez úsilí. 

HX. 47 TÍSEŇ srocuje. 

Opatrnost ve všem. Žádná korupce. Vyhnout se sprostým lidem a hledat lidi vzdělané. Průměrný muž 
vyhledává hlupáky. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

17.10.2014 pátek Hedvika 426 rok 961 měsíc 248 den  Oficiální jednání bude   

ZAJÍC DŘEVO + ČCHIEN  odsýpat,společnost se nezastaví   

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  Rychlý pohyblivý den, velmi   

  DŘEVO + 10 + 6  vhodný pro všechny aktivity,   

  ZEMĚ 0 VYKROČENÍ  týkající se zaopatření rodiny   

PES KOV +    (pohovory na sociálce apod.).  

KŮŇ OHEŇ +       

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit. 

248 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnímejme naše blízké, pomohou nám k hojnosti. Neznamená to ale shrábnout všechno jen pro náš 
píseček. Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOZÁPAD. Aktivity z jihozápadu nám budou 
přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné 
vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOVÝCHODĚ, negativní působení očekáváme ze 
SEVEROVÝCHODU. Důraz na tradice minulého období přechází do působení partnerských vztahů, 

ovšem ty se dostávají do rozporu s názorem domácnosti (či mateřské firmy). Je třeba vnímat v širších 

souvislostech, jen tak se vyhneme budoucím problémům.  

Hx.10 VYKROČENÍ znamená nesetrvávat na místě. 

Cesty výhodné. Úspěch v obchodě jistý. Nemoci mizí. Podnikání dobře vyjde. 

Hx. 6 SVÁR znamená nenávidět. 

V tuto chvíli se nic nedaří, zbytečná snaha. Dobrých věcí se těžko dosahuje. Pachtění za bohatstvím je 
iluzorní. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

18.10.2014 sobota Lukáš 426 rok 961 měsíc 159 den  Oficiální jednání – pozor na   

LIŠKA DŘEVO - TUEJ  spodní podtext, společnost   

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  nevyniká v upřímnosti.   

  DŘEVO + 58 + 47  Pokud nejste Opice, radši se   

  ZEMĚ 0 RADOST  vyhněte veškerým jednáním a   

PES KOV +    sezením, protřelá Liška s vámi   

KŮŇ OHEŇ +    zamete jedna radost.  

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit. 

159 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Potvrzení naší cesty posílí naše vnitřní já. Pozor, vnitřní já neznamená halasné oslavy okolí. 

Působením na hmotu energizují a aktivují SEVER. Aktivity ze severu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat do STŘEDU, negativní působení očekáváme z JIHU. Můžeme očekávat něco, co nám 
potvrdí správnost našeho konání, naší cesty. Prospěje to našemu sebevědomí, ale bylo by chybou 
očekávat aplaus okolí. Vše, co se děje, se děje výhradně kvůli našemu vnitřnímu růstu. 

Hx. 58 RADOST znamená ukázat se. 

Nemoci se dostane dobrého lékaře. Získáte hledané bohatství. Ve sňatku a jiných svazcích velké 
uspokojení. Práci najdete bez úsilí. 

HX. 47 TÍSEŇ srocuje. 

Opatrnost ve všem. Žádná korupce. Vyhnout se sprostým lidem a hledat lidi vzdělané. Průměrný muž 
vyhledává hlupáky. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

19.10.2014 neděle Michaela 426 rok 961 měsíc 961 den  Oficiální jednání agresivní,   

TYGR DŘEVO + ČCHIEN  společnost nevyvážená   

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  Dravý Tygr povede monolog,   

  DŘEVO + 10 + 6  přehlušit ho bude možná   

  ZEMĚ 0 VYKROČENÍ  nad vaše síly.  

PES KOV +       

KŮŇ OHEŇ +       

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit. 

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit. 

Hx.10 VYKROČENÍ znamená nesetrvávat na místě. 

Cesty výhodné. Úspěch v obchodě jistý. Nemoci mizí. Podnikání dobře vyjde. 

Hx. 6 SVÁR znamená nenávidět. 

V tuto chvíli se nic nedaří, zbytečná snaha. Dobrých věcí se těžko dosahuje. Pachtění za bohatstvím je 
iluzorní. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

20.10.2014 pondělí Vendelín 426 rok 961 měsíc 872 den  Oficiální jednání kultivovaná,   

LEOPARD ZEMĚ - TUEJ  ale nevýrazná, společnost   

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  rozpačitá  

  DŘEVO + 58 + 47  Hodně rozpačitý den, občas si   

  ZEMĚ 0 RADOST  sám se sebou neví rady.  

PES KOV +       

KŮŇ OHEŇ +       

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit. 

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

Hx. 58 RADOST znamená ukázat se. 

Nemoci se dostane dobrého lékaře. Získáte hledané bohatství. Ve sňatku a jiných svazcích velké 
uspokojení. Práci najdete bez úsilí. 

HX. 47 TÍSEŇ srocuje. 

Opatrnost ve všem. Žádná korupce. Vyhnout se sprostým lidem a hledat lidi vzdělané. Průměrný muž 
vyhledává hlupáky. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

21.10.2014 úterý Brigita 426 rok 961 měsíc 783 den  Oficiální jednání neortodoxní,   

KONDOR ZEMĚ + ČCHIEN  společnost duchovní  

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  Mimořádně zajímavý den   

  DŘEVO + 10 + 6  pro všechno, co se nám jeví jako   

  ZEMĚ 0 VYKROČENÍ  něco tak trochu z jiného světa.  

PES KOV +       

KŮŇ OHEŇ +       

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit. 

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. Působením na hmotu energizují a aktivují 
ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, 
negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli 
podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků. 

Hx.10 VYKROČENÍ znamená nesetrvávat na místě. 

Cesty výhodné. Úspěch v obchodě jistý. Nemoci mizí. Podnikání dobře vyjde. 

Hx. 6 SVÁR znamená nenávidět. 

V tuto chvíli se nic nedaří, zbytečná snaha. Dobrých věcí se těžko dosahuje. Pachtění za bohatstvím je 
iluzorní. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

22.10.2014 středa Sabina 426 rok 961 měsíc 694 den  Oficiální jednání těžkopádné,  

BUVOL VODA + ČCHIEN   společnost nevypočitatelná  

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  Velmi tvrdohlavý, ale na první   

  DŘEVO + 10 + 6  pohled něčím zajímavý den.   

  ZEMĚ 0 VYKROČENÍ  V žádném případě nezkoušejte   

PES KOV +    docílit úspěchu silou.  

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit. 

694 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Získáme v očích přátel. Ale ne předhazováním našeho bohatství. Působením na hmotu energizují 
a aktivují SEVEROZÁPAD. Aktivity ze severozápadu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
JIHU, negativní působení očekáváme z JIHOVÝCHODU. Energie svědčí společenskému styku, přátelé 
stojí o naši společnost. I nám setkávání udělá dobře, ale pozor bychom si měli dát na okaté 
zveřejňování a přílišné zdůrazňování našich úspěchů. 

Hx.10 VYKROČENÍ znamená nesetrvávat na místě. 

Cesty výhodné. Úspěch v obchodě jistý. Nemoci mizí. Podnikání dobře vyjde. 

Hx. 6 SVÁR znamená nenávidět. 

V tuto chvíli se nic nedaří, zbytečná snaha. Dobrých věcí se těžko dosahuje. Pachtění za bohatstvím je 
iluzorní. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

23.10.2014 čtvrtek Teodor 426 rok 961 měsíc 515 den  Oficiální jednání neformální,   

NETOPÝR VODA - TUEJ  společnost rozevlátá  

KŮŇ OHEŇ + ČEN  Netopýr je pro Číňany  

  DŘEVO + 17 + 45  představitelem štěstí. Neví,   

  ZEMĚ 0 NÁSLEDOVÁNÍ  co chce, ale jde za tím s úsměvem 

VEPŘ VODA -    na rtech. Skvělý den pro   

KŮŇ OHEŇ +    všechno, co nebereme vážně.  

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit. 

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu. 

Hx. 17 NÁSLEDOVÁNÍ znamená nedržet se předsudků. 

Nadměrné neštěstí rodí štěstí. Všude bude veselo. Nemoci a hádky ustanou. Nikdy neztrácet odvahu. 

Hx. 45 SHROMÁŽDĚNÍ znamená scházet se. 

Hádky a nemoci mizí. Dveře štěstí se otevírají, dveře neštěstí zavírají. Získáte hledané bohatství. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

24.10.2014 pátek Nina 426 rok 961 měsíc 426 den  Oficiální jednání upovídané,   

KRYSA VODA + ČCHIEN  společnost zajímavá  

KŮŇ OHEŇ + ČEN  Pokud Krysu nezaženete   

  DŘEVO + 25 + 12  do kouta, je schopná, vtipná a   

  ZEMĚ 0 NEVINNOST  veselá. Dokáže být ale značně   

VEPŘ VODA -    agresivní.  

KŮŇ OHEŇ +       

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit. 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

Hx. 25 NEVINNOST se vystavuje pohromě. 

Tento hexagram brání dělat to, co chceme. Při svatbě žádné štěstí, nemoc se nezlepší, hledat štěstí je 
nejisté. Není to nepříznivý hexagram, jen nesmíme projevit nejistotu. 

Hx. 12 ÚPADEK je protikladem prosperity. 

Peněz málo. Sňatek obtížný. Obchod nejistý. Cestovat se nedoporučuje.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

25.10.2014 sobota Beáta 426 rok 961 měsíc 337 den  Oficiální jednání na úrovni,   

VLAŠTOVKA VODA - TUEJ  společnost velkodušná  

KŮŇ OHEŇ + ČEN  Vlaštovka je stará duše, velmi akce. 

  DŘEVO + 17 + 45  příznivý den pro všechno, co má   

  ZEMĚ 0 NÁSLEDOVÁNÍ  nenásilnou formou spět   

VEPŘ VODA -    k potřebnému konci. Nepříznivý   

KŮŇ OHEŇ +    den pro násilné   

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit. 

337 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Tradice na vrcholu. Pozor na vnášení nového, nicméně občas se může vylít s vodou i dítě. 

Působením na hmotu energizují a aktivují VÝCHOD. Aktivity z východu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat opět na VÝCHODĚ, vliv východu tak bude mimořádně silný. Vnímat bychom měli 
všechny události, které se na východě odehrávají nebo přicházející z tohoto směru, jejich budoucí 
význam může přesáhnout prvotní náznaky. Negativní působení očekáváme ze ZÁPADU. Důraz na 
tradice bude mimořádně silný, je zapotřebí z toho vycházet. Nové věci představujte velmi citlivě nebo 
ještě lépe počkejte s jejich uvedením na vhodnější dobu. a využijte maximální podporu tradic našich 
předků, cokoli původní nebo navazující na tradice se bude prosazovat samo. 

Hx. 17 NÁSLEDOVÁNÍ znamená nedržet se předsudků. 

Nadměrné neštěstí rodí štěstí. Všude bude veselo. Nemoci a hádky ustanou. Nikdy neztrácet odvahu. 

Hx. 45 SHROMÁŽDĚNÍ znamená scházet se. 

Hádky a nemoci mizí. Dveře štěstí se otevírají, dveře neštěstí zavírají. Získáte hledané bohatství. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

26.10.2014 neděle Erik 426 rok 961 měsíc 248 den  Oficiální jednání nedosáhne   

VEPŘ VODA + ČCHIEN  uspokojivých výsledků, společnost  

KŮŇ OHEŇ + ČEN  přehrávající  

  DŘEVO + 25 + 12  Den, přinášející divadelní   

  ZEMĚ 0 NEVINNOST  představení, ne opravdový život.  

VEPŘ VODA -       

KŮŇ OHEŇ +       

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit. 

248 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnímejme naše blízké, pomohou nám k hojnosti. Neznamená to ale shrábnout všechno jen pro náš 
píseček. Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOZÁPAD. Aktivity z jihozápadu nám budou 
přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné 
vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOVÝCHODĚ, negativní působení očekáváme ze 
SEVEROVÝCHODU. Důraz na tradice minulého období přechází do působení partnerských vztahů, 

ovšem ty se dostávají do rozporu s názorem domácnosti (či mateřské firmy). Je třeba vnímat v širších 
souvislostech, jen tak se vyhneme budoucím problémům. 

Hx. 25 NEVINNOST se vystavuje pohromě. 

Tento hexagram brání dělat to, co chceme. Při svatbě žádné štěstí, nemoc se nezlepší, hledat štěstí je 
nejisté. Není to nepříznivý hexagram, jen nesmíme projevit nejistotu. 

Hx. 12 ÚPADEK je protikladem prosperity. 

Peněz málo. Sňatek obtížný. Obchod nejistý. Cestovat se nedoporučuje.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

27.10.2014 pondělí Šarlota 426 rok 961 měsíc 159 den  Oficiální jednání otevřené,   

DIKOBRAZ ZEMĚ - TUEJ  společnost preferující partnerství 

KŮŇ OHEŇ + ČEN  Den určený pro partnerství,   

  DŘEVO + 17 + 45  velmi silné vnímání sexuálního   

  ZEMĚ 0 NÁSLEDOVÁNÍ  pouta.  

VEPŘ VODA -       

KŮŇ OHEŇ +       

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit. 

159 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Potvrzení naší cesty posílí naše vnitřní já. Pozor, vnitřní já neznamená halasné oslavy okolí. 

Působením na hmotu energizují a aktivují SEVER. Aktivity ze severu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat do STŘEDU, negativní působení očekáváme z JIHU. Můžeme očekávat něco, co nám 
potvrdí správnost našeho konání, naší cesty. Prospěje to našemu sebevědomí, ale bylo by chybou 
očekávat aplaus okolí. Vše, co se děje, se děje výhradně kvůli našemu vnitřnímu růstu. 

Hx. 17 NÁSLEDOVÁNÍ znamená nedržet se předsudků. 

Nadměrné neštěstí rodí štěstí. Všude bude veselo. Nemoci a hádky ustanou. Nikdy neztrácet odvahu. 

Hx. 45 SHROMÁŽDĚNÍ znamená scházet se. 

Hádky a nemoci mizí. Dveře štěstí se otevírají, dveře neštěstí zavírají. Získáte hledané bohatství. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

28.10.2014 úterý St. svátek 426 rok 961 měsíc 961 den  Oficiální jednání nedosáhne   

VLK ZEMĚ + ČCHIEN  uspokojivých výsledků,   

KŮŇ OHEŇ + ČEN  společnost přehrávající  

  DŘEVO + 25 + 12  Den, přinášející divadelní   

  ZEMĚ 0 NEVINNOST  představení, ne opravdový život. 

VEPŘ VODA -       

KŮŇ OHEŇ +       

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit. 

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit. 

Hx. 25 NEVINNOST se vystavuje pohromě. 

Tento hexagram brání dělat to, co chceme. Při svatbě žádné štěstí, nemoc se nezlepší, hledat štěstí je 
nejisté. Není to nepříznivý hexagram, jen nesmíme projevit nejistotu. 

Hx. 12 ÚPADEK je protikladem prosperity. 

Peněz málo. Sňatek obtížný. Obchod nejistý. Cestovat se nedoporučuje.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

29.10.2014 středa Sylvie 426 rok 961 měsíc 872 den  Oficiální jednání loajální,  

PES KOV + ČCHIEN  společnost mladých hravá,  

KŮŇ OHEŇ + ČEN  starších upjatá 

  DŘEVO + 25 + 12  Den jako stvořený pro loajalitu,  

  ZEMĚ 0 NEVINNOST  bez ohledu k čemu se má vázat. 

VEPŘ VODA -      

KŮŇ OHEŇ +      

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit. 

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

Hx. 25 NEVINNOST se vystavuje pohromě. 

Tento hexagram brání dělat to, co chceme. Při svatbě žádné štěstí, nemoc se nezlepší, hledat štěstí je 
nejisté. Není to nepříznivý hexagram, jen nesmíme projevit nejistotu. 

Hx. 12 ÚPADEK je protikladem prosperity. 

Peněz málo. Sňatek obtížný. Obchod nejistý. Cestovat se nedoporučuje.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

30.10.2014 čtvrtek Tadeáš 426 rok 961 měsíc 783 den  Oficiální jednání podrážděné,   

BAŽANT KOV - TUEJ  společnost nesourodá  

KŮŇ OHEŇ + ČEN  Den, přinášející obavy z malérů,  

  DŘEVO + 17 + 45  které se ještě nestaly.  

  ZEMĚ 0 NÁSLEDOVÁNÍ     

VEPŘ VODA -       

KŮŇ OHEŇ +       

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit. 

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. Působením na hmotu energizují a aktivují 
ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, 
negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli 
podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků.  

Hx. 17 NÁSLEDOVÁNÍ znamená nedržet se předsudků. 

Nadměrné neštěstí rodí štěstí. Všude bude veselo. Nemoci a hádky ustanou. Nikdy neztrácet odvahu. 

Hx. 45 SHROMÁŽDĚNÍ znamená scházet se. 

Hádky a nemoci mizí. Dveře štěstí se otevírají, dveře neštěstí zavírají. Získáte hledané bohatství. 
  

343 



Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

31.10.2014 pátek Štěpánka 426 rok 961 měsíc 694 den  Oficiální jednání jednostranné,   

KOHOUT KOV + ČCHIEN  společnost výstřední  

KŮŇ OHEŇ + ČEN  Den prosazování sebe sama a   

  DŘEVO + 25 + 12  komplexů z nedostatečného   

  ZEMĚ 0 NEVINNOST  ocenění okolí.  

VEPŘ VODA -       

KŮŇ OHEŇ +       

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit. 

694 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Získáme v očích přátel. Ale ne předhazováním našeho bohatství. Působením na hmotu energizují 
a aktivují SEVEROZÁPAD. Aktivity ze severozápadu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
JIHU, negativní působení očekáváme z JIHOVÝCHODU. Energie svědčí společenskému styku, přátelé 
stojí o naši společnost. I nám setkávání udělá dobře, ale pozor bychom si měli dát na okaté 
zveřejňování a přílišné zdůrazňování našich úspěchů.  

Hx. 25 NEVINNOST se vystavuje pohromě. 

Tento hexagram brání dělat to, co chceme. Při svatbě žádné štěstí, nemoc se nezlepší, hledat štěstí je 
nejisté. Není to nepříznivý hexagram, jen nesmíme projevit nejistotu. 

Hx. 12 ÚPADEK je protikladem prosperity. 

Peněz málo. Sňatek obtížný. Obchod nejistý. Cestovat se nedoporučuje.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

Listopad 2014 
 1.11.2014 sobota Felix 426 rok 961 měsíc 515 den  Oficiální jednání na úrovni,   

VLAŠTOVKA VODA - TUEJ  společnost velkodušná  

KŮŇ OHEŇ + ČEN  Vlaštovka je stará duše, velmi akce. 

  DŘEVO + 17 + 45  příznivý den pro všechno, co má   

  ZEMĚ 0 NÁSLEDOVÁNÍ  nenásilnou formou spět   

VEPŘ VODA -    k potřebnému konci. Nepříznivý   

KŮŇ OHEŇ +    den pro násilné   

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit. 

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu. 

Hx. 17 NÁSLEDOVÁNÍ znamená nedržet se předsudků. 

Nadměrné neštěstí rodí štěstí. Všude bude veselo. Nemoci a hádky ustanou. Nikdy neztrácet odvahu. 

Hx. 45 SHROMÁŽDĚNÍ znamená scházet se. 

Hádky a nemoci mizí. Dveře štěstí se otevírají, dveře neštěstí zavírají. Získáte hledané bohatství. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

2.11.2014 neděle Památka 426 rok 961 měsíc 426 den  Oficiální jednání nedosáhne   

VEPŘ VODA + ČCHIEN  uspokojivých výsledků, společnost  

KŮŇ OHEŇ + ČEN  přehrávající  

  DŘEVO + 25 + 12  Den, přinášející divadelní   

  ZEMĚ 0 NEVINNOST  představení, ne opravdový život.  

VEPŘ VODA -       

KŮŇ OHEŇ +       

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit. 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

Hx. 25 NEVINNOST se vystavuje pohromě. 

Tento hexagram brání dělat to, co chceme. Při svatbě žádné štěstí, nemoc se nezlepší, hledat štěstí je 
nejisté. Není to nepříznivý hexagram, jen nesmíme projevit nejistotu. 

Hx. 12 ÚPADEK je protikladem prosperity. 

Peněz málo. Sňatek obtížný. Obchod nejistý. Cestovat se nedoporučuje.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

3.11.2014 pondělí Hubert 426 rok 961 měsíc 337 den  Oficiální jednání otevřené,   

DIKOBRAZ ZEMĚ - TUEJ  společnost preferující partnerství 

KŮŇ OHEŇ + ČEN  Den určený pro partnerství,   

  DŘEVO + 17 + 45  velmi silné vnímání sexuálního   

  ZEMĚ 0 NÁSLEDOVÁNÍ  pouta.  

VEPŘ VODA -       

KŮŇ OHEŇ +       

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit. 

337 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Tradice na vrcholu. Pozor na vnášení nového, nicméně občas se může vylít s vodou i dítě. 

Působením na hmotu energizují a aktivují VÝCHOD. Aktivity z východu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat opět na VÝCHODĚ, vliv východu tak bude mimořádně silný. Vnímat bychom měli 
všechny události, které se na východě odehrávají nebo přicházející z tohoto směru, jejich budoucí 
význam může přesáhnout prvotní náznaky. Negativní působení očekáváme ze ZÁPADU. Důraz na 
tradice bude mimořádně silný, je zapotřebí z toho vycházet. Nové věci představujte velmi citlivě nebo 
ještě lépe počkejte s jejich uvedením na vhodnější dobu. a využijte maximální podporu tradic našich 
předků, cokoli původní nebo navazující na tradice se bude prosazovat samo. 

Hx. 17 NÁSLEDOVÁNÍ znamená nedržet se předsudků. 

Nadměrné neštěstí rodí štěstí. Všude bude veselo. Nemoci a hádky ustanou. Nikdy neztrácet odvahu. 

Hx. 45 SHROMÁŽDĚNÍ znamená scházet se. 

Hádky a nemoci mizí. Dveře štěstí se otevírají, dveře neštěstí zavírají. Získáte hledané bohatství. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

4.11.2014 úterý Karel 426 rok 961 měsíc 248 den  Oficiální jednání nedosáhne   

VLK ZEMĚ + ČCHIEN  uspokojivých výsledků,   

KŮŇ OHEŇ + ČEN  společnost přehrávající  

  DŘEVO + 25 + 12  Den, přinášející divadelní   

  ZEMĚ 0 NEVINNOST  představení, ne opravdový život. 

VEPŘ VODA -       

KŮŇ OHEŇ +       

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit. 

248 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnímejme naše blízké, pomohou nám k hojnosti. Neznamená to ale shrábnout všechno jen pro náš 
píseček. Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOZÁPAD. Aktivity z jihozápadu nám budou 
přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné 
vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOVÝCHODĚ, negativní působení očekáváme ze 
SEVEROVÝCHODU. Důraz na tradice minulého období přechází do působení partnerských vztahů, 
ovšem ty se dostávají do rozporu s názorem domácnosti (či mateřské firmy). Je třeba vnímat v širších 
souvislostech, jen tak se vyhneme budoucím problémům. 

Hx. 25 NEVINNOST se vystavuje pohromě. 

Tento hexagram brání dělat to, co chceme. Při svatbě žádné štěstí, nemoc se nezlepší, hledat štěstí je 
nejisté. Není to nepříznivý hexagram, jen nesmíme projevit nejistotu. 

Hx. 12 ÚPADEK je protikladem prosperity. 

Peněz málo. Sňatek obtížný. Obchod nejistý. Cestovat se nedoporučuje.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

5.11.2014 středa Miriam 426 rok 961 měsíc 159 den  Oficiální jednání loajální,   

PES KOV + ČCHIEN  společnost mladých hravá,   

KŮŇ OHEŇ + ČEN  starších upjatá  

  DŘEVO + 25 + 12  Den jako stvořený pro loajalitu,   

  ZEMĚ 0 NEVINNOST  bez ohledu k čemu se má vázat.  

VEPŘ VODA -       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit. 

159 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Potvrzení naší cesty posílí naše vnitřní já. Pozor, vnitřní já neznamená halasné oslavy okolí. 

Působením na hmotu energizují a aktivují SEVER. Aktivity ze severu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat do STŘEDU, negativní působení očekáváme z JIHU. Můžeme očekávat něco, co nám 
potvrdí správnost našeho konání, naší cesty. Prospěje to našemu sebevědomí, ale bylo by chybou 
očekávat aplaus okolí. Vše, co se děje, se děje výhradně kvůli našemu vnitřnímu růstu. 

Hx. 25 NEVINNOST se vystavuje pohromě. 

Tento hexagram brání dělat to, co chceme. Při svatbě žádné štěstí, nemoc se nezlepší, hledat štěstí je 
nejisté. Není to nepříznivý hexagram, jen nesmíme projevit nejistotu. 

Hx. 12 ÚPADEK je protikladem prosperity. 

Peněz málo. Sňatek obtížný. Obchod nejistý. Cestovat se nedoporučuje.  
  

349 



Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

6.11.2014 čtvrtek Liběna 426 rok 961 měsíc 961 den  Oficiální jednání podrážděné,   

BAŽANT KOV - TUEJ  společnost nesourodá  

KŮŇ OHEŇ + ČEN  Den, přinášející obavy z malérů,  

  DŘEVO + 17 + 45  které se ještě nestaly.  

  ZEMĚ 0 NÁSLEDOVÁNÍ     

VEPŘ VODA -       

KŮŇ OHEŇ +       

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit. 

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit. 

Hx. 17 NÁSLEDOVÁNÍ znamená nedržet se předsudků. 

Nadměrné neštěstí rodí štěstí. Všude bude veselo. Nemoci a hádky ustanou. Nikdy neztrácet odvahu. 

Hx. 45 SHROMÁŽDĚNÍ znamená scházet se. 

Hádky a nemoci mizí. Dveře štěstí se otevírají, dveře neštěstí zavírají. Získáte hledané bohatství. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

7.11.2014 pátek Saskie 426 rok 872 měsíc 872 den  Oficiální jednání jednostranné,   

KOHOUT KOV + ČCHIEN  společnost výstřední  

KŮŇ OHEŇ + ČEN  Den prosazování sebe sama a   

  DŘEVO + 25 + 12  komplexů z nedostatečného   

  VODA - NEVINNOST  ocenění okolí.  

VEPŘ VODA -       

KŮŇ OHEŇ +       

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

Hx. 25 NEVINNOST se vystavuje pohromě. 

Tento hexagram brání dělat to, co chceme. Při svatbě žádné štěstí, nemoc se nezlepší, hledat štěstí je 
nejisté. Není to nepříznivý hexagram, jen nesmíme projevit nejistotu. 

Hx. 12 ÚPADEK je protikladem prosperity. 

Peněz málo. Sňatek obtížný. Obchod nejistý. Cestovat se nedoporučuje.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

8.11.2014 sobota Bohumír 426 rok 872 měsíc 783 den  Oficiální jednání negativistické,   

HAVRAN KOV - TUEJ  společnost neveselá  

KŮŇ OHEŇ + ČEN  Havran je pták škarohlíd.  

  DŘEVO + 17 + 45   Všechno vidí černě, z ničeho   

  VODA - NÁSLEDOVÁNÍ  nedokáže mít radost. Nevhodný   

VEPŘ VODA -    den pro cokoli, co má mít delší   

KŮŇ OHEŇ +     trvání.  

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. Působením na hmotu energizují a aktivují 
ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, 
negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli 
podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků. 

Hx. 17 NÁSLEDOVÁNÍ znamená nedržet se předsudků. 

Nadměrné neštěstí rodí štěstí. Všude bude veselo. Nemoci a hádky ustanou. Nikdy neztrácet odvahu. 

Hx. 45 SHROMÁŽDĚNÍ znamená scházet se. 

Hádky a nemoci mizí. Dveře štěstí se otevírají, dveře neštěstí zavírají. Získáte hledané bohatství. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

9.11.2014 neděle Bohdan 426 rok 872 měsíc 694 den  Oficiální jednání k věci,   

OPICE KOV + ČCHIEN  společnost hravá  

KŮŇ OHEŇ + ČEN  Velmi pozitivní den pro chování   

  DŘEVO + 25 + 12  přirozené, hravé. a řinčení   

  VODA - NEVINNOST  zbraní při tlačení na pilu.  

VEPŘ VODA -       

KŮŇ OHEŇ +       

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

694 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Získáme v očích přátel. Ale ne předhazováním našeho bohatství. Působením na hmotu energizují 
a aktivují SEVEROZÁPAD. Aktivity ze severozápadu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
JIHU, negativní působení očekáváme z JIHOVÝCHODU. Energie svědčí společenskému styku, přátelé 
stojí o naši společnost. I nám setkávání udělá dobře, ale pozor bychom si měli dát na okaté 
zveřejňování a přílišné zdůrazňování našich úspěchů. 

Hx. 25 NEVINNOST se vystavuje pohromě. 

Tento hexagram brání dělat to, co chceme. Při svatbě žádné štěstí, nemoc se nezlepší, hledat štěstí je 
nejisté. Není to nepříznivý hexagram, jen nesmíme projevit nejistotu. 

Hx. 12 ÚPADEK je protikladem prosperity. 

Peněz málo. Sňatek obtížný. Obchod nejistý. Cestovat se nedoporučuje.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

10.11.2014 pondělí Evžen 426 rok 872 měsíc 515 den  Oficiální jednání vstřícné,   

LIDOOP ZEMĚ - TUEJ  společnost spojující  

KŮŇ OHEŇ + ČEN  Velmi dobrý den pro jakékoli   

  DŘEVO + 17 + 45  setkání oficiální i osobní.  

  VODA - NÁSLEDOVÁNÍ     

VEPŘ VODA -       

KŮŇ OHEŇ +       

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu.  

Hx. 17 NÁSLEDOVÁNÍ znamená nedržet se předsudků. 

Nadměrné neštěstí rodí štěstí. Všude bude veselo. Nemoci a hádky ustanou. Nikdy neztrácet odvahu. 

Hx. 45 SHROMÁŽDĚNÍ znamená scházet se. 

Hádky a nemoci mizí. Dveře štěstí se otevírají, dveře neštěstí zavírají. Získáte hledané bohatství. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

11.11.2014 úterý Martin 426 rok 872 měsíc 426 den  Oficiální jednání lidské,   

TAPÍR ZEMĚ + ČCHIEN  společnost empatická  

KŮŇ OHEŇ + ČEN  Úžasný den plný lidské   

  DŘEVO + 25 + 12  solidarity, příkladný pro jednání  

  VODA - NEVINNOST   na úřadech. Naplňování potřeb,  

VEPŘ VODA -    ne přání.   

KŮŇ OHEŇ +       

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

Hx. 25 NEVINNOST se vystavuje pohromě. 

Tento hexagram brání dělat to, co chceme. Při svatbě žádné štěstí, nemoc se nezlepší, hledat štěstí je 
nejisté. Není to nepříznivý hexagram, jen nesmíme projevit nejistotu. 

Hx. 12 ÚPADEK je protikladem prosperity. 

Peněz málo. Sňatek obtížný. Obchod nejistý. Cestovat se nedoporučuje.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

12.11.2014 středa Benedikt 426 rok 872 měsíc 337 den  Oficiální jednání zcela  

OVCE OHEŇ + ČCHIEN  nevypočitatelné,  

KŮŇ OHEŇ + ČEN  společnost také.  

  DŘEVO + 25 + 12  Den stvořený pro vnímání  

  VODA - NEVINNOST  krásy, ovšem s realitou má  

VEPŘ VODA -    značné potíže.  

KŮŇ OHEŇ +       

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

337 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Tradice na vrcholu. Pozor na vnášení nového, nicméně občas se může vylít s vodou i dítě. 

Působením na hmotu energizují a aktivují VÝCHOD. Aktivity z východu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat opět na VÝCHODĚ, vliv východu tak bude mimořádně silný. Vnímat bychom měli 
všechny události, které se na východě odehrávají nebo přicházející z tohoto směru, jejich budoucí 
význam může přesáhnout prvotní náznaky. Negativní působení očekáváme ze ZÁPADU. Důraz na 
tradice bude mimořádně silný, je zapotřebí z toho vycházet. Nové věci představujte velmi citlivě nebo 
ještě lépe počkejte s jejich uvedením na vhodnější dobu. a využijte maximální podporu tradic našich 
předků, cokoli původní nebo navazující na tradice se bude prosazovat samo. 

Hx. 25 NEVINNOST se vystavuje pohromě. 

Tento hexagram brání dělat to, co chceme. Při svatbě žádné štěstí, nemoc se nezlepší, hledat štěstí je 
nejisté. Není to nepříznivý hexagram, jen nesmíme projevit nejistotu. 

Hx. 12 ÚPADEK je protikladem prosperity. 

Peněz málo. Sňatek obtížný. Obchod nejistý. Cestovat se nedoporučuje.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

13.11.2014 čtvrtek Tibor 426 rok 872 měsíc 248 den  Oficiální jednání podbízivé,   

MUNTJAK OHEŇ - TUEJ  společnost oslnivá  

KŮŇ OHEŇ + ČEN  Okouzlující a příjemný den,   

  DŘEVO + 17 + 45  trochu nesamostatný.  

  VODA - NÁSLEDOVÁNÍ     

VEPŘ VODA -       

KŮŇ OHEŇ +       

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

248 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnímejme naše blízké, pomohou nám k hojnosti. Neznamená to ale shrábnout všechno jen pro náš 
píseček. Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOZÁPAD. Aktivity z jihozápadu nám budou 
přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné 
vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOVÝCHODĚ, negativní působení očekáváme ze 
SEVEROVÝCHODU. Důraz na tradice minulého období přechází do působení partnerských vztahů, 

ovšem ty se dostávají do rozporu s názorem domácnosti (či mateřské firmy). Je třeba vnímat v širších 

souvislostech, jen tak se vyhneme budoucím problémům. 

Hx. 17 NÁSLEDOVÁNÍ znamená nedržet se předsudků. 

Nadměrné neštěstí rodí štěstí. Všude bude veselo. Nemoci a hádky ustanou. Nikdy neztrácet odvahu. 

Hx. 45 SHROMÁŽDĚNÍ znamená scházet se. 

Hádky a nemoci mizí. Dveře štěstí se otevírají, dveře neštěstí zavírají. Získáte hledané bohatství. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

14.11.2014 pátek Sáva 426 rok 872 měsíc 159 den  Oficiální jednání dynamické  

KŮŇ OHEŇ + ČCHIEN   až překotné, společnost   

KŮŇ OHEŇ + ČEN  velkolepá  

  DŘEVO + 25 + 12  Den stvořený pro   

  VODA - NEVINNOST  Ódu na radost, nepříliš   

VEPŘ VODA -    nevhodný pro monotónní  

KŮŇ OHEŇ +    činnost, či podpis smlouvy.  

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

159 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Potvrzení naší cesty posílí naše vnitřní já. Pozor, vnitřní já neznamená halasné oslavy okolí. 

Působením na hmotu energizují a aktivují SEVER. Aktivity ze severu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat do STŘEDU, negativní působení očekáváme z JIHU. Můžeme očekávat něco, co nám 
potvrdí správnost našeho konání, naší cesty. Prospěje to našemu sebevědomí, ale bylo by chybou 
očekávat aplaus okolí. Vše, co se děje, se děje výhradně kvůli našemu vnitřnímu růstu. 

Hx. 25 NEVINNOST se vystavuje pohromě. 

Tento hexagram brání dělat to, co chceme. Při svatbě žádné štěstí, nemoc se nezlepší, hledat štěstí je 
nejisté. Není to nepříznivý hexagram, jen nesmíme projevit nejistotu. 

Hx. 12 ÚPADEK je protikladem prosperity. 

Peněz málo. Sňatek obtížný. Obchod nejistý. Cestovat se nedoporučuje.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

15.11.2014 sobota Leopold 426 rok 872 měsíc 961 den  Oficiální jednání rozhodné,   

JELEN OHEŇ - TUEJ  společnost informativní  

KŮŇ OHEŇ + ČEN  Den sdělení a zpráv. Tajná   

  DŘEVO + 17 + 45  schůzka bude zveřejněna dřív,   

  VODA - NÁSLEDOVÁNÍ  než k ní dojde.  

VEPŘ VODA -       

KŮŇ OHEŇ +       

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit. 

Hx. 17 NÁSLEDOVÁNÍ znamená nedržet se předsudků. 

Nadměrné neštěstí rodí štěstí. Všude bude veselo. Nemoci a hádky ustanou. Nikdy neztrácet odvahu. 

Hx. 45 SHROMÁŽDĚNÍ znamená scházet se. 

Hádky a nemoci mizí. Dveře štěstí se otevírají, dveře neštěstí zavírají. Získáte hledané bohatství. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

16.11.2014 neděle Otmar 426 rok 872 měsíc 872 den  Oficiální jednání uzavřené,   

HAD OHEŇ + ČCHIEN  společnost náladová  

KŮŇ OHEŇ + ČEN  Velmi dobrý den pro jemné   

  DŘEVO + 25 + 12  prosazení inteligentních  

  VODA - NEVINNOST   záležitostí.   

VEPŘ VODA -       

KŮŇ OHEŇ +       

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

Hx. 25 NEVINNOST se vystavuje pohromě. 

Tento hexagram brání dělat to, co chceme. Při svatbě žádné štěstí, nemoc se nezlepší, hledat štěstí je 
nejisté. Není to nepříznivý hexagram, jen nesmíme projevit nejistotu. 

Hx. 12 ÚPADEK je protikladem prosperity. 

Peněz málo. Sňatek obtížný. Obchod nejistý. Cestovat se nedoporučuje.  
  

360 



Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

17.11.2014 pondělí Mahulena 426 rok 872 měsíc 783 den  Oficiální jednání neobratné,   

ČERV ZEMĚ - TUEJ  společnost nevýrazná  

KŮŇ OHEŇ + ČEN  Mimořádně submisivní den,   

  DŘEVO + 17 + 45  jakoby se omlouval, že je vůbec   

  VODA - NÁSLEDOVÁNÍ  zařazen do kalendáře.   

VEPŘ VODA -    Nevýhodný pro zásadní kroky,  

KŮŇ OHEŇ +     ale příjemný pro romantická   

     setkání.  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. Působením na hmotu energizují a aktivují 
ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, 
negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli 
podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků. 

Hx. 17 NÁSLEDOVÁNÍ znamená nedržet se předsudků. 

Nadměrné neštěstí rodí štěstí. Všude bude veselo. Nemoci a hádky ustanou. Nikdy neztrácet odvahu. 

Hx. 45 SHROMÁŽDĚNÍ znamená scházet se. 

Hádky a nemoci mizí. Dveře štěstí se otevírají, dveře neštěstí zavírají. Získáte hledané bohatství. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

18.11.2014 úterý Romana 426 rok 872 měsíc 694 den  Oficiální jednání půjde dobře,  

BEZROHÝ DRAK ZEMĚ + ČCHIEN  společnost se může zadrhnout.  

KŮŇ OHEŇ + ČEN  Dobrý den, který se tváří silnější,  

  DŘEVO + 25 + 12  než opravdu je.  

  VODA - NEVINNOST     

VEPŘ VODA -       

KŮŇ OHEŇ +       

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

694 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Získáme v očích přátel. Ale ne předhazováním našeho bohatství. Působením na hmotu energizují 
a aktivují SEVEROZÁPAD. Aktivity ze severozápadu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
JIHU, negativní působení očekáváme z JIHOVÝCHODU. Energie svědčí společenskému styku, přátelé 
stojí o naši společnost. I nám setkávání udělá dobře, ale pozor bychom si měli dát na okaté 
zveřejňování a přílišné zdůrazňování našich úspěchů. 

Hx. 25 NEVINNOST se vystavuje pohromě. 

Tento hexagram brání dělat to, co chceme. Při svatbě žádné štěstí, nemoc se nezlepší, hledat štěstí je 
nejisté. Není to nepříznivý hexagram, jen nesmíme projevit nejistotu. 

Hx. 12 ÚPADEK je protikladem prosperity. 

Peněz málo. Sňatek obtížný. Obchod nejistý. Cestovat se nedoporučuje.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

19.11.2014 středa Alžběta 426 rok 872 měsíc 515 den  Oficiální jednání vynikající,   

DRAK DŘEVO + ČCHIEN  společnost brilantní.   

KŮŇ OHEŇ + ČEN  Výborný den, přinášející nové   

  DŘEVO + 25 + 12  úhly pohledu. Zajímavý den  

  VODA - NEVINNOST  pro vztahy (svatba), drak se   

VEPŘ VODA -    nikdy nenudí, je velkorysý,  

KŮŇ OHEŇ +    důvěřivý, až trochu naivní.  

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu. 

Hx. 25 NEVINNOST se vystavuje pohromě. 

Tento hexagram brání dělat to, co chceme. Při svatbě žádné štěstí, nemoc se nezlepší, hledat štěstí je 
nejisté. Není to nepříznivý hexagram, jen nesmíme projevit nejistotu. 

Hx. 12 ÚPADEK je protikladem prosperity. 

Peněz málo. Sňatek obtížný. Obchod nejistý. Cestovat se nedoporučuje.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

20.11.2014 čtvrtek Nikola 426 rok 872 měsíc 426 den  Oficiální jednání velmi  

JEZEVEC DŘEVO - TUEJ  konzervativní, společnost usedlá.  

KŮŇ OHEŇ + ČEN  Zajímavý den. Vypadá velmi   

  DŘEVO + 17 + 45  dynamicky, ale přitom je velmi   

  VODA - NÁSLEDOVÁNÍ  konzervativní.  

VEPŘ VODA -       

KŮŇ OHEŇ +       

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

Hx. 17 NÁSLEDOVÁNÍ znamená nedržet se předsudků. 

Nadměrné neštěstí rodí štěstí. Všude bude veselo. Nemoci a hádky ustanou. Nikdy neztrácet odvahu. 

Hx. 45 SHROMÁŽDĚNÍ znamená scházet se. 

Hádky a nemoci mizí. Dveře štěstí se otevírají, dveře neštěstí zavírají. Získáte hledané bohatství. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

21.11.2014 pátek Albert 426 rok 872 měsíc 337 den  Oficiální jednání bude odsýpat,  

ZAJÍC DŘEVO + ČCHIEN  společnost se nezastaví   

KŮŇ OHEŇ + ČEN  Rychlý pohyblivý den, velmi   

  DŘEVO + 25 + 12  vhodný pro všechny aktivity,   

  VODA - NEVINNOST  týkající se zaopatření rodiny   

VEPŘ VODA -    (pohovory na sociálce apod.).  

KŮŇ OHEŇ +       

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

337 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Tradice na vrcholu. Pozor na vnášení nového, nicméně občas se může vylít s vodou i dítě. 

Působením na hmotu energizují a aktivují VÝCHOD. Aktivity z východu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat opět na VÝCHODĚ, vliv východu tak bude mimořádně silný. Vnímat bychom měli 
všechny události, které se na východě odehrávají nebo přicházející z tohoto směru, jejich budoucí 
význam může přesáhnout prvotní náznaky. Negativní působení očekáváme ze ZÁPADU. Důraz na 
tradice bude mimořádně silný, je zapotřebí z toho vycházet. Nové věci představujte velmi citlivě nebo 
ještě lépe počkejte s jejich uvedením na vhodnější dobu. a využijte maximální podporu tradic našich 
předků, cokoli původní nebo navazující na tradice se bude prosazovat samo. 

Hx. 25 NEVINNOST se vystavuje pohromě. 

Tento hexagram brání dělat to, co chceme. Při svatbě žádné štěstí, nemoc se nezlepší, hledat štěstí je 
nejisté. Není to nepříznivý hexagram, jen nesmíme projevit nejistotu. 

Hx. 12 ÚPADEK je protikladem prosperity. 

Peněz málo. Sňatek obtížný. Obchod nejistý. Cestovat se nedoporučuje.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

22.11.2014 sobota Cecílie 426 rok 872 měsíc 248 den  Oficiální jednání – pozor na   

LIŠKA DŘEVO - TUEJ  spodní podtext, společnost   

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  nevyniká v upřímnosti.   

  DŘEVO + 58 + 47  Pokud nejste Opice, radši se   

  VODA - RADOST  vyhněte veškerým jednáním a   

KRYSA VODA +    sezením, protřelá Liška s vámi   

KŮŇ OHEŇ +    zamete jedna radost.  

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

248 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnímejme naše blízké, pomohou nám k hojnosti. Neznamená to ale shrábnout všechno jen pro náš 
píseček. Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOZÁPAD. Aktivity z jihozápadu nám budou 
přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné 
vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOVÝCHODĚ, negativní působení očekáváme ze 
SEVEROVÝCHODU. Důraz na tradice minulého období přechází do působení partnerských vztahů, 

ovšem ty se dostávají do rozporu s názorem domácnosti (či mateřské firmy). Je třeba vnímat v širších 

souvislostech, jen tak se vyhneme budoucím problémům. 

Hx. 58 RADOST znamená ukázat se. 

Nemoci se dostane dobrého lékaře. Získáte hledané bohatství. Ve sňatku a jiných svazcích velké 
uspokojení. Práci najdete bez úsilí. 

HX. 47 TÍSEŇ srocuje. 

Opatrnost ve všem. Žádná korupce. Vyhnout se sprostým lidem a hledat lidi vzdělané. Průměrný muž 
vyhledává hlupáky. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

23.11.2014 neděle Klement 426 rok 872 měsíc 159 den  Oficiální jednání agresivní,   

TYGR DŘEVO + ČCHIEN  společnost nevyvážená   

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  Dravý Tygr povede monolog,   

  DŘEVO + 10 + 6  přehlušit ho bude možná   

  VODA - VYKROČENÍ  nad vaše síly.  

KRYSA VODA +       

KŮŇ OHEŇ +       

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

159 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Potvrzení naší cesty posílí naše vnitřní já. Pozor, vnitřní já neznamená halasné oslavy okolí. 

Působením na hmotu energizují a aktivují SEVER. Aktivity ze severu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat do STŘEDU, negativní působení očekáváme z JIHU. Můžeme očekávat něco, co nám 
potvrdí správnost našeho konání, naší cesty. Prospěje to našemu sebevědomí, ale bylo by chybou 
očekávat aplaus okolí. Vše, co se děje, se děje výhradně kvůli našemu vnitřnímu růstu. 

Hx.10 VYKROČENÍ znamená nesetrvávat na místě.  

Cesty výhodné. Úspěch v obchodě jistý. Nemoci mizí. Podnikání dobře vyjde. 

Hx. 6 SVÁR znamená nenávidět. 

V tuto chvíli se nic nedaří, zbytečná snaha. Dobrých věcí se těžko dosahuje. Pachtění za bohatstvím je 
iluzorní. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

24.11.2014 pondělí Emílie 426 rok 872 měsíc 961 den  Oficiální jednání kultivovaná,   

LEOPARD ZEMĚ - TUEJ  ale nevýrazná, společnost   

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  rozpačitá  

  DŘEVO + 58 + 47  Hodně rozpačitý den, občas si   

  VODA - RADOST  sám se sebou neví rady.  

KRYSA VODA +       

KŮŇ OHEŇ +       

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit. 

Hx. 58 RADOST znamená ukázat se. 

Nemoci se dostane dobrého lékaře. Získáte hledané bohatství. Ve sňatku a jiných svazcích velké 
uspokojení. Práci najdete bez úsilí. 

HX. 47 TÍSEŇ srocuje. 

Opatrnost ve všem. Žádná korupce. Vyhnout se sprostým lidem a hledat lidi vzdělané. Průměrný muž 
vyhledává hlupáky. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

25.11.2014 úterý Kateřina 426 rok 872 měsíc 872 den  Oficiální jednání neortodoxní,   

KONDOR ZEMĚ + ČCHIEN  společnost duchovní  

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  Mimořádně zajímavý den   

  DŘEVO + 10 + 6  pro všechno, co se nám jeví jako   

  VODA - VYKROČENÍ  něco tak trochu z jiného světa.  

KRYSA VODA +       

KŮŇ OHEŇ +       

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

Hx.10 VYKROČENÍ znamená nesetrvávat na místě.  

Cesty výhodné. Úspěch v obchodě jistý. Nemoci mizí. Podnikání dobře vyjde. 

Hx. 6 SVÁR znamená nenávidět. 

V tuto chvíli se nic nedaří, zbytečná snaha. Dobrých věcí se těžko dosahuje. Pachtění za bohatstvím je 
iluzorní. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

26.11.2014 středa Artur 426 rok 872 měsíc 783 den  Oficiální jednání těžkopádné,  

BUVOL VODA + ČCHIEN   společnost nevypočitatelná  

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  Velmi tvrdohlavý, ale na první   

  DŘEVO + 10 + 6  pohled něčím zajímavý den.   

  VODA - VYKROČENÍ  V žádném případě nezkoušejte   

KRYSA VODA +    docílit úspěchu silou.  

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. Působením na hmotu energizují a aktivují 
ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, 
negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli 
podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků. 

Hx.10 VYKROČENÍ znamená nesetrvávat na místě.  

Cesty výhodné. Úspěch v obchodě jistý. Nemoci mizí. Podnikání dobře vyjde. 

Hx. 6 SVÁR znamená nenávidět. 

V tuto chvíli se nic nedaří, zbytečná snaha. Dobrých věcí se těžko dosahuje. Pachtění za bohatstvím je 
iluzorní. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

27.11.2014 čtvrtek Xénie 426 rok 872 měsíc 694 den  Oficiální jednání neformální,   

NETOPÝR VODA - TUEJ  společnost rozevlátá  

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  Netopýr je pro Číňany  

  DŘEVO + 58 + 47  představitelem štěstí. Neví,   

  VODA - RADOST  co chce, ale jde za tím s úsměvem 

KRYSA VODA +    na rtech. Skvělý den pro 
všechno,   

KŮŇ OHEŇ +    co nebereme vážně.  

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

694 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Získáme v očích přátel. Ale ne předhazováním našeho bohatství. Působením na hmotu energizují 
a aktivují SEVEROZÁPAD. Aktivity ze severozápadu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
JIHU, negativní působení očekáváme z JIHOVÝCHODU. Energie svědčí společenskému styku, přátelé 
stojí o naši společnost. I nám setkávání udělá dobře, ale pozor bychom si měli dát na okaté 
zveřejňování a přílišné zdůrazňování našich úspěchů. 

Hx. 58 RADOST znamená ukázat se. 

Nemoci se dostane dobrého lékaře. Získáte hledané bohatství. Ve sňatku a jiných svazcích velké 
uspokojení. Práci najdete bez úsilí. 

HX. 47 TÍSEŇ srocuje. 

Opatrnost ve všem. Žádná korupce. Vyhnout se sprostým lidem a hledat lidi vzdělané. Průměrný muž 
vyhledává hlupáky. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

28.11.2014 pátek René 426 rok 872 měsíc 515 den  Oficiální jednání upovídané,   

KRYSA VODA + ČCHIEN  společnost zajímavá  

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  Pokud Krysu nezaženete   

  DŘEVO + 10 + 6  do kouta, je schopná, vtipná a   

  VODA - VYKROČENÍ  veselá. Dokáže být ale značně   

KRYSA VODA +    agresivní.  

KŮŇ OHEŇ +       

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu. 

Hx.10 VYKROČENÍ znamená nesetrvávat na místě.  

Cesty výhodné. Úspěch v obchodě jistý. Nemoci mizí. Podnikání dobře vyjde. 

Hx. 6 SVÁR znamená nenávidět. 

V tuto chvíli se nic nedaří, zbytečná snaha. Dobrých věcí se těžko dosahuje. Pachtění za bohatstvím je 
iluzorní. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

29.11.2014 sobota Zina 426 rok 872 měsíc 426 den  Oficiální jednání na úrovni,   

VLAŠTOVKA VODA - TUEJ  společnost velkodušná  

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  Vlaštovka je stará duše, velmi akce. 

  DŘEVO + 58 + 47  příznivý den pro všechno, co má   

  VODA - RADOST  nenásilnou formou spět   

KRYSA VODA +    k potřebnému konci. Nepříznivý   

KŮŇ OHEŇ +    den pro násilné   

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

Hx. 58 RADOST znamená ukázat se. 

Nemoci se dostane dobrého lékaře. Získáte hledané bohatství. Ve sňatku a jiných svazcích velké 
uspokojení. Práci najdete bez úsilí. 

HX. 47 TÍSEŇ srocuje. 

Opatrnost ve všem. Žádná korupce. Vyhnout se sprostým lidem a hledat lidi vzdělané. Průměrný muž 
vyhledává hlupáky. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

30.11.2014 neděle Ondřej 426 rok 872 měsíc 337 den  Oficiální jednání nedosáhne   

VEPŘ VODA + ČCHIEN  uspokojivých výsledků, společnost  

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  přehrávající  

  DŘEVO + 10 + 6  Den, přinášející divadelní   

  VODA - VYKROČENÍ  představení, ne opravdový život.  

KRYSA VODA +       

KŮŇ OHEŇ +       

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

337 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Tradice na vrcholu. Pozor na vnášení nového, nicméně občas se může vylít s vodou i dítě. 

Působením na hmotu energizují a aktivují VÝCHOD. Aktivity z východu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat opět na VÝCHODĚ, vliv východu tak bude mimořádně silný. Vnímat bychom měli 
všechny události, které se na východě odehrávají nebo přicházející z tohoto směru, jejich budoucí 
význam může přesáhnout prvotní náznaky. Negativní působení očekáváme ze ZÁPADU. Důraz na 
tradice bude mimořádně silný, je zapotřebí z toho vycházet. Nové věci představujte velmi citlivě nebo 
ještě lépe počkejte s jejich uvedením na vhodnější dobu. a využijte maximální podporu tradic našich 
předků, cokoli původní nebo navazující na tradice se bude prosazovat samo. 

Hx.10 VYKROČENÍ znamená nesetrvávat na místě.  

Cesty výhodné. Úspěch v obchodě jistý. Nemoci mizí. Podnikání dobře vyjde. 

Hx. 6 SVÁR znamená nenávidět. 

V tuto chvíli se nic nedaří, zbytečná snaha. Dobrých věcí se těžko dosahuje. Pachtění za bohatstvím je 
iluzorní. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

Prosinec 2014 
 1.12.2014 pondělí Iva 426 rok 872 měsíc 248 den  Oficiální jednání neformální,   

NETOPÝR VODA - TUEJ  společnost rozevlátá  

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  Netopýr je pro Číňany  

  DŘEVO + 58 + 47  představitelem štěstí. Neví,   

  VODA - RADOST  co chce, ale jde za tím s úsměvem 

KRYSA VODA +    na rtech. Skvělý den pro všechno,  

KŮŇ OHEŇ +    co nebereme vážně.  

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

248 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnímejme naše blízké, pomohou nám k hojnosti. Neznamená to ale shrábnout všechno jen pro náš 
píseček. Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOZÁPAD. Aktivity z jihozápadu nám budou 
přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné 
vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOVÝCHODĚ, negativní působení očekáváme ze 
SEVEROVÝCHODU. Důraz na tradice minulého období přechází do působení partnerských vztahů, 

ovšem ty se dostávají do rozporu s názorem domácnosti (či mateřské firmy). Je třeba vnímat v širších 

souvislostech, jen tak se vyhneme budoucím problémům. 

Hx. 58 RADOST znamená ukázat se. 

Nemoci se dostane dobrého lékaře. Získáte hledané bohatství. Ve sňatku a jiných svazcích velké 
uspokojení. Práci najdete bez úsilí. 

HX. 47 TÍSEŇ srocuje. 

Opatrnost ve všem. Žádná korupce. Vyhnout se sprostým lidem a hledat lidi vzdělané. Průměrný muž 
vyhledává hlupáky. 
  

375 



Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

2.12.2014 úterý Blanka 426 rok 872 měsíc 159 den  Oficiální jednání upovídané,   

KRYSA VODA + ČCHIEN  společnost zajímavá  

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  Pokud Krysu nezaženete   

  DŘEVO + 10 + 6  do kouta, je schopná, vtipná a   

  VODA - VYKROČENÍ  veselá. Dokáže být ale značně   

KRYSA VODA +    agresivní.  

KŮŇ OHEŇ +       

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

159 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Potvrzení naší cesty posílí naše vnitřní já. Pozor, vnitřní já neznamená halasné oslavy okolí. 

Působením na hmotu energizují a aktivují SEVER. Aktivity ze severu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat do STŘEDU, negativní působení očekáváme z JIHU. Můžeme očekávat něco, co nám 
potvrdí správnost našeho konání, naší cesty. Prospěje to našemu sebevědomí, ale bylo by chybou 
očekávat aplaus okolí. Vše, co se děje, se děje výhradně kvůli našemu vnitřnímu růstu. 

Hx.10 VYKROČENÍ znamená nesetrvávat na místě.  

Cesty výhodné. Úspěch v obchodě jistý. Nemoci mizí. Podnikání dobře vyjde. 

Hx. 6 SVÁR znamená nenávidět. 

V tuto chvíli se nic nedaří, zbytečná snaha. Dobrých věcí se těžko dosahuje. Pachtění za bohatstvím je 
iluzorní. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

3.12.2014 středa Svatoslav 426 rok 872 měsíc 961 den  Oficiální jednání na úrovni,   

VLAŠTOVKA VODA - TUEJ  společnost velkodušná  

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  Vlaštovka je stará duše, velmi akce. 

  DŘEVO + 58 + 47  příznivý den pro všechno, co má   

  VODA - RADOST  nenásilnou formou spět   

KRYSA VODA +    k potřebnému konci. Nepříznivý   

KŮŇ OHEŇ +    den pro násilné   

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit. 

Hx. 58 RADOST znamená ukázat se. 

Nemoci se dostane dobrého lékaře. Získáte hledané bohatství. Ve sňatku a jiných svazcích velké 
uspokojení. Práci najdete bez úsilí. 

HX. 47 TÍSEŇ srocuje. 

Opatrnost ve všem. Žádná korupce. Vyhnout se sprostým lidem a hledat lidi vzdělané. Průměrný muž 
vyhledává hlupáky. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

4.12.2014 čtvrtek Barbora 426 rok 872 měsíc 872 den  Oficiální jednání nedosáhne   

VEPŘ VODA + ČCHIEN  uspokojivých výsledků, společnost  

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  přehrávající  

  DŘEVO + 10 + 6  Den, přinášející divadelní   

  VODA - VYKROČENÍ  představení, ne opravdový život.  

KRYSA VODA +       

KŮŇ OHEŇ +       

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

Hx.10 VYKROČENÍ znamená nesetrvávat na místě.  

Cesty výhodné. Úspěch v obchodě jistý. Nemoci mizí. Podnikání dobře vyjde. 

Hx. 6 SVÁR znamená nenávidět. 

V tuto chvíli se nic nedaří, zbytečná snaha. Dobrých věcí se těžko dosahuje. Pachtění za bohatstvím je 
iluzorní. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

5.12.2014 pátek Jitka 426 rok 872 měsíc 783 den  Oficiální jednání otevřené,   

DIKOBRAZ ZEMĚ - TUEJ  společnost preferující partnerství  

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  Den určený pro partnerství,   

  DŘEVO + 58 + 47  velmi silné vnímání sexuálního   

  VODA - RADOST  pouta.  

KRYSA VODA +       

KŮŇ OHEŇ +       

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. Působením na hmotu energizují a aktivují 
ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, 
negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli 
podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků. 

Hx. 58 RADOST znamená ukázat se. 

Nemoci se dostane dobrého lékaře. Získáte hledané bohatství. Ve sňatku a jiných svazcích velké 
uspokojení. Práci najdete bez úsilí. 

HX. 47 TÍSEŇ srocuje. 

Opatrnost ve všem. Žádná korupce. Vyhnout se sprostým lidem a hledat lidi vzdělané. Průměrný muž 
vyhledává hlupáky. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

6.12.2014 sobota Mikuláš 426 rok 872 měsíc 694 den  Oficiální jednání nedosáhne   

VLK ZEMĚ + ČCHIEN  uspokojivých výsledků,   

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  společnost přehrávající  

  DŘEVO + 10 + 6  Den, přinášející divadelní   

  VODA - VYKROČENÍ  představení, ne opravdový život.  

KRYSA VODA +       

KŮŇ OHEŇ +       

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

694 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Získáme v očích přátel. Ale ne předhazováním našeho bohatství. Působením na hmotu energizují 
a aktivují SEVEROZÁPAD. Aktivity ze severozápadu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
JIHU, negativní působení očekáváme z JIHOVÝCHODU. Energie svědčí společenskému styku, přátelé 
stojí o naši společnost. I nám setkávání udělá dobře, ale pozor bychom si měli dát na okaté 
zveřejňování a přílišné zdůrazňování našich úspěchů. 

Hx.10 VYKROČENÍ znamená nesetrvávat na místě.  

Cesty výhodné. Úspěch v obchodě jistý. Nemoci mizí. Podnikání dobře vyjde. 

Hx. 6 SVÁR znamená nenávidět. 

V tuto chvíli se nic nedaří, zbytečná snaha. Dobrých věcí se těžko dosahuje. Pachtění za bohatstvím je 
iluzorní. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

7.12.2014 neděle Ambrož 426 rok 783 měsíc 515 den  Oficiální jednání loajální,   

PES KOV + ČCHIEN  společnost mladých hravá,   

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  starších upjatá  

  DŘEVO + 10 + 6  Den jako stvořený pro loajalitu,   

  VODA - VYKROČENÍ  bez ohledu k čemu se má vázat.  

KRYSA VODA +       

KŮŇ OHEŇ +       

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. Působením na hmotu energizují a aktivují 
ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, 
negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli 
podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků. 

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu. 

Hx.10 VYKROČENÍ znamená nesetrvávat na místě.  

Cesty výhodné. Úspěch v obchodě jistý. Nemoci mizí. Podnikání dobře vyjde. 

Hx. 6 SVÁR znamená nenávidět. 

V tuto chvíli se nic nedaří, zbytečná snaha. Dobrých věcí se těžko dosahuje. Pachtění za bohatstvím je 
iluzorní. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

8.12.2014 pondělí Květoslava 426 rok 783 měsíc 426 den  Oficiální jednání podrážděné,   

BAŽANT KOV - TUEJ  společnost nesourodá  

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  Den, přinášející obavy z malérů,  

  DŘEVO + 58 + 47  které se ještě nestaly.  

  VODA - RADOST     

KRYSA VODA +       

KŮŇ OHEŇ +       

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. Působením na hmotu energizují a aktivují 
ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, 
negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli 
podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků. 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

Hx. 58 RADOST znamená ukázat se. 

Nemoci se dostane dobrého lékaře. Získáte hledané bohatství. Ve sňatku a jiných svazcích velké 
uspokojení. Práci najdete bez úsilí. 

HX. 47 TÍSEŇ srocuje. 

Opatrnost ve všem. Žádná korupce. Vyhnout se sprostým lidem a hledat lidi vzdělané. Průměrný muž 
vyhledává hlupáky. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

9.12.2014 úterý Vratislav 426 rok 783 měsíc 337 den  Oficiální jednání jednostranné,   

KOHOUT KOV + ČCHIEN  společnost výstřední  

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  Den prosazování sebe sama a   

  DŘEVO + 10 + 6  komplexů z nedostatečného   

  VODA - VYKROČENÍ  ocenění okolí.  

KRYSA VODA +       

KŮŇ OHEŇ +       

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. Působením na hmotu energizují a aktivují 
ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, 
negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli 
podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků. 

337 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Tradice na vrcholu. Pozor na vnášení nového, nicméně občas se může vylít s vodou i dítě. 

Působením na hmotu energizují a aktivují VÝCHOD. Aktivity z východu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat opět na VÝCHODĚ, vliv východu tak bude mimořádně silný. Vnímat bychom měli 
všechny události, které se na východě odehrávají nebo přicházející z tohoto směru, jejich budoucí 
význam může přesáhnout prvotní náznaky. Negativní působení očekáváme ze ZÁPADU. Důraz na 
tradice bude mimořádně silný, je zapotřebí z toho vycházet. Nové věci představujte velmi citlivě nebo 
ještě lépe počkejte s jejich uvedením na vhodnější dobu. a využijte maximální podporu tradic našich 
předků, cokoli původní nebo navazující na tradice se bude prosazovat samo. 

Hx.10 VYKROČENÍ znamená nesetrvávat na místě.  

Cesty výhodné. Úspěch v obchodě jistý. Nemoci mizí. Podnikání dobře vyjde. 

Hx. 6 SVÁR znamená nenávidět. 

V tuto chvíli se nic nedaří, zbytečná snaha. Dobrých věcí se těžko dosahuje. Pachtění za bohatstvím je 
iluzorní. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

10.12.2014 středa Julie 426 rok 783 měsíc 248 den  Oficiální jednání negativistické,   

HAVRAN KOV - TUEJ  společnost neveselá  

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  Havran je pták škarohlíd.  

  DŘEVO + 58 + 47   Všechno vidí černě, z ničeho   

  VODA - RADOST  nedokáže mít radost. Nevhodný   

KRYSA VODA +    den pro cokoli, co má mít delší   

KŮŇ OHEŇ +     trvání.  

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. Působením na hmotu energizují a aktivují 
ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, 
negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli 
podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků. 

248 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnímejme naše blízké, pomohou nám k hojnosti. Neznamená to ale shrábnout všechno jen pro náš 
píseček. Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOZÁPAD. Aktivity z jihozápadu nám budou 
přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné 
vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOVÝCHODĚ, negativní působení očekáváme ze 
SEVEROVÝCHODU. Důraz na tradice minulého období přechází do působení partnerských vztahů, 
ovšem ty se dostávají do rozporu s názorem domácnosti (či mateřské firmy). Je třeba vnímat v širších 
souvislostech, jen tak se vyhneme budoucím problémům. 

Hx. 58 RADOST znamená ukázat se. 

Nemoci se dostane dobrého lékaře. Získáte hledané bohatství. Ve sňatku a jiných svazcích velké 
uspokojení. Práci najdete bez úsilí. 

HX. 47 TÍSEŇ srocuje. 

Opatrnost ve všem. Žádná korupce. Vyhnout se sprostým lidem a hledat lidi vzdělané. Průměrný muž 
vyhledává hlupáky. 
  

384 



Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

11.12.2014 čtvrtek Dana 426 rok 783 měsíc 159 den  Oficiální jednání k věci,   

OPICE KOV + ČCHIEN  společnost hravá  

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  Velmi pozitivní den pro chování   

  DŘEVO + 10 + 6  přirozené, hravé. a řinčení   

  VODA - VYKROČENÍ  zbraní při tlačení na pilu.  

KRYSA VODA +       

KŮŇ OHEŇ +       

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. Působením na hmotu energizují a aktivují 
ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, 
negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli 
podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků. 

159 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Potvrzení naší cesty posílí naše vnitřní já. Pozor, vnitřní já neznamená halasné oslavy okolí. 

Působením na hmotu energizují a aktivují SEVER. Aktivity ze severu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat do STŘEDU, negativní působení očekáváme z JIHU. Můžeme očekávat něco, co nám 
potvrdí správnost našeho konání, naší cesty. Prospěje to našemu sebevědomí, ale bylo by chybou 
očekávat aplaus okolí. Vše, co se děje, se děje výhradně kvůli našemu vnitřnímu růstu. 

Hx.10 VYKROČENÍ znamená nesetrvávat na místě.  

Cesty výhodné. Úspěch v obchodě jistý. Nemoci mizí. Podnikání dobře vyjde. 

Hx. 6 SVÁR znamená nenávidět. 

V tuto chvíli se nic nedaří, zbytečná snaha. Dobrých věcí se těžko dosahuje. Pachtění za bohatstvím je 
iluzorní. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

12.12.2014 pátek Simona 426 rok 783 měsíc 961 den  Oficiální jednání vstřícné,   

LIDOOP ZEMĚ - TUEJ  společnost spojující  

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  Velmi dobrý den pro jakékoli   

  DŘEVO + 58 + 47  setkání oficiální i osobní.  

  VODA - RADOST     

KRYSA VODA +       

KŮŇ OHEŇ +       

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. Působením na hmotu energizují a aktivují 
ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, 
negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli 
podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků. 

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit. 

Hx. 58 RADOST znamená ukázat se. 

Nemoci se dostane dobrého lékaře. Získáte hledané bohatství. Ve sňatku a jiných svazcích velké 
uspokojení. Práci najdete bez úsilí. 

HX. 47 TÍSEŇ srocuje. 

Opatrnost ve všem. Žádná korupce. Vyhnout se sprostým lidem a hledat lidi vzdělané. Průměrný muž 
vyhledává hlupáky. 
  

386 



Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

13.12.2014 sobota Lucie 426 rok 783 měsíc 872 den  Oficiální jednání lidské,   

TAPÍR ZEMĚ + ČCHIEN  společnost empatická  

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  Úžasný den plný lidské   

  DŘEVO + 10 + 6  solidarity, příkladný pro jednání  

  VODA - VYKROČENÍ   na úřadech. Naplňování potřeb,  

KRYSA VODA +    ne přání.   

KŮŇ OHEŇ +       

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. Působením na hmotu energizují a aktivují 
ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, 
negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli 
podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků. 

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

Hx.10 VYKROČENÍ znamená nesetrvávat na místě.  

Cesty výhodné. Úspěch v obchodě jistý. Nemoci mizí. Podnikání dobře vyjde. 

Hx. 6 SVÁR znamená nenávidět. 

V tuto chvíli se nic nedaří, zbytečná snaha. Dobrých věcí se těžko dosahuje. Pachtění za bohatstvím je 
iluzorní. 
  

387 



Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

14.12.2014 neděle Lýdie 426 rok 783 měsíc 783 den  Oficiální jednání zcela  

OVCE OHEŇ + ČCHIEN  nevypočitatelné,  

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  společnost také.  

  DŘEVO + 10 + 6  Den stvořený pro vnímání  

  VODA - VYKROČENÍ  krásy, ovšem s realitou má  

KRYSA VODA +    značné potíže.  

KŮŇ OHEŇ +       

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. Působením na hmotu energizují a aktivují 
ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, 
negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli 
podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků. 

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. Působením na hmotu energizují a aktivují 
ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, 
negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli 
podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků. 

Hx.10 VYKROČENÍ znamená nesetrvávat na místě.  

Cesty výhodné. Úspěch v obchodě jistý. Nemoci mizí. Podnikání dobře vyjde. 

Hx. 6 SVÁR znamená nenávidět. 

V tuto chvíli se nic nedaří, zbytečná snaha. Dobrých věcí se těžko dosahuje. Pachtění za bohatstvím je 
iluzorní. 
  

388 



Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

15.12.2014 pondělí Radana 426 rok 783 měsíc 694 den  Oficiální jednání podbízivé,   

MUNTJAK OHEŇ - TUEJ  společnost oslnivá  

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  Okouzlující a příjemný den,   

  DŘEVO + 58 + 47  trochu nesamostatný.  

  VODA - RADOST     

KRYSA VODA +       

KŮŇ OHEŇ +       

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. Působením na hmotu energizují a aktivují 
ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, 
negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli 
podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků. 

694 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Získáme v očích přátel. Ale ne předhazováním našeho bohatství. Působením na hmotu energizují 
a aktivují SEVEROZÁPAD. Aktivity ze severozápadu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
JIHU, negativní působení očekáváme z JIHOVÝCHODU. Energie svědčí společenskému styku, přátelé 
stojí o naši společnost. I nám setkávání udělá dobře, ale pozor bychom si měli dát na okaté 
zveřejňování a přílišné zdůrazňování našich úspěchů. 

Hx. 58 RADOST znamená ukázat se. 

Nemoci se dostane dobrého lékaře. Získáte hledané bohatství. Ve sňatku a jiných svazcích velké 
uspokojení. Práci najdete bez úsilí. 

HX. 47 TÍSEŇ srocuje. 

Opatrnost ve všem. Žádná korupce. Vyhnout se sprostým lidem a hledat lidi vzdělané. Průměrný muž 
vyhledává hlupáky. 
  

389 



Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

16.12.2014 úterý Albína 426 rok 783 měsíc 515 den  Oficiální jednání dynamické  

KŮŇ OHEŇ + ČCHIEN   až překotné, společnost   

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  velkolepá  

  DŘEVO + 10 + 6  Den stvořený pro   

  VODA - VYKROČENÍ  Ódu na radost, nepříliš   

KRYSA VODA +    nevhodný pro monotónní  

KŮŇ OHEŇ +    činnost, či podpis smlouvy.  

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. Působením na hmotu energizují a aktivují 
ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, 
negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli 
podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků. 

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu. 

Hx.10 VYKROČENÍ znamená nesetrvávat na místě.  

Cesty výhodné. Úspěch v obchodě jistý. Nemoci mizí. Podnikání dobře vyjde. 

Hx. 6 SVÁR znamená nenávidět. 

V tuto chvíli se nic nedaří, zbytečná snaha. Dobrých věcí se těžko dosahuje. Pachtění za bohatstvím je 
iluzorní. 
  

390 



Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

17.12.2014 středa Daniel 426 rok 783 měsíc 426 den  Oficiální jednání rozhodné,   

JELEN OHEŇ - TUEJ  společnost informativní  

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  Den sdělení a zpráv. Tajná   

  DŘEVO + 58 + 47  schůzka bude zveřejněna dřív,   

  VODA - RADOST  než k ní dojde.  

KRYSA VODA +       

KŮŇ OHEŇ +       

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. Působením na hmotu energizují a aktivují 
ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, 
negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli 
podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků. 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

Hx. 58 RADOST znamená ukázat se. 

Nemoci se dostane dobrého lékaře. Získáte hledané bohatství. Ve sňatku a jiných svazcích velké 
uspokojení. Práci najdete bez úsilí. 

HX. 47 TÍSEŇ srocuje. 

Opatrnost ve všem. Žádná korupce. Vyhnout se sprostým lidem a hledat lidi vzdělané. Průměrný muž 
vyhledává hlupáky. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

18.12.2014 čtvrtek Miloslav 426 rok 783 měsíc 337 den  Oficiální jednání uzavřené,   

HAD OHEŇ + ČCHIEN  společnost náladová  

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  Velmi dobrý den pro jemné   

  DŘEVO + 10 + 6  prosazení inteligentních  

  VODA - VYKROČENÍ   záležitostí.   

KRYSA VODA +       

KŮŇ OHEŇ +       

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. Působením na hmotu energizují a aktivují 
ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, 
negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli 
podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků. 

337 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Tradice na vrcholu. Pozor na vnášení nového, nicméně občas se může vylít s vodou i dítě. 

Působením na hmotu energizují a aktivují VÝCHOD. Aktivity z východu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat opět na VÝCHODĚ, vliv východu tak bude mimořádně silný. Vnímat bychom měli 
všechny události, které se na východě odehrávají nebo přicházející z tohoto směru, jejich budoucí 
význam může přesáhnout prvotní náznaky. Negativní působení očekáváme ze ZÁPADU. Důraz na 
tradice bude mimořádně silný, je zapotřebí z toho vycházet. Nové věci představujte velmi citlivě nebo 
ještě lépe počkejte s jejich uvedením na vhodnější dobu. a využijte maximální podporu tradic našich 
předků, cokoli původní nebo navazující na tradice se bude prosazovat samo. 

Hx.10 VYKROČENÍ znamená nesetrvávat na místě.  

Cesty výhodné. Úspěch v obchodě jistý. Nemoci mizí. Podnikání dobře vyjde. 

Hx. 6 SVÁR znamená nenávidět. 

V tuto chvíli se nic nedaří, zbytečná snaha. Dobrých věcí se těžko dosahuje. Pachtění za bohatstvím je 
iluzorní. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

19.12.2014 pátek Ester 426 rok 783 měsíc 248 den  Oficiální jednání neobratné,   

ČERV ZEMĚ - TUEJ  společnost nevýrazná  

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  Mimořádně submisivní den,   

  DŘEVO + 58 + 47  jakoby se omlouval, že je vůbec   

  VODA - RADOST  zařazen do kalendáře.   

KRYSA VODA +    Nevýhodný pro zásadní kroky,  

KŮŇ OHEŇ +     ale příjemný pro romantická   

     setkání.  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. Působením na hmotu energizují a aktivují 
ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, 
negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli 
podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků. 

248 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnímejme naše blízké, pomohou nám k hojnosti. Neznamená to ale shrábnout všechno jen pro náš 
píseček. Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOZÁPAD. Aktivity z jihozápadu nám budou 
přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné 
vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOVÝCHODĚ, negativní působení očekáváme ze 
SEVEROVÝCHODU. Důraz na tradice minulého období přechází do působení partnerských vztahů, 

ovšem ty se dostávají do rozporu s názorem domácnosti (či mateřské firmy). Je třeba vnímat v širších 

souvislostech, jen tak se vyhneme budoucím problémům. 

Hx. 58 RADOST znamená ukázat se. 

Nemoci se dostane dobrého lékaře. Získáte hledané bohatství. Ve sňatku a jiných svazcích velké 
uspokojení. Práci najdete bez úsilí. 

HX. 47 TÍSEŇ srocuje. 

Opatrnost ve všem. Žádná korupce. Vyhnout se sprostým lidem a hledat lidi vzdělané. Průměrný muž 
vyhledává hlupáky. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

20.12.2014 sobota Dagmar 426 rok 783 měsíc 159 den  Oficiální jednání půjde dobře,  

BEZROHÝ DRAK ZEMĚ + ČCHIEN  společnost se může zadrhnout.  

KŮŇ OHEŇ + TUEJ  Dobrý den, který se tváří silnější,  

  DŘEVO + 10 + 6  než opravdu je.  

  VODA - VYKROČENÍ     

KRYSA VODA +       

KŮŇ OHEŇ +       

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. Působením na hmotu energizují a aktivují 
ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, 
negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli 
podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků. 

159 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Potvrzení naší cesty posílí naše vnitřní já. Pozor, vnitřní já neznamená halasné oslavy okolí. 

Působením na hmotu energizují a aktivují SEVER. Aktivity ze severu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat do STŘEDU, negativní působení očekáváme z JIHU. Můžeme očekávat něco, co nám 
potvrdí správnost našeho konání, naší cesty. Prospěje to našemu sebevědomí, ale bylo by chybou 
očekávat aplaus okolí. Vše, co se děje, se děje výhradně kvůli našemu vnitřnímu růstu. 

Hx.10 VYKROČENÍ znamená nesetrvávat na místě.  

Cesty výhodné. Úspěch v obchodě jistý. Nemoci mizí. Podnikání dobře vyjde. 

Hx. 6 SVÁR znamená nenávidět. 

V tuto chvíli se nic nedaří, zbytečná snaha. Dobrých věcí se těžko dosahuje. Pachtění za bohatstvím je 
iluzorní. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

21.12.2014 neděle Natálie 426 rok 783 měsíc 961 den  Oficiální jednání vynikající,   

DRAK DŘEVO + ČCHIEN  společnost brilantní.   

KŮŇ OHEŇ + ČEN  Výborný den, přinášející nové   

  DŘEVO + 25 + 12  úhly pohledu. Zajímavý den  

  VODA - NEVINNOST  pro vztahy (svatba), drak se   

BUVOL VODA -    nikdy nenudí, je velkorysý,  

KŮŇ OHEŇ +    důvěřivý, až trochu naivní.  

     Ovšem pozor na jeho dynamiku  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. Působením na hmotu energizují a aktivují 
ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, 
negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli 
podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků. 

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit. 

Hx. 25 NEVINNOST se vystavuje pohromě. 

Tento hexagram brání dělat to, co chceme. Při svatbě žádné štěstí, nemoc se nezlepší, hledat štěstí je 
nejisté. Není to nepříznivý hexagram, jen nesmíme projevit nejistotu. 

Hx. 12 ÚPADEK je protikladem prosperity. 

Peněz málo. Sňatek obtížný. Obchod nejistý. Cestovat se nedoporučuje.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

22.12.2014 pondělí Šimon 426 rok 783 měsíc 872 den  Oficiální jednání velmi  

JEZEVEC DŘEVO - TUEJ  konzervativní, společnost usedlá. 

KŮŇ OHEŇ + ČEN  Zajímavý den. Vypadá velmi   

  DŘEVO + 17 + 45  dynamicky, ale přitom je velmi   

  VODA - NÁSLEDOVÁNÍ  konzervativní.  

BUVOL VODA -       

KŮŇ OHEŇ +       

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. Působením na hmotu energizují a aktivují 
ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, 
negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli 
podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků. 

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

Hx. 17 NÁSLEDOVÁNÍ znamená nedržet se předsudků. 

Nadměrné neštěstí rodí štěstí. Všude bude veselo. Nemoci a hádky ustanou. Nikdy neztrácet odvahu. 

Hx. 45 SHROMÁŽDĚNÍ znamená scházet se. 

Hádky a nemoci mizí. Dveře štěstí se otevírají, dveře neštěstí zavírají. Získáte hledané bohatství. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

23.12.2014 úterý Vlasta 426 rok 783 měsíc 783 den  Oficiální jednání bude   

ZAJÍC DŘEVO + ČCHIEN  odsýpat, společnost se nezastaví  

KŮŇ OHEŇ + ČEN  Rychlý pohyblivý den, velmi   

  DŘEVO + 25 + 12  vhodný pro všechny aktivity,   

  VODA - NEVINNOST  týkající se zaopatření rodiny   

BUVOL VODA -    (pohovory na sociálce apod.).  

KŮŇ OHEŇ +       

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. Působením na hmotu energizují a aktivují 
ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, 
negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli 
podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků. 

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. Působením na hmotu energizují a aktivují 
ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, 
negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli 
podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků. 

Hx. 25 NEVINNOST se vystavuje pohromě. 

Tento hexagram brání dělat to, co chceme. Při svatbě žádné štěstí, nemoc se nezlepší, hledat štěstí je 
nejisté. Není to nepříznivý hexagram, jen nesmíme projevit nejistotu. 

Hx. 12 ÚPADEK je protikladem prosperity. 

Peněz málo. Sňatek obtížný. Obchod nejistý. Cestovat se nedoporučuje.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

24.12.2014 středa Adam 426 rok 783 měsíc 694 den  Oficiální jednání – pozor na   

LIŠKA DŘEVO - TUEJ  spodní podtext, společnost   

KŮŇ OHEŇ + ČEN  nevyniká v upřímnosti.   

  DŘEVO + 17 + 45  Pokud nejste Opice, radši se   

  VODA - NÁSLEDOVÁNÍ  vyhněte veškerým jednáním a   

BUVOL VODA -    sezením, protřelá Liška s vámi   

KŮŇ OHEŇ +    zamete jedna radost.  

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. Působením na hmotu energizují a aktivují 
ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, 
negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli 
podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků. 

694 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Získáme v očích přátel. Ale ne předhazováním našeho bohatství. Působením na hmotu energizují 
a aktivují SEVEROZÁPAD. Aktivity ze severozápadu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
JIHU, negativní působení očekáváme z JIHOVÝCHODU. Energie svědčí společenskému styku, přátelé 
stojí o naši společnost. I nám setkávání udělá dobře, ale pozor bychom si měli dát na okaté 
zveřejňování a přílišné zdůrazňování našich úspěchů. 

Hx. 17 NÁSLEDOVÁNÍ znamená nedržet se předsudků. 

Nadměrné neštěstí rodí štěstí. Všude bude veselo. Nemoci a hádky ustanou. Nikdy neztrácet odvahu. 

Hx. 45 SHROMÁŽDĚNÍ znamená scházet se. 

Hádky a nemoci mizí. Dveře štěstí se otevírají, dveře neštěstí zavírají. Získáte hledané bohatství. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

25.12.2014 čtvrtek Boží hod 426 rok 783 měsíc 515 den  Oficiální jednání agresivní,   

TYGR DŘEVO + ČCHIEN  společnost nevyvážená   

KŮŇ OHEŇ + ČEN  Dravý Tygr povede monolog,   

  DŘEVO + 25 + 12  přehlušit ho bude možná   

  VODA - NEVINNOST  nad vaše síly.  

BUVOL VODA -       

KŮŇ OHEŇ +       

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. Působením na hmotu energizují a aktivují 
ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, 
negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli 
podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků. 

515 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Den určený k návratu k sobě a naší cestě. Ovšem pozor na ublížené já. Působením na hmotu energizují 
a aktivují STŘED[1]. Aktivity ze středu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní 
působení očekáváme opět ze STŘEDU. Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí, 
stejně tak jako zamyslet se nad sebou, nad naším vnitřním světem, nad naší cestou. Vyhodnocovat, 
ale význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, vlastních 
myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu. 

Hx. 25 NEVINNOST se vystavuje pohromě. 

Tento hexagram brání dělat to, co chceme. Při svatbě žádné štěstí, nemoc se nezlepší, hledat štěstí je 
nejisté. Není to nepříznivý hexagram, jen nesmíme projevit nejistotu. 

Hx. 12 ÚPADEK je protikladem prosperity. 

Peněz málo. Sňatek obtížný. Obchod nejistý. Cestovat se nedoporučuje.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

26.12.2014 pátek Štěpán 426 rok 783 měsíc 426 den  Oficiální jednání kultivovaná,   

LEOPARD ZEMĚ - TUEJ  ale nevýrazná, společnost   

KŮŇ OHEŇ + ČEN  rozpačitá  

  DŘEVO + 17 + 45  Hodně rozpačitý den, občas si   

  VODA - NÁSLEDOVÁNÍ  sám se sebou neví rady.  

BUVOL VODA -       

KŮŇ OHEŇ +       

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. Působením na hmotu energizují a aktivují 
ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, 
negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli 
podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků. 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

Hx. 17 NÁSLEDOVÁNÍ znamená nedržet se předsudků. 

Nadměrné neštěstí rodí štěstí. Všude bude veselo. Nemoci a hádky ustanou. Nikdy neztrácet odvahu. 

Hx. 45 SHROMÁŽDĚNÍ znamená scházet se. 

Hádky a nemoci mizí. Dveře štěstí se otevírají, dveře neštěstí zavírají. Získáte hledané bohatství. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

27.12.2014 sobota Žaneta 426 rok 783 měsíc 337 den  Oficiální jednání neortodoxní,   

KONDOR ZEMĚ + ČCHIEN  společnost duchovní  

KŮŇ OHEŇ + ČEN  Mimořádně zajímavý den   

  DŘEVO + 25 + 12  pro všechno, co se nám jeví jako   

  VODA - NEVINNOST  něco tak trochu z jiného světa.  

BUVOL VODA -       

KŮŇ OHEŇ +       

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. Působením na hmotu energizují a aktivují 
ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, 
negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli 
podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků. 

337 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Tradice na vrcholu. Pozor na vnášení nového, nicméně občas se může vylít s vodou i dítě. 

Působením na hmotu energizují a aktivují VÝCHOD. Aktivity z východu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat opět na VÝCHODĚ, vliv východu tak bude mimořádně silný. Vnímat bychom měli 
všechny události, které se na východě odehrávají nebo přicházející z tohoto směru, jejich budoucí 
význam může přesáhnout prvotní náznaky. Negativní působení očekáváme ze ZÁPADU. Důraz na 
tradice bude mimořádně silný, je zapotřebí z toho vycházet. Nové věci představujte velmi citlivě nebo 
ještě lépe počkejte s jejich uvedením na vhodnější dobu. a využijte maximální podporu tradic našich 
předků, cokoli původní nebo navazující na tradice se bude prosazovat samo. 

Hx. 25 NEVINNOST se vystavuje pohromě. 

Tento hexagram brání dělat to, co chceme. Při svatbě žádné štěstí, nemoc se nezlepší, hledat štěstí je 
nejisté. Není to nepříznivý hexagram, jen nesmíme projevit nejistotu. 

Hx. 12 ÚPADEK je protikladem prosperity. 

Peněz málo. Sňatek obtížný. Obchod nejistý. Cestovat se nedoporučuje.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

28.12.2014 neděle Bohumila 426 rok 783 měsíc 248 den  Oficiální jednání těžkopádné,  

BUVOL VODA + ČCHIEN   společnost nevypočitatelná  

KŮŇ OHEŇ + ČEN  Velmi tvrdohlavý, ale na první   

  DŘEVO + 25 + 12  pohled něčím zajímavý den.   

  VODA - NEVINNOST  V žádném případě nezkoušejte   

BUVOL VODA -    docílit úspěchu silou.  

KŮŇ OHEŇ +       

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. Působením na hmotu energizují a aktivují 
ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, 
negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli 
podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků. 

248 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnímejme naše blízké, pomohou nám k hojnosti. Neznamená to ale shrábnout všechno jen pro náš 
píseček. Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOZÁPAD. Aktivity z jihozápadu nám budou 
přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné 
vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOVÝCHODĚ, negativní působení očekáváme ze 
SEVEROVÝCHODU. Důraz na tradice minulého období přechází do působení partnerských vztahů, 

ovšem ty se dostávají do rozporu s názorem domácnosti (či mateřské firmy). Je třeba vnímat v širších 

souvislostech, jen tak se vyhneme budoucím problémům. 

Hx. 25 NEVINNOST se vystavuje pohromě. 

Tento hexagram brání dělat to, co chceme. Při svatbě žádné štěstí, nemoc se nezlepší, hledat štěstí je 
nejisté. Není to nepříznivý hexagram, jen nesmíme projevit nejistotu. 

Hx. 12 ÚPADEK je protikladem prosperity. 

Peněz málo. Sňatek obtížný. Obchod nejistý. Cestovat se nedoporučuje.  
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

29.12.2014 pondělí Judita 426 rok 783 měsíc 159 den  Oficiální jednání neformální,   

NETOPÝR VODA - TUEJ  společnost rozevlátá  

KŮŇ OHEŇ + ČEN  Netopýr je pro Číňany  

  DŘEVO + 17 + 45  představitelem štěstí. Neví,   

  VODA - NÁSLEDOVÁNÍ  co chce, ale jde za tím s úsměvem 

BUVOL VODA -    na rtech. Skvělý den pro všechno,  

KŮŇ OHEŇ +    co nebereme vážně.  

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. Působením na hmotu energizují a aktivují 
ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, 
negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli 
podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků. 

159 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Potvrzení naší cesty posílí naše vnitřní já. Pozor, vnitřní já neznamená halasné oslavy okolí. 

Působením na hmotu energizují a aktivují SEVER. Aktivity ze severu nám budou přinášet pozitivní 
působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se 
bude soustřeďovat do STŘEDU, negativní působení očekáváme z JIHU. Můžeme očekávat něco, co nám 
potvrdí správnost našeho konání, naší cesty. Prospěje to našemu sebevědomí, ale bylo by chybou 
očekávat aplaus okolí. Vše, co se děje, se děje výhradně kvůli našemu vnitřnímu růstu. 

Hx. 17 NÁSLEDOVÁNÍ znamená nedržet se předsudků. 

Nadměrné neštěstí rodí štěstí. Všude bude veselo. Nemoci a hádky ustanou. Nikdy neztrácet odvahu. 

Hx. 45 SHROMÁŽDĚNÍ znamená scházet se. 

Hádky a nemoci mizí. Dveře štěstí se otevírají, dveře neštěstí zavírají. Získáte hledané bohatství. 
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Eva Joachimová  2014: Rok Dřevěného Koně 

30.12.2014 úterý David 426 rok 783 měsíc 961 den  Oficiální jednání upovídané,   

KRYSA VODA + ČCHIEN  společnost zajímavá  

KŮŇ OHEŇ + ČEN  Pokud Krysu nezaženete   

  DŘEVO + 25 + 12  do kouta, je schopná, vtipná a   

  VODA - NEVINNOST  veselá. Dokáže být ale značně   

BUVOL VODA -    agresivní.  

KŮŇ OHEŇ +       

  

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. Působením na hmotu energizují a aktivují 
ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, 
negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli 
podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků. 

961 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě. Působením na hmotu energizují 
a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, 
negativní působení očekáváme ze SEVERU. Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto cyklu. 
Nemělo by se ale odrazit na naší další cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování 
našeho úsilí. Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinese patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze ulpívání na 
viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní stav, ale můžeme 
i sejít z cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit. 

Hx. 25 NEVINNOST se vystavuje pohromě. 

Tento hexagram brání dělat to, co chceme. Při svatbě žádné štěstí, nemoc se nezlepší, hledat štěstí je 
nejisté. Není to nepříznivý hexagram, jen nesmíme projevit nejistotu. 

Hx. 12 ÚPADEK je protikladem prosperity. 

Peněz málo. Sňatek obtížný. Obchod nejistý. Cestovat se nedoporučuje.  
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31.12.2014 středa Silvestr 426 rok 783 měsíc 872 den  Oficiální jednání na úrovni,   

VLAŠTOVKA VODA - TUEJ  společnost velkodušná  

KŮŇ OHEŇ + ČEN  Vlaštovka je stará duše, velmi akce. 

  DŘEVO + 17 + 45  příznivý den pro všechno, co má   

  VODA - NÁSLEDOVÁNÍ  nenásilnou formou spět   

BUVOL VODA -    k potřebnému konci. Nepříznivý   

KŮŇ OHEŇ +    den pro násilné   

 

426 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU. 

Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, ovšem hned následující cyklus pak bude 
výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně hluboko, bude 
návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat i vztahy profesionální. 

783 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Vnáší nové do domácího. Nesnažme se trvat na tradicích. Působením na hmotu energizují a aktivují 
ZÁPAD. Aktivity ze západu nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 
můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, 
negativní působení očekáváme z VÝCHODU. Energie bychom stejně jako v minulém cyklu neměli 
podceňovat, i maličkosti mohou přerůst do významných následků. 

872 – Slovy můžeme tyto cykly charakterizovat: 

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. Působením na hmotu energizují a aktivují 
SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za 
určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na 
ZÁPADĚ, negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU. Prostor bude významným rádcem tohoto 
měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu 
úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu 
dostat do konfliktu s našimi partnery. Ne všechno konání bude mít zřetelný výstup, jasný cíl. 

Hx. 17 NÁSLEDOVÁNÍ znamená nedržet se předsudků. 

Nadměrné neštěstí rodí štěstí. Všude bude veselo. Nemoci a hádky ustanou. Nikdy neztrácet odvahu. 

Hx. 45 SHROMÁŽDĚNÍ znamená scházet se. 

Hádky a nemoci mizí. Dveře štěstí se otevírají, dveře neštěstí zavírají. Získáte hledané bohatství. 
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Astrotyp 

Pokud se budete chtít pustit do práce s celým astrotypem, následující text vám přiblíží údaje 
jednotlivých řádek. 

První řádek astrotypu: 
28 XIU – letmý dotyk osudu  
U vládců uvádíme jejich originální prvek s uvedením jinu či jangu kromě vládců Země. Ta je 
svým založením středová, obsahuje jang i jin podle potřeby. Ve výpočtech se používají 
konkrétní údaje jin x jang, ale mají malou vypovídací hodnotu. Proto je neuvádíme. 

1) BEZROHÝ DRAK – ZEMĚ  
Charakteristika obecná - živost, přátelství, optimismus, zvědavost, touha po poznání. 

Lidé jsou to velmi vstřícní, vždy připraveni pomoci jiným, jsou emocionální ve všem, smělí 
a odvážní. Jejich podvědomí často se dostává na povrch a pohlcuje všední život.  

• atributy prvku ZEMĚ zemského vládce stabilizují, pomáhají sebejistotě, 

• atributy prvku DŘEVO vládce aktivují, ovládají 

• atributy prvku OHEŇ vládce vyživují,  

• atributy prvku VODA ve větší míře vládce potlačují. 

Vládci Východního paláce - prvek DŘEVO 
• aktivizuje se atributy vlastního prvku (prvku DŘEVO),  

• potlačujeme, stabilizujeme a realitu dodáme prvkem ZEMĚ,  

• ovládáme prvkem KOV,  

• doplňujeme prvkem VODA. 

2) DRAK (ŠÍJE)23 – DŘEVO JANG  
Obecná charakteristika - v mnohém připomíná Bezrohého draka. Optimismus 

a srdečnost, připravenost jít na pomoc a vést jiné za sebou. Na život se dívají velmi odvážně 

23 u některých Zvířat se uvádí klíčové slovo druhé části Pozemských větví. 
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a otevřeně, i když většinou naivně. Vždy se musejí nacházet v pohybu. Draci milují risk. Hovoří 
většinou rychle a překotně, rukopis bývá rozmáchlý a nečitelný. Při nadbytku entuziasmu 
nejsou příliš opatrní. Mnozí je považují za povrchní, nesoustředěné či lehkomyslné a povětrné. 
Často dělají několik věcí dohromady, ale žádnou pořádně. Egoismus jim zabraňuje vidět cenu 
jiných lidí.  

3) JEZEVEC (KOŘEN) – DŘEVO – JIN  
Obecná charakteristika - jsou to lidé velmi konzervativní. Kamarádů mají mnoho, ale 

blíže se s nikým nepřátelí. Jezevec je trošičku bojácný, příliš se nevzdaluje od své nory, utíká, 
aniž by spěchal, jenom po známých cestičkách. Miluje svůj navyklý způsob života, domácí krb 
s jeho útulností, všechno, co ho obklopuje. Také mají velmi silný cit pro povinnost a silnou 
lásku, ale zároveň dlouho nezapomínají křivdy a mstí se za ně. Přátelství je pro ně nezbytné 
uzavřít na celý život, v nesnázích nikdy neopouštějí. Milují antikvariáty, antikvity. 

4) ZAJÍC, KRÁLÍK (PROSTOR) – DŘEVO – JANG  
Obecná charakteristika - tito lidé jsou zvědaví a touží po poznání, jsou bystří a vnímaví, 

dostatečně upovídaní a občas se na ně nedá spolehnout. Život většinou chápou velmi osobitě, 
její první polovinu berou jako hru, loterii, vtip, nebo zábavu. Mají velký sklon k filosofii 
a náboženství, ke světu umění. Jsou to opravdoví herci na scéně života, bývají malinko 
poťouchlí a vypočítaví. Velmi rychle navazují kontakty, ale také je velmi rychle mohou ztrácet. 
Ne každý vydrží bezzásadovost jejich chování, dětské rozmary, tvrdohlavost a svárlivost, vnitřní 
nekázeň. Jsou závislí na své noře a při její obraně se stávají nejstatečnějším zvířetem čínského 
zodiaku. 

5) LIŠKA (SRDCE) – DŘEVO – JIN  
Obecná charakteristika - jsou to lidé oduševnělí a štědří. Od dětství se u nich rozvíjí 

opatrnost a nedůvěřivost, občas musí vynakládat nemálo úsilí na to, aby je ostatní správně 
chápali. Dobře se v nich spojuje prostota i komplikovanost povahy. Když uskutečňují své ideje, 
do podrobnosti promýšlejí detaily. Jestli se u nich někdy rozvíjí z nějakého důvodu komplex 
méněcennosti, velmi dobře ho umí skrývat pod maskou veselosti a chvástavosti. Rádi se 
pohybují po hraně. 

6) TYGR (OCAS) – DŘEVO – JANG 
Obecná charakteristika - mají skutečný zvířecí čich. Optimismus Tygrů, jejich srdečnost 

i šarm je po malých kapkách přijatelný, ale ve velkém je prostě nesnesitelný. Mají pevnou vůli 
a silný charakter, ne však vždy získávají vítězství, když se setkají s osobnostmi stejně silnými. 
Často si nemusí všimnout tajné nenávisti jiných, dokud tyto city nevyjdou najevo s maximální 
razancí, připravenou zlomit důvěřivost a ješitnost Tygra. Lze se s nimi velmi těžko dohadovat, 
neboť dokážou operovat málo známými fakty. Spektrum jejich duchovnosti má velmi široký 
rozsah. Tygři zpravidla jsou velmi lhostejní ke všemu, co se týká jejich vlastní osoby. 
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7) LEOPARD (MŘÍŽ) - ZEMĚ  
Obecná charakteristika - Život je naučil, nepotřebují vnější opory k tomu, aby se mohli 

cítit hospodáři dnešního života. Leopardi se umí ohánět v každé práci, mají bystrý a přesný 
úsudek, mozek pracuje bezchybně. Nedá se říci o těchto lidech, že by byli velkými optimisty, 
ale nebudou pro každou maličkost upadat do depresí. Odvaha a smělost jsou často pro 
Leoparda jen zástěrkou, za kterou se skrývá vnitřní nejistota a strach. To je důvod jejich ne 
příliš velké otevřenosti vůči lidem.  

• atributy prvku ZEMĚ zemského vládce stabilizují, pomáhají sebejistotě, 

• atributy prvku DŘEVO vládce aktivují, ovládají 

• atributy prvku OHEŇ vládce vyživují,  

• atributy prvku VODA ve větší míře vládce potlačují. 

8) KONDOR - ZEMĚ 
Obecná charakteristika - jsou většinou zvláštní. Jsou víceméně individualisty, vedeni 

spíše intuicí než logikou. Nemají rádi jednostrannost, nudu, svou ostrou poznámkou nebo 
neočekávaným jednáním mohou vyvolat bouři ve sklenici vody. Milují krajnosti, ortodoxní 
myšlenky, odvážně a směle bojují s měšťáckým stylem života, nepřijímají ani šedivé lidičky, ani 
šedivé myšlenky. Dávají přednost takové společnosti, ve které budou vynikat. Velmi často 
předpovídají jakési zvláštní pravdy a vůbec se jeví spíše jako podivíni. Také se mohou věnovat 
okultním vědám, tajemným naukám, kde mohou získat velké úspěchy. Ve zralém věku se stávají 
skutečnými odborníky různých duchovních poznatků. 

• atributy prvku ZEMĚ zemského vládce stabilizují, pomáhají sebejistotě, 

• atributy prvku DŘEVO vládce aktivují, ovládají 

• atributy prvku OHEŇ vládce vyživují,  

• atributy prvku VODA ve větší míře vládce potlačují. 

Vládci Severního paláce – prvek VODA 
• podporujeme atributy prvku Voda,  

• ovládáme, stabilizujeme a realitu dodáme Zemí,  

• vyživujeme atributy Kovu,  

• překonáváme ve větší míře atributy Ohně. 

9) VODNÍ BUVOL (PASTÝŘ) – VODA – JANG  
Obecná charakteristika - jsou to lidé silní, pevní, úporní, naléhaví, nadějní a rozhodní. 

Pracanti se schopností konstruovat a s konzervativními názory, jsou velmi přející, opravdoví 
praktici života, kteří milují tradici pro tradici. Neuznávají lehkomyslnost a povětrnost lidí, nemají 
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rádi salónní vtipy a přisprostlý humor, hlučný smích a hrubé vtipy. Stává se, že mají nedostatek 
aktivity a často se stávají oběťmi svých zvyků.  

10) NETOPÝR (DÍVENKA) – VODA – JIN  
Obecná charakteristika - je těžké popisovat Netopýry nějakými jasnými barvami, své 

názory, mínění, přesvědčení a světonázory mohou měnit prostě za chodu. Skoro každou 
minutu. Jejich názory poletují jako luční motýli, tu se zvedají nahoru, tu se spouští dolů, buď 
jako důsledek vznešených idejí, nebo bez jakékoli logiky. Zároveň se mohou přidržovat dvou i 
více mínění, kupodivu i těch nejvíc protichůdných. Velmi milují paradoxy, lehce a bystře 
nacházejí potřebná fakta a mají při ruce velmi přesvědčivé argumenty. Mají zaměřený zrak na 
maličkosti, velmi rychle a snadno nacházejí u jiných slabá místa a okamžitě bez jakéhokoli 
slitování napadají svou oběť, i když ve své podstatě nejsou fanatici, hrubci. Jenom si zvykli 
bleskově reagovat na různé vnější podněty.  

11) KRYSA, MYŠ (PUSTOTA) – VODA – JANG 
Obecná charakteristika - jsou to lidé velmi zvědaví, toužící po poznání, mířící vysoko, 

cyničtí, s bystrou bleskovou reakcí. Lehce se snášejí s okolím a velmi rychle je využívají ke svým 
cílům a potřebám. v městských podmínkách se cítí jako ryba ve vodě. Dávají přednost novinám 
před poezií. Vyměňují si nikoli názory a mínění, ale drby a pletichy. Vybírají si byznys 
a spolupráci, informační prostředky a společnou práci, ba dokonce jsou schopni riskovat 
podnikání ve velkém, největší transakce, jestliže v tom vidí zdravý smysl. Pro ně je každodenní 
taktika důležitější, než vášně.  

12) VLAŠTOVKA (NAKLONĚNÁ PLOCHA) – VODA – JIN  
obecná charakteristika - citlivá, vnímavá, chápavá stará duše. Jsou to lidé velmi vzdělaní, 

sečtělí, vychovaní. Na jednu stranu jsou individualisté, a na druhou stranu potřebují kontakt 
s lidmi. Velká kritičnost k sobě i jiným je nutí k přísnosti, umí se orientovat ve všech sférách 
života a zvláště ve sféře lásky a manželství. Velké množství lidí jim není vhod. Často působí 
Vlaštovky dojmem podivínů, fanatiků, což mnohdy i odpovídá skutečnosti. 

13) KANEC, VEPŘ (DŮM, LOŽE) – VODA – JANG  
obecná charakteristika - v jejich životě je hodně protikladů. Zabývají se většinou pouze 

věcmi, ve kterých jsou sami zainteresováni. Jejich citlivost může být nazývána hroší kůží. Jsou 
nezáludní, bez rozmarů a podivínství. Často jsou přitahováni novými cíli, i když ještě 
nedokončili staré. Mohou odložit nové věci a vrátit se ke starým idejím, dříve nedokončeným, 
odhozeným věcem. Dokáží ale pomoci až k vlastnímu sebeobětování. 

14) DIKOBRAZ (VÝCHODNÍ STĚNA) - ZEMĚ  
Obecná charakteristika - jejich měkké srdce je plné účasti, dobroty a otevřenosti, i když 

občas Dikobrazi mohou být i podráždění a výbušní, tvrdohlaví a svárliví. Ale hrubými 
a surovými bývají jen ve velmi výjimečných případech. Často se zabývají genealogií, 
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památkami, relikviemi minulosti. Velmi rádi se ponořují do světa vzpomínek, starých obrazů, 
fotografií, milují vzpomínky na vůni domova a dětství. Plachost a stydlivost jim omezují okruh 
přátel, a jenom mezi oddanými přáteli mohou otevřít svoji duši, oddat se snění, vyzpovídat se 
ze svých pocitů. Dikobraz ve své podstatě rozehrává divadlo jednoho herce - divadlo jejich 
vnitřního světa zlehka zveličené a vylepšené. 

• atributy prvku ZEMĚ zemského vládce stabilizují, pomáhají sebejistotě, 

• atributy prvku DŘEVO vládce aktivují, ovládají 

• atributy prvku OHEŇ vládce vyživují,  

• atributy prvku VODA ve větší míře vládce potlačují.  

15) VLK (NOHY) - ZEMĚ 
Obecná charakteristika - smělost a odvaha, dobrodružství a avantýry, duševní síla 

a pozitivní pohled na život. Díky vnitřní nespokojenosti zůstávají po celý den v pohybu. Platí 
plnými sumami, i když ne bez záludnosti a lstivosti. Mohou během minuty zvrátit ohnivé 
nadšení do hlubokého pesimismu a naopak. Není to žádná maniodepresivní psychóza, ani 
melancholie, spíše obrovské herecké schopnosti, divadelní jednání v nejčistším provedení.  

• atributy prvku ZEMĚ zemského vládce stabilizují, pomáhají sebejistotě, 

• atributy prvku DŘEVO vládce aktivují, ovládají 

• atributy prvku OHEŇ vládce vyživují,  

• atributy prvku VODA ve větší míře vládce potlačují. 

Vládci Západního paláce – prvek KOV 
• podporují atributy prvku KOV,  

• vyživujeme a stabilizujeme prvkem ZEMĚ,  

• ovládáme prvkem OHEŇ,  

• potlačujeme dodáním prvku DŘEVO ve větší míře. 

16) PES (PROVAZ) – KOV – JANG  
obecná charakteristika - typické jsou pro ně vlastnosti jako moudrost, realismus 

a praktický vztah k životu. Přitahují je nejrozličnější problémy života a domácnosti. Jsou to lidé 
velmi obyčejní, nepříliš vynalézaví a nepříliš originální, ne všechno se jim daří lehce. Skromní 
a plaší Psi nepotřebují být centrem pozornosti, udávat tón. Ve všem si vybírají zlatou střední 
cestu. Jistá dávka předsudků jim brání určit přesný obraz skutečnosti. s přibývajícím věkem se 
k nim hodí přísloví - starého psa nové kousky nenaučíš. 

17) BAŽANT (ŽALUDEK) – KOV – JIN  
Obecná charakteristika – tento druhý název - žaludek se k nim neuvěřitelně hodí, neboť 

oni, i když se neodlišují ani impulsivností ani vrtkavostí ani živostí, přesto jakékoli události 
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stravují dlouhodobě dřív, než udělají nějaký závěr nebo než dojdou k nějakému řešení. Proto 
se zdá, že jejich mysl a názory jsou ve své podstatě zbaveny živosti, půvabu, ostrosti. Pokud 
překonají své škarohlídství, stávají se milými společníky. 

18) KOHOUT (PLEJÁDY) – KOV JANG  
Obecná charakteristika - v různých životních situacích, ať jsou jacíkoli, chtějí vzít 

všechnu moc do svých rukou. Své mínění, svůj názor vždy říkají výstižně a krátce. Všechny 
problémy posuzují a řeší okamžitě, nezávisle na tom, jestli mají zkušenost v dané věci, nebo 
ne. Prostě suveréni. Místo aby řešili nejprve problém, raději okamžitě jednají a nerozmýšlí se. 
Jsou to rození vedoucí, vůdcové, pohlaváři. Touha po moci v nich udržuje napětí. Když se náhle 
ocitnou bez možnosti rozkazovat, upadají do naprosté apatie. Na neobydleném ostrově by 
Kohouti určitě nepřežili. Potřebují ke svému životu kontakty, situace, kdy mohou diktovat své 
podmínky bez kompromisů a bez ústupků.  

19) HAVRAN (DESKA NA PSANÍ, TABULE) – KOV – JIN  
Obecná charakteristika - jsou to lidé s vrozeným sklonem podřizovat se, poslouchat 

příkazy, principiálně vše vidí černě. Jestliže je nutné vykonat jakoukoli nudnou nezajímavou 
práci, zpravidla ji dávají takovým lidem. Existuje ovšem zcela opačná varianta Havrana – lidé 
zářiví, vstřícní. Bohužel nepříliš častá. 

20) OPICE (RTY) – KOV – JANG  
Obecná charakteristika - přeskakují od myšlenky k myšlence, od věci k věci, od zábavy 

k zábavě a mají mnoho přátel. Život je vzrušuje a zaujímá tak, že se nemohou ani zastavit, ani 
ohlédnout, ani vydechnout a udělat přestávku. Trápí je, co se děje za rohem, Nechápou, jak je 
možné žít a dělat každý den totéž. Osobní svoboda a nezávislost, absolutní samostatnost - to 
jsou jediné podmínky k jejich životu. Jejich předností je pravděpodobně to, že umějí druhé 
rozesmát nebo rozplakat, v tom jsou jedineční. 

21) LIDOOP (HVĚZDA) - ZEMĚ  
Obecná charakteristika - jsou mnohem serióznější než předešlá Opice, ale tím spíše 

jsou jejich příbuzenstvo. Zvídavost a touha po poznání jsou prostě vynikající, zvláště pak rádi 
pronikají k tajům přírody a samotného člověka. Charakter těchto lidí je postrkuje do sféry 
společenského života a vztahů. I když nejsou až tak rychlí v odpovědích, připomínají hráče 
šachů. Dávají přednost přesné informaci, vyhýbají se nepřesnostem. Okolí je cení a váží si jich 
za tvrdá slova a rozumnost, za věrnost svým názorům.  

atributy prvku ZEMĚ zemského vládce stabilizují, pomáhají sebejistotě, 

atributy prvku DŘEVO vládce aktivují, ovládají 

atributy prvku OHEŇ vládce vyživují,  

atributy prvku VODA ve větší míře vládce potlačují. 
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22) TAPÍR (HRDINA) - ZEMĚ  
Obecná charakteristika - svou moudrostí, zasvěceností, a klidem tito lidé zásobují své 

okolí. Pomalost jejich reakcí a jednání je způsobena tím, že potřebují čas, aby mohli oddělit 
dobro od zla, pravdu od poblouznění, racionální zrno od plev. s přibývajícími lety si výborně 
osvojují toto umění, umí přesně formulovat svou myšlenku, pozici, mínění. Tapíři si plní své 
povinnosti klidně, důstojně, když musí kritizovat práci jiných lidí, dělají to inteligentně, 
neztráceje při tom svou tvář. Tapír je považován za nejlidštější znamení. Naplňují ovšem naše 
potřeby, nikoli naše přání a to jim často zazlíváme. 

• atributy prvku ZEMĚ zemského vládce stabilizují, pomáhají sebejistotě, 

• atributy prvku DŘEVO vládce aktivují, ovládají 

• atributy prvku OHEŇ vládce vyživují,  

• atributy prvku VODA ve větší míře vládce potlačují. 

Vládci Jižního paláce – prvek OHEŇ 
• atributy prvku OHEŇ vládce aktivuje,  

• prvek ZEMĚ stabilizuje, pomáhá sebejistotě,  

• prvek DŘEVO vyživuje,  

• prvek VODA ovládá  

• potlačujeme ve větší míře dodáním prvku KOV.  

23) OVCE, KOZA (PARFÉMY, VIDĚNÍ, PŘÍZRAKY) – OHEŇ – JANG  
Obecná charakteristika - jsou činné a praktické, nutně potřebují mít ve všem jasno. 

Přitom jsou většinou citlivé, i když občas se spolehnou víc na svůj dojem, než na opravdovou 
skutečnost. z toho často pramení nevypočitatelné chování Kozy. Když jednají prozřetelně, 
najednou a neočekávaně, strefují se přímo do černého. Když jsou poraženy, stávají se 
podrážděnými a uraženými. Zastávají ortodoxní ideje a mají sklon ke konzervatismu. 

24) MUNTJAK - JELÍNEK (LOUKA) - OHEŇ – JIN  
Obecná charakteristika - jsou lidé společníci. Okouzlující a příjemní, líbezní, s výborným 

chováním, trošičku nemohoucí, časem začínají být závislí na mínění jiných. Jakkoli by se snažili 
jednat samostatně, mít vlastní řešení, v konečné fázi stejně se dostávají pod cizí vliv a podřizují 
se. Často se vidí jako oběť společnosti, i když žít mohou právě jenom ve společnosti. Snaží se 
vyhýbat odpovědnosti, obcházet velké kameny, ostré úhly a smiřovat hádající se strany.  

25) KŮŇ (HVĚZDA, 7 HVĚZD) - OHEŇ – JANG  
Obecná charakteristika - od plenek vědí, že svět se točí kolem nich. Koně dobře cítí 

svou moc, svou sílu a proto nepotřebují žádné scénáře, ani představení. Jako vůdcové jsou silní 
svými myšlenkami a znalostí věcí. Při řešení problémů jim instinkt napovídá podstatu věci, 
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výborně spojují činorodost i chuť i optimismus. Nikterak tyto lidi neznepokojuje napjatá 
situace, umí riskovat bez prožívání. Myšlenek mají více než citů, a na lidi se často dívají jako na 
stroje - roboty, kteří musí pracovat bez muknutí. Selhávají v detailech. 

26) JELEN (BEZROHÝ) - OHEŇ – JIN  
Obecná charakteristika - jejich posláním je být zdrojem informací, nositelem zpráv, 

sdělení, svědectví, jsou na to připraveni. I při velmi skromných prostředcích se snaží vždy 
vypadat módně a přitažlivě. Snaží se svůj život a práci zasvětit světu vnitřních hodnot, i když 
jejich mínění a rozhodování mívají většinou velmi subjektivní barvičku. Přitom je ovšem nijak 
nesvádí výhodnost, materiální a praktické stránky je nezajímají. Nepatří ke smělým 
a odvážným, ale své myšlenky a principy obhajují mužně, užívaje přitom neotřepaná fakta 
a přesvědčivé argumenty. Potřebují uznání, duševní svobodu a nezávislost.  

27) HAD (MAKOVÉ PERO PTÁKA) - OHEŇ – JANG  
Obecná charakteristika - lidé s pevnou vůlí, ale uzavření, podezřívaví ve vztahu k cizím. 

Mají bohatý, ale zároveň i složitý citový svět. Veškeré prožitky jsou velmi ostré a intenzivní. 
Vášně a city znamenají pro ně mnoho, neboť hadi jim nemohou bránit. v lepším případě jsou 
to lidé s tvrdými principy, silní duchem, smělí a mužní. Tito lidé mají sklon k sebekritice, a velmi 
rádi se sebevzdělávají a sebezdokonalují. Jsou to přísní strůjci své vlastní duše, svého vlastního 
vnitřního světa. Nezřídka se stávají obětí své nálady, když během noci poněkolikáté mění 
názory a mínění, plány, kterými se právě před chvílí tolik nadchnuli.  

28) ČERV ZEMSKÝ (POHLAVÍ TELETE) - ZEMĚ 
Obecná charakteristika – snaží se skrývat své opravdové city, nedávat je na odiv. 

Jakékoli silné rozhněvání se projevuje jako lehké ublížení a velká vnitřní radost skromným, 
tichým úsměvem. Navenek vypadají spokojeni, vyrovnaní, na nikoho a na nic si nestěžují, 
k životu nemají nejmenší připomínky a ani žádná vášnivá přání. Červi jsou vždycky velmi uctiví 
k jiným, připraveni kteroukoli minutu přiznat své chyby, schovat se do nejtemnějšího rohu, 
nebo se ztratit v mase lidí. Když je tlačí k zemi, ještě se ospravedlňují. Čas od času se jejich city 
dostávají na povrch a udivují při tom všechny kolem, ale i je samotné. Vyzývají takovým 
dojmem, jako kdyby myška zařvala jako lev. Mají dvě hlavní slabosti. První - vždycky přitakávají 
jiným podle svých dobrých úmyslů a druhá - nedoceňují sebe sama, protože jsou příliš stydliví.  

• atributy prvku ZEMĚ zemského vládce stabilizují, pomáhají sebejistotě, 

• atributy prvku DŘEVO vládce aktivují, ovládají 

• atributy prvku OHEŇ vládce vyživují,  

• atributy prvku VODA ve větší míře vládce potlačují. 
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Druhý, pátý a šestý řádek astrotypu: 
12 Pozemských větví  
K R Y S A (PŘIROZENOST – VODA) 22. 11. – 20. 12., 23 – 01 HODIN 

Hodně se používá termín „Myš“, protože naší civilizaci pojem „Krysa“ příliš nevoní, 
spojuje si ji s vlastnostmi, které ale ve skutečné přírodě Krysa opravdu nemá.  

Krysa má šarm, útočnost a bojechtivost. Na první pohled se zdá být veselou 
a vyrovnanou, ale za vším se skrývá stálý vnitřní pohyb a záměrná agresivita. Vytváří trvale 
zmatek, v maličkostech je tvrdohlavá. Miluje společnost přátel a libuje si v každém druhu klepů. 
Jelikož ráda pomlouvá druhé, má obvykle víc známých než přátel. Je hráčem a labužníkem, 
nerada by si dala cokoli ujít. Je trvale posedlá strachem, že by něco důležitého mohla 
promeškat. Shromažďuje majetek jen aby ho vzápětí opět rozházela. 

Krysa je příšerně ukecaná. Má velkou fantazii a je skvělý manipulátor. Ještě významnější 
je její sklon a talent ke kritice. 

Vztah k druhým: Nejlépe si Krysa rozumí s Drakem, který na ni přenáší svou sílu 
a duševní rovnováhu. s ním sdílí svého kritického ducha. Buvol působí úspěšně, u něho se Krysa 
cítí v bezpečí. Před Opicí by se měla střežit. Opice ji nebere vážně a může jí jen uškodit. 

B U V O L (PŘIROZENOST – VODA) 21. 12. – 20. 1., 01 – 03 HODIN 
K jeho definici stačí říct „má svůj svět“. Hluboká voda, na první pohled snese všechno. 

Ale běda, pověstná poslední kapka promění klidné jezero protržením hráze v běsnící povodeň, 
Buvol je uváděn jako zvíře s nejjangovější aktivitou. Můžeme mu důvěrně říkat bagr, trvá celé 
věky ,než se rozjede a stejně tak obtížné je potom ho zastavit. Buvol dokáže cokoli, co si 
usmyslí. Bez ohledu na to, zda je to z pohledu našeho světa splnitelné.  

Buvol je trpělivý, klidný, mlčenlivý, těžkopádný, rezervovaný, vyrovnaný, metodický 
a přesný. Za jeho trochu neotesaným zevnějškem se skrývají originální myšlenky, síla 
a inteligence. Má dar budit důvěru a to je jednou z hlavních příčin, proč se mu všechno daří. 
Neměl by však volit zaměstnání, které ho přivádí do kontaktu s úřady, nebo veřejnou službou. 
Také cestování se pro něj nehodí, jeho rovnováha a zdraví cestováním trpí.  

Vztah ke druhým: Ideálním partnerem pro Buvola je Kohout. Oba jsou konzervativní 
a dobře si rozumějí. Také Krysa se hodí k Buvolovi, jestliže si ho jednou zamiluje, je mu věrná 
až do smrti. Buvol je fascinován Opicí, vyvádí ho z konceptu. u Kozy je nutno být opatrným 
z jiného důvodu, Koza je vrtošivá a těkavá, mohla by svou nestálostí vydráždit Buvola 
k nepříčetnosti. Zásadně si mají jít z cesty Buvol a Tygr. Toto spojení by vyústilo v krveprolití. 
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T Y G R (PŘIROZENOST – DŘEVO) 21. 1. – 18. 2., 03 - 05 HODIN 
Dravé zvíře schopné zaútočit ze zálohy. Čas pro něho není kategorií, dokáže čekat 

hodiny, nebo se vzdát za pár minut. Vládne silou mladého jangu, takže jeho život je plný 
překotné aktivity.  

Tygr je nedisciplinovaný šťoural popudlivé povahy, rád napadá lidi, kteří stojí nad ním. 
Je tesán z materiálu, z něhož jsou revolucionáři a vůdci. Ne vždy však zasluhuje důvěru, která 
je mu poskytována. Miluje nebezpečí, chová se odvážně, což mnohdy působí na druhé 
neodolatelně. Často však bývá zbabělý. Neumí poslouchat, ze své strany však vyžaduje 
naprostou poslušnost. Téměř nikdo se mu neodváží říct pravdu do očí.  

Tygr předbíhá svou dobu, pohrdá konvencemi. Může se stát majitelem ohromné firmy, 
stejně jako pověstným gangsterem. Miluje každé povolání, jež skýtá riziko.  

Vztah ke druhým: Tygr se může spojit s poctivým Koněm, s Drakem, který s ním sdílí 
jeho sílu a prozíravost, nebo se Psem, jenž mu bude stát po boku, jde-li o obranu velké věci. 
Naproti tomu se Tygr musí vyhýbat moudrému Hadu, kterému nerozumí a Opici, která je 
potměšilá a vždy dokáže Tygra obelstít. Tygr se nikdy nesmí pustit do Buvola, neboť ten ho 
bez milosti napadne a zničí. Stačí, jestliže Tygr a Buvol bydlí pod jednou střechou, vždy dochází 
k nenávisti. Také spojení se Zajícem není pro Tygra dobré. 

Z A J Í C, K R Á L Í K (PŘIROZENOST – DŘEVO) 19. 2. – 19. 3. 05 – 07 HODIN 
Zajíc je v Číně symbolem štěstí a dlouhověkosti a lidé narození v tomto znamení mají 

talent šířit radost a pohodu. Jsou to bytosti s velkým osobním půvabem, taktem a vřelým 
humorem. Dost často se u nich projeví umělecké nadání, které je výsledkem jejich fantazie 
a schopnosti vžívat se do nitra druhých. Mají velmi předvídavou intuici, která jim umožní, aby 
včas - jako zajíc - zakličkovali a vyhnuli se nesnázím v pařátech orla. Je pro ně smírně důležitá 
nora, pro její obranu se stávají nejstatečnějším zvířetem zvěrokruhu. 

Zajíc je vzdělaná a milá osoba, která ze svého obchodního zájmu vytvoří příjemnou 
společenskou událost, na které každý vydělá.  

Vztah ke druhým: Milý Zajíček málokdy působí svým parterům problémy. Neublíží, ale 
taky vesměs moc nevydělá. Nicméně sex je pro něho často životní nutností. Zajíc by měl jít 
z cesty Kohoutovi, silná Opice a obětavý Vepř budou pro něho asi nejlepšími partnery. 

D R A K (PŘIROZENOST – DŘEVO) 20. 3. – 19. 4. 07 – 09 HODIN 
Velmi inteligentní, vzdělaný Drak létá vysoko v oblacích, takže jeho vize daleko 

předstihují ostatní smrtelníky, ovšem detaily mu zhusta unikají. Navrhne řešení, která vám 
vyrazí dech, změní situaci a někdy i svět, ale dokáže nepoznat vlastní dítě, když do něj vrazí na 
ulici a jeho naivnost lze někdy nazvat hloupostí. 

Drak je inteligentní, svéhlavý, houževnatý a velkorysý. v každém povolání dovede být 
úspěšný. Jestliže se věnuje velké věci, dosáhne svého cíle. Má bohužel stejný úspěch, jestliže 
se postaví do služeb zla. Vždycky zvítězí.  
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Vztah ke druhým: Drak se dobře snáší s Krysou, která ve své zamilovanosti mnoho 
vezme na sebe a se svým kritickým duchem a smyslem je správným partnerem. Totéž platí o 
Hadovi, který se svým smyslem pro humor může zlomit pýchu Draka. Drak je také přitahován 
zvláštní krásou Hada. Pro lásku a obchod je pro Draka ideálním partnerem Opice. Opice je 
lstivá a Drak je mocný. Potřebují se navzájem a Opice si je toho vědoma. Spojení Draka 
s Tygrem neprobíhá právě mírně. Také neklidnému a pesimistickému Psu by měl jít Drak 
z cesty. 

H A D (PŘIROZENOST – OHEŇ) 20. 4. – 19. 5., 09 - 11 HODIN 
Inteligentní sečtělý Had je těžkým introvertem, ač z jeho dynamických reakcí 

odhadujeme pravý opak. Deprese mohou dosáhnout u Hadů ohromujících rozměrů právě pro 
to, že navenek se bude jednat o bujaré jedince. Prostě na tváři klaunův smích a v duši pláč. 
Vzhledem k jeho vnitřní síle může končit hluboká deprese až sebevraždou. Pro Hady dokonce 
existuje speciální akupunktura. 

Had má v křesťanských zemích špatnou pověst, v zemích Asie však je Had ctěn a vážen 
pro svou moudrost a ostrovtip. Had má vyvinutý instinkt, přemýšlí mnoho a hluboce. Had je 
ochoten pomáhat svým přátelům, ale ne penězi, nýbrž jen radou nebo činem. Bohužel lidi, 
kteří jsou mu povinováni, obtáčí tak, že se sotva mohou hýbat.  

Vztah ke druhým: Had se může stát šťastným ve spojení s Buvolem a to za předpokladu, 
že uzná Buvola za nadřízeného. Také s Kohoutem si rozumí dobře, běda však Vepři, který se 
dá ovlivnit Hadem, pomalu mu dojde dech. Had se musí mít na pozoru před Tygrem. s Drakem 
vytváří neporazitelnou dvojici. 

K Ů Ň (PŘIROZENOST – OHEŇ) 20. 5. – 20. 6., 11 - 13 HODIN 
Miluje volnost a odchází za ní, jakmile pocítí na krku ohlávku, třeba i zlatou. Kromě 

sebe sama mnoho z okolí nevnímá, je ale přirozeným vůdcem s talentem nadchnout kohokoli 
pro cokoli. Dokáže vše, co si usmyslí, ale často od rozdělané práce odchází. 

Kůň má vkus a je mnohostranný. Miluje vše, co přitahuje davy. Sám bývá úspěšný ve 
sportu a všude, kde ho očekávají řady příznivců. Kůň se dovede zalichotit. Je povídavý, 
sympatický a rád řeční. Umí ovlivnit a vést masy. Vlastně je Kůň spíš obratný, než inteligentní, 
ale protože to sám ví, snaží se navenek vystupovat o to jistěji a okolí nic nepozná. Kůň je 
horkokrevný, ctižádostivý a egoistický, lehce ztrácí trpělivost. Kdo se mu postaví do cesty, toho 
se snaží ušlapat. Tím se často připravuje o ovoce svého mnohostranného talentu. Je nestálý 
a zanechává, co jednou začal, ale brzy začne se stejným elánem znovu jiný projekt. Má úspěch 
v každém povolání, kde má co činit s lidmi a není odkázán sám na sebe. 

Vztah ke druhým: Koza je dobrým partnerem pro Koně, neboť její vrtochy ztroskotávají 
na egoismu Koně. Také Tygr a Pes se hodí ke Koni. Bývají svými problémy natolik zaměstnáni, 
že nepřikládají nestálému životu Koně tolik významu. v žádném případě se Kůň nemá vázat ke 
Kryse, při spojení dvou tak vášnivých povah by létaly jiskry. 
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K O Z A, O V C E (PŘIROZENOST – OHEŇ) 21. 6. – 21. 7., 13 - 15 HODIN 
Koza je elegantní, umělecky nadaná a miluje přírodu. Mohla by být nejoblíbenější ze 

všech bytostí, kdyby nebyla tak nestálá a pesimistická. Koza nikdy není spokojena se svým 
osudem a přivádí okolí svým neustálým kňouráním k šílenství. Ať provede cokoli, vždy očekává 
omluvu od svého okolí, včetně podváděného partnera.  

Bývá dotěrná, aniž by si toho byla vědoma. Nemá ponětí o čase a její neustálé pozdní 
příchody ji často činí nesnesitelnou. Přesto se umí zalíbit, jestliže to je v jejím zájmu. Koza se 
s lehkostí přizpůsobuje každému způsobu života, pokud jí někdo poskytne alespoň 
nejskromnější bezpečí. Má ráda, když se o ní mluví a ráda radí. Nikdy se nevzdává svých 
věčných vytáček a žalostných litanií. Vydává se za mírnou a skromnou, je však založena 
rozmarně. Koza se dá lehce připoutat, ale vzápětí se již trhá na svém provaze. Chová se tak, 
jako by její osud nezáležel na ní samotné, nýbrž na druhých. Ráda předstírá, že je zvyklá udílet 
rozkazy, ale ve skutečnosti je zrozena k poslouchání. Je-li dobře vedena, může dosíci úspěchu 
a dokonce se zaskvět v uměleckém povolání, neboť má vkus a obrovský smysl pro krásu. Koza 
by chtěla žít život v bezpečí a sní o bohatých vdavkách, nebo ženitbě, či bohatém příteli. Je 
z materiálu, ze kterého jsou tvořeny kurtizány, paraziti, ale i velcí umělci. 

Vztah ke druhým: Jestliže se Koza spojí se Zajícem, Vepřem, nebo Koněm, jde všechno 
dobře. Zajíc se baví jejími vrtochy, Vepř ji trpí (až do jistého stupně) a egoistický Kůň ji téměř 
nebere na vědomí. Žádné jiné zvíře se však již nemůže s Kozou dlouho snést, především Buvol. 
Když Buvol poskytuje bezpečí rodině, žádá za to mnoho a to mu Koza nemůže dát. Spojení 
Kozy se Psem je odsouzeno ke ztroskotání, a to jak v lásce, tak v povolání - tito dva pesimisté 
by žili v trvalé neshodě. 

O P I C E (PŘIROZENOST – KOV) 22. 7. – 21. 8., 15 - 17 HODIN 
Nejhorší protivník, neboť vidí neukázané a slyší nevyslovené. Ve chvíli, kdy se Opice 

začne tvářit hloupě, vezměte nohy na ramena, protože její vnímavá inteligence ji vede přímou 
cestou k odplatě. Bere-li se jí její hravost, začne chřestit zbraněmi. 

Opice je potměšilá, často veselá, ale také melancholická. Vždy je prohnaná. Je družná 
a působí dojmem, jakoby se snášela se všemi zvířaty - to je však jen její taktika. Zajímá se o vše 
a o každého. Dokáže být i láskyplná a občas dokonce ochotná pomoci. Své nevalné mínění o 
druhých skrývá za přívětivou maskou.  

Opice je inteligentní a intelektuální povaha. Čte vše a zná neuvěřitelně mnoho. Je 
kultivovaná a bývá učená. Má výbornou paměť, pamatuje si nejmenší podrobnosti věcí, jež 
viděla nebo o nichž slyšela. Je neuvěřitelně vynalézavá a originální a řeší bez obtíží ty 
nejsložitější problémy. Opice má zdravý rozum a umí si nenapodobitelně získat své okolí, což 
se jí daří dokonce i u Draka, přestože je tak silný, odolný a obratný.  

Opice nemá zábrany, nestydí se být nepoctivá a lhát, jestliže je to pro její zájem 
užitečné. Dopouští se lstivosti, zvláště když si je jistá, že vyvázne bez nebezpečí. Ovšem ať 
udělá cokoliv, nelze se na ni dlouho zlobit, neboť má šarm a dokáže se všem zalíbit.  
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Vztah ke druhým: Dobrým partnerem je pro Opici Drak. Síla a lest se výborně doplňují 
především tam, kde jde o obchod. Opice však téměř vždy podvádí. Také si výborně rozumí 
s Krysou, protože Krysa snáší její potměšilost a miluje Opici vášnivě, i když už sama není 
milována. Opice se vysmívá Tygrovi, ale je dost chytrá, aby mu šla z cesty. Citové nebo jiné 
spojení Opice s Tygrem by mělo katastrofální následky. 

K O H O U T (PŘIROZENOST – KOV) 22. 8. – 23. 9., 17 - 19 HODIN 
Je považován za nejjinovější Zvíře zvěrokruhu, neboť neustálým předváděním svého 

pestrého peří a oslňováním slepic, vydává daleko víc energie, než je schopen přijmout. Proto 
ho pak občas přepadají výrazné únavy.  

Jeho jemná krása a schopnost jít za svým cílem navíc často velmi trpí nedostatkem 
ocenění. Kohout je krajně dobrosrdečný, ale cítí-li se nedoceněn, bývá mnohdy brutální 
a agresivní. Říká, co si myslí tak, jak mu to projde hlavou - bez zastírání, diplomatického 
změkčení. Tím může lidi, kteří tuto upřímnost nepochopí, hluboce ranit a dotknout se jich. Tato 
prostoduchost prozrazuje jeho egoismus, pocity druhých jsou Kohoutovi naprosto lhostejné. 
Přesto chce být každý Kohout vážen a uznáván. Má sklon nápadně se oblékat a jednat, nicméně 
v jádru své povahy je silně konzervativní. Domnívá se, že je vždy v právu, těžko důvěřuje 
a většinou spoléhá sám na sebe. Často se vydává za dobrodruha, ale není tomu tak. Je 
vychloubačný a blýská se příhodami, jež ve skutečnosti neprožil. To se mu daří lépe ve velké 
společnosti, než v malém kruhu, oslnivý společník se doma stává nemluvným morousem.  

Kohout je také velice pilný. Chce dokázat více, než je schopen a někdy se chápe věcí, 
jež jsou nad jeho síly.  

Vztah ke druhým: Muž ve znamení Kohouta miluje společnost žen, před nimiž se může 
vypínat. Také žena, zrozená v tomto znamení dává přednost společnosti jiných žen. Kohout 
může být šťasten s Buvolem, který má smysl pro rodinu a je konzervativní. Také Had se ke 
Kohoutovi hodí, může s ním sdílet svoji moudrost. Drak je velmi dobrým partnerem - jeho síla 
pomáhá Kohoutovi zvládnout věci, které by sám nikdy nezvládl. Se Zajícem se nesnáší, tomu 
je protivné Kohoutovo vychloubání a nápadné počínání. 

P E S (PŘIROZENOST – KOV) 24. 9. – 22. 10., 19 – 21 HODIN 
Nejloajálnější zvíře zvěrokruhu nezajímá, zda jeho pán jde za dobrem či zlem, provází 

ho s nezměrnou a neměnnou oddaností. Hravé štěně se časem mění v pedantického starého 
psa, pokud se nehlídá a nepokusí se o nápravu, může se z něj stát nepříjemný morous. Pes je 
představitelem ochrany, například i lidské imunity. 

Pes je uzavřený, bdělý a krajně tvrdohlavý. Je tak cynický, že se ho mnohdy lidé obávají 
pro jeho tvrdé poznámky. Má sklon ztrácet se v podrobnostech, kritizovat za každou cenu 
a zcela nesmyslně vyhledávat chyby. Je pesimista a od života neočekává nic dobrého.  
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Je trochu blaseovaný, ale jeho kritičnost, smysl pro směšné věci a jistá duševní velikost 
ho chrání před úplnou osamělostí. Jako přítel je stoprocentně spolehlivý, je loajální bez ohledu 
na to, čemu slouží jeho pán.  

Vztah ke druhým: Pes může být šťasten s Koněm, ponechá-li Koni na vůli učinit důležitá 
rozhodnutí a pro sebe si nechá nezávislost. s Tygrem po boku může Pes prožít velká 
dobrodružství, mohou bojovat za spravedlnost. Ale opravdu klidný život může vést jen 
s mírumilovným Zajícem. Drak je příliš hrdý, než aby se mohl smířit s kritickým duchem 
a cynismem Psa. Nevhodné spojení je Pes a Koza. Koza považuje Psa za nesnesitelně 
zvědavého a povrchního, Pes zase nemůže snášet její neustálé rozmary.  

V E P Ř, K A N E C (PŘIROZENOST – VODA) 23. 10. – 21. 11., 21 - 23 HODIN 
Vepř je kavalír!!! Galantní, vždy ochoten pomoci a je nesmírně dobromyslný. Můžete 

mu plně důvěřovat. Nikdy nezradí, ani se nepokusí o oklamání. Je naivní, důvěřivý, potřebuje 
ochranu. Dá se lehce oklamat, své vlastní neúspěchy nebo chyby druhých se snaží vesele 
a shovívavě omluvit. Vepř je beznadějně upřímný, skoro až k vlastnímu sebezničení, a proto 
přijímá neupřímnost svých přátel značně zaraženě. Jestliže on sám někdy lže, pak jen v největší 
nouzi, aby se zachránil. Je sice inteligentní, ale není obratný. Není ani zlomyslný.  

Ve společnosti je Vepř dobrým kamarádem a někdy bývá i malým zhýralcem. Jeho 
touha po vědění je veliká a čte, co mu pod ruku přijde. Zdá se být velmi vzdělaným, leč toto 
vzdělání bývá občas povrchní. Za tichým zevnějškem Vepře se skrývá vnitřní síla a často i 
přirozená autorita. Ať už jsou jeho ctižádosti a úkoly jakékoli, koná svou povinnost 
s maximálním nasazením. Pro své přátele přináší někdy neuvěřitelné oběti, Vepř je jediné zvíře 
zvěrokruhu, které dokáže pro druhého obětovat i život.  

Vepř může vykonávat všechna povolání, je svědomitý a pilný. Na základě své poctivosti 
je mnohdy úspěšný i na uměleckém poli. Jedna z jeho mála špatných vlastností - jakmile se 
jednou začne válet ve špíně, bahní si v ní tak dokonale, až skončí většinou s flaškou na ulici.  

Vepř nachází vždy to, co potřebuje k životu. Dostane peníze nebo práci, aniž by se 
musel namáhat. Lidé mají sklon využívat jeho naivity.  

Vztah ke druhým: Ideálním partnerem pro Vepře je Zajíc. v tomto spojení nejsou spory 
ani dlouhé diskuse, které Vepř k smrti nenávidí. s Hadem se Vepř nesmí družit, Had by jej brzy 
učinil svým otrokem. Také Koza by využila jeho dobromyslnosti ke svému prospěchu  

Třetí řádek astrotypu:  
Pět prvků a Šest energií  

Pět prvků nacházíme v tabulkách ve dvou podobách, jednak v podobě samostatných 
Pěti prvků, jednak jako představitele Deseti nebeských kmenů. Tabulka Pěti prvků je zároveň i 
tabulkou Deseti kmenů, je jen rozdělena na jinovou a jangovou část. Údaje o vlivu prvků 
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najdeme na všech šesti řádcích, doplňují charakteristickou přirozenost každého vládce 
Čínského zodiaku. 

DŘEVO 
Dřevo a energii Dřeva - Vítr zvyšujeme dodáním atributů, uvedených v jeho vlastní 

tabulce, například zelenou barvou, kyselou chutí apod. 

Dřevo a energii Dřeva - Vítr snižujeme dodáním atributů, uvedených v tabulce Kovu, 
například bílou barvou, pálivou chutí apod. 

• Jupiter, východ, ráno, jaro, větrno, 3, 8 

• rození, klíčení, studna, plyn 

• slepice, pšenice, ječmen, výhonky a zelenina rostoucí do výše, plody jara 

• tón "fis" zrak, barva zelená, tyrkysová, modrozelená;  

• chuť kyselá; síla dostředivá, pohyb odstředivý, pach krve 

• křik, hněv, lekavost, záškuby, třes, originalita 

• HUN (chun - nadvědomí); chůze, vykročení 

• játra, oči, slzy, žlučník, tkáně, nehty 

Dřevo dává velkou lidskost, dětskou důvěřivost, otevřenost, široký okruh zájmů, 
lehkověrnost, marnotratnost, pohodlnost, neschopnost dotáhnout věci k rozhodujícímu 
obratu 

OHEŇ 
Oheň a energie Ohně – Teplo a Žár zvyšujeme dodáním atributů, uvedených v jeho 

vlastní tabulce, například červenou barvou, hořkou chutí apod. 

Oheň a energie Ohně – Teplo a Žár snižujeme dodáním atributů, uvedených v tabulce 
Vody, například černou barvou, slanou chutí apod. 

• Mars, jih, poledne, léto, horko, čísla 2, 7  

• dorůstání, růst, pramen, plasma 

• ovce, proso, kukuřice, rostliny s velkými listy, plody léta 

• tón "a"; čich 

• barva červená; chuť hořká; síla sestupná, pohyb vzestupný; pach spáleniny 

• smích, žvanění, radost, přání, pozornost, úzkostlivost 

• SHEN (šen - duch, myšlení) 

• běh, ostrost vidění  

• srdce, jazyk, pot, tenké střevo, nervová soustava, tvář, krevní cévy, krev  
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Oheň dává nadšení, vřelost, rozhodnost, statečnost, výrazné vůdčí kvality, přirozenou 
autoritu, aktivitu až agresivitu, touhu po dobrodružství a změně, překotnost, panovačnost, 
samolibost, úzkostlivost a ulpívání 

ZEMĚ  
Zemi a energii Země - Vlhko zvyšujeme dodáním atributů, uvedených v jeho vlastní 

tabulce, například žlutou barvou, sladkou, či mdlou chutí apod. 

Zemi a energii Země - Vlhko snižujeme dodáním atributů, uvedených v tabulce Dřeva, 
například zelenou barvou, kyselou chutí apod. 

• Saturn, střed, odpoledne, babí léto, vlhko, čísla 5, 10 

• kráva, kao-liang (druh obilí), jáhly, kulatá zelenina, plody pozdního léta 

• proměna, zralost, potok, kondenzace  

• tón "d"; chuť (smysl) 

• chuť sladká, mdlá; barva žlutá; síla vzestupná; pohyb cyklický; pach voňavky, 

• zpěv; zádumčivost, přemítání, vnímání, uvažování, nerozhodnost, nedůvěra; 
vzlykání, sezení,  

• slezina (slinivka), ústa, rty, prsa, svaly, lymfa, žaludek 

Země dává předvídavost a reálné vůdčí schopnosti, objektivnost, seriozní a metodickou 
podnikavost, zodpovědnost, disciplínu, konzervativnost, realismus, nerozhodnost, skromnost, 
obětavost, poslušnost, neochotu k riziku, lenost 

KOV 
Kov a energii Kovu – Sucho zvyšujeme dodáním atributů, uvedených v jeho vlastní 

tabulce, například bílou barvou, ostrou chutí apod. 

Kov a energii Kovu – Sucho snižujeme dodáním atributů, uvedených v tabulce Oheň, 
například červenou barvou, hořkou chutí apod. 

• Venuše; západ; večer, podzim; sucho; čísla 4, 9 

• Dozrání (přezrání), uvadání; řeka; skupenství pevné 

• kůň; rýže, malé, hutné, kontrahované rostliny, plody podzimu 

• tón "e", zvuk; barva fialová, bílá, kovová 

• chuť ostrá, pálivá; síla odstředivá; pohyb dostředivý; pach ztuchliny 

• usedavý pláč, žal, smutek, deprese, fobie 

• vůle, PO (pcho - podvědomí); ležení, stálé mluvení (logorhea) 

• plíce, nos, dech, hlen, tlusté střevo, kůže 

Kov dává tvořivost, sex-appeal, sebevědomí, stálost, pevnost, konzervativnost, 
vytrvalost, cílevědomost, sílu se prosadit, bojovnost, vynucuje si respekt a odmítá se podřídit 
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VODA  
Vodu a energii Vody – Chlad zvyšujeme dodáním atributů, uvedených v jeho vlastní 

tabulce, například černou barvou, slanou chutí apod. 

Vodu a energii Vody – Chlad snižujeme dodáním atributů, uvedených v tabulce Země, 
například žlutou barvou, sladkou či mdlou chutí apod. 

• Merkur, sever, noc, zima, chladno, čísla 1 a 6 

• uschování; smrt; moře, skupenství tekuté 

• vepř; boby, luštěniny, kořenová zelenina, plody zimy a sušené ovoce  

• tón "h"; sekrece, barvy tmavomodrá a černá, chuť slaná; síla rozprouďující, 
pohyb sestupný, pach hniloby 

• sténání, strach, hrůza, třas, lkaní, naříkání,  

• moudrost; stání 

• ledviny, uši, kosti, kostní dřeň, sliny, močový měchýř, vlasy 

Voda dává značnou inteligenci, intuici, schopnost ovlivnit jiné, tichým, zato neúnavným 
úsilím dovede ohladit i nejtvrdší odpor, přesvědčivost, schopnost komunikace, hluboké 
myšlení, soustředěnost, zdrženlivost, ale i pasivitu a přílišnou smířlivost 

Čtvrtý řádek astrotypu:  
Čtyři roční období a mezidobí Země  
JARO 

Jaro se probouzí a s ním přichází klíčení a početí projevů života, což odpovídá ránu. 
Každý roční cyklus začíná jarem. Vše živé se osvobozuje od zimního bezživotí a začíná se 
pohybovat právě na jaře. Síla Dřeva je síla zrodu, síla pronikání, síla mladého jangu. Je to 
nejdravější, nejsurovější síla, která existuje. Účinnost této síly spočívá v potencialitě jejího 
rozvoje. Pokud tato sílka není uplatněna navenek, začne destruovat vnitřek. 

LÉTO 
Pak přichází léto, což odpovídá polednímu slunci na obloze. Síla Ohně je mocná síla 

jangu. Hoří, ulpívá na místě, dokud nestráví vše, co může pohltit. Navíc není vázána jedním 
místem, jiskřička se může rozhořet, kamkoli dolétne. Proto si musíš dávat na sílu Ohně pozor. 
Je to síla růstu. Ale protože je to síla starého jangu, není už tak nezkrotná, jako síla mladého 
jangu. 

PODZIM 
Nyní nastává podzim a ukončuje žně, jako večer zakončuje denní námahu. Je to přísná 

doba, kdy každý musí ukázat své plody. Síla Kovu je silou uvadání. Vše se připravuje na zimu 
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a chlad, stahuje se do sebe, akumuluje poslední záchvěvy tepla. Síla Kovu vše přebere 
a uschová, aby bylo vše připraveno pro budoucí život. Nesnaž se ale probudit její jangovou 
část! Pak brání svou sklizeň jako matka své mládě a začíná nelítostný boj! 

ZIMA 
A nastupuje zima. Přichází doba uložení úrody pod střechou. Smrt a život, umírání 

a vzkříšení, to jsou myšlenky ke konci roku starého a na počátku roku nového, kdy jedno je 
vystřídáno druhým. Síla hluboké Vody je silou zániku. Vše se v míru ukládá ke spánku, aby 
mohlo načerpat síly pro nový útok jarního dřeva. Dobrotivá síla životodárné vody vše v klidu 
připravuje pro další zrození. Ale pozor! Není dobré se spoléhat na její nekonečnou bezednost. 
Vody hlubiny se zavřou nad mnoha kameny, ale pak se vylije ze břehů a není síly, která by se 
síle jinové vody mohla postavit! Smete bez jakýchkoli skrupulí vše, co jí přijde do cesty. 

MEZIDOBÍ ZEMĚ 
Mezidobí Země velmi zhruba odpovídají měsícům - leden, duben, červenec a říjen 

a vládám Draka, Kozy, Psa a Buvola.  

Síla Země je silou matky. Nemá obdoby, když chrání svá mláďata, je slabá, když 
obhajuje sama sebe. Je to síla zralosti, nemá ráda změnu, zajišťuje stabilitu. Ale běda, když se 
chce mládě osamostatnit. Vynaloží všechny prostředky, aby si ho udržela. Síla země je silou 
středu, není silou ani jangovou, ani jinovou, obsahuje polovinu jangu a polovinu jinu. Může se 
chovat stejně jak aktivně - jangově, tak pasivně - jinově. 
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LUO SHU - BA GUA24 (8 trigramů)  

YI JING – Kniha proměn je jednou z nejstarších knih světa. Co vlastně obsahuje? Samé 
čáry. Obrazně i doslova, protože po delší práci s Knihou proměn se octnete ve světě, který 
připomíná víc říši kouzel, než strohou realitu naší materialistické existence. Kniha proměn 
pracuje se dvěma druhy čar, čarami plnými, tedy jangovými /---/ a čarami přerušovanými, 
jinovými /- -/. Jsou uspořádány po třech do trigramů, jednotlivé čáry se nazývají linie. Na první 
pohled možná nasalátované bez ladu a skladu, ale při pouhém zamyšlení obsahující hluboký 
smysl. Změny jinu a jangu jsou stavebními kameny makro i mikrokosmu. Každý začátek v sobě 
již nese svůj konec, pohyb a proměny jsou základními atributy nám známého jsoucna. 

Kniha proměn, patří k nejstarším známým knihám lidského rodu. Této knize věnovaly 
pozornost celé školy a generace čínských filosofů, myslitelů, básníků a vojevůdců. Jedna 
z nejstarších a zcela jistě nejstálejších lidských civilizací - civilizace čínská, zakládala své jednání 
a své představy o světě právě na této knize. Hledali v ní útěchu vladaři - Synové nebes, stejně 
jako prostí venkované. Dochovaná literatura, která se ke Knize proměn vztahuje, vydá na celé 
knihovny. v čínské tradici a v zemích východní Asie je studium Knihy proměn a všeho, co s ní 
souvisí, považováno za zvláštní, velmi respektovanou vědeckou a filosofickou disciplínu.  

Trigramy podle tradice objevil bájný císař Fu Xi (uvádí se 2852-2738). Osm trigramů 
tvoří jakési kosmické jádro systému tím, že symbolizuje osm elementárních aspektů přírody - 
Nebe, Země, Hrom, Voda, Hora, Vítr, Oheň a Moře (někdy je uváděno Jezero) a jsou 
přiřazovány k Pěti prvkům - Dřevo, Oheň, Země, Kov a Voda. Jednotlivé trigramy mají své 
pevné místo v prostoru základního čtverce LUO SHU – prostoru našeho Bytí a zároveň mají 
naprosto přesně vymezenu svou oblast vlivu. 

S trigramy se pracuje hlavně při výpočtech jin/jangových, tedy při výpočtech týkajících 
se dopadů prostoru na běžný život konkrétního člověka (zdraví, vztahy, profese, osud…).25  

  

24 Čti pa kua, GUA znamenalo původně i číslo, dnes GUA vnímáme jako trigram (obrazec tří čar) či 
hexagram (obrazec šesti čar) 
25 Bude podrobně vysvětleno ve čtvrtém díle Cesty bílého jeřába 
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MAGICKÝ ČTVEREC LUO SHU 
 

4 9 2 

XUN /sun/ LI KUN /kchun/ 

HOJNOST/JIHOVÝCHOD RENOMÉ/JIH VZTAHY 

zdraví, spokojenost, potěšení osvícení, sláva, naplnění manželství, malé děti 

vánek, vítr jasnost vnímavost, harmonizace 

jinové Dřevo Oheň jinová země 

3 5 7 

CHEN /čen/ TAI JI /tchai ti/ DUI /TUEJ 

PŘEDCI a POTOMCI/VÝCHOD "JÁ" RADOST 

tradice propojení nebes a země tvoření, obnova, čarodějnice 

hrom, bouře vrácení se do středu moře, jezero 

jangové Dřevo mystérium jinový Kov, jangová voda 

8 1 6 

GEN /ken/SEVEROVÝCHOD KAN /kchan/SEVER QIAN /čchien/ 

KONTEMPLACE KARIÉRA, CESTA NÁPOMOCNÍ PŘÁTELÉ 

usebrání, meditace, hloubání úspěch, plynutí otevření, boj 

hora plynoucí voda nebe 

jangová Země jinová Voda Jangový kov 
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Pokud by ovšem působení jednotlivých GUA bylo statické, vedlo by to k přílišné preferenci 
jedné jediné oblasti v tom kterém GUA a tím i k disharmonii celku. Proto vstupuje na scénu 
BYTÍ další Herec našeho světa – ČAS. v Čase se jednotlivá GUA posunují, o tom nás informuje 
Letící hvězda. Pro výpočty se používá informace o cyklu jangovém - pozitivním, harmonickém 
a jinovém - negativním. Každý rok působí základní GUA prostoru a zároveň proměnlivé GUA 
času, umožňují tak organizmům prožívat život v celé jeho šíři. Jeden rok je ale výjimkou, jedno 
každé GUA zůstává na svém místě, jedno každé GUA pracuje na vlastní svébytnosti. Pro takový 
rok (například to bylo pro rok Vodního Hada – 2013) bude vypadat Magický čtverec LUO SHU 
takto: 

 

4   9     2   

9   5     7   

4   9     2   

3   5   

5 
7   

8   1   3   

3   5   7   

8   1     6   

4   6     2   

8   1     6   

 

Každé horní číslo Letící hvězdy (roku či měsíce) znamená energii, přinášející pozitivní 
vliv, střední číslo  ukazuje harmonický vliv a dolní číslo nám předkládá informaci o negativním 
vlivu. Náhledem do čtverce BA GUA (osm trigramů) toho kterého časového cyklu (roku, měsíce, 
dne…) zjistíme, jak se prostor cítí v daném čase - třeba jako se rozdílně cítí i chová zahrádka 
na jaře, v létě či v zimě. Nám to dá najevo stejně jako čas na zahrádce. Určitě se na ní cítíme 
jinak na jaře, v létě, na podzim a v zimě, určitě se jinak chováme, prostě - i když je to stále 
stejná zahrádka, i když je stále stejně naše, čas do našeho prožívání s ní vloží nepřekonatelné 
zásady. 

Kombinace cyklů LUO SHU energií času 
Základních výpočetních cyklů času je šest, běžně se ale pracuje se třemi, současná 

literatura FENG SHUI uvádí pouze jeden. z praktického hlediska je vhodné podívat se na 
jangový cyklus, tedy na energii, která někdy až neurvale vtrhne do našeho života a často bývá 
hybnou silou změn. Dále na harmonický cyklus, protože jangem způsobená činnost či vyvolané 
změny budou mít trvání pouze za předpokladu, že se dostanou do souladu s požadavky 
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harmonického cyklu. a konečně uvádíme i jinový cyklus, který nás upozorňuje na možné 
nebezpečí.  

Ideálně to vidíme na Letící hvězdě, kterou jsme si již ukázali, hvězdě 5. sektoru 
TAI JI. Např. uvažujeme-li o Cestě života, či kariéře, podíváme se na 1. sektor GUA KAN - 161. 
Jangový cyklus 1-KAN nás nabádá, abychom šli po Cestě života či budovali kariéru 
kontinuálně, nepřerušovali, nezdržovali, ani netlačili silou. Harmonický život 6-QIAN nás 
ujišťuje, že pokud chceme něčeho dosáhnout, musíme být otevření světu, dodržovat pravidla 
hry a uvědomovat si čas. a negativním cyklem je opět 1-KAN. Znamená to, že život nechat 
plynout neznamená kašlat na všechno. Naopak. WU WEI – konat nekonáním znamená vše 
velmi pečlivě sledovat, loď našeho života velmi jemně korigovat. Protože necháme-li ji na 
pospas proudu, velmi rychle nás vykoupá, budeme-li se snažit o změnu směru prudkými, 
trhavými pohyby, dopadneme stejně.  

 

JANG + 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

HARMONIE +/- 6 7 8 9 1 2 3 4 5 

JIN - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

           

961 - SLOVY MŮŽEME TYTO CYKLY CHARAKTERIZOVAT:  

Snaha o společenské uplatnění. Pozor, aby nás nebrzdilo na naší cestě.  

Působením na hmotu energizují a aktivují JIH. Aktivity z jihu nám budou přinášet 
pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROZÁPADĚ, negativní působení očekáváme ze 

SEVERU.  
Společenské uznání se stane hybnou silou tohoto měsíce. Nemělo by se ale odrazit na 

naší další Cestě, nemělo by zastínit naši práci, nemělo by ovlivnit směrování našeho úsilí. 
Nemusíme se obávat, že naše práce zapadne, soulad pravdivého konání se společenskými 
potřebami nám přinesou patřičné ocenění. Křečovitými snahami o věhlas dosáhneme pouze 
ulpívání na viditelném. Nejenže se budeme velmi vyčerpávat s následnými dopady na zdravotní 
stav, ale můžeme i sejít z Cesty a bloudění můžeme velmi draze zaplatit. 
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872 - SLOVY MŮŽEME TYTO CYKLY CHARAKTERIZOVAT:  

Domov přispěje k vytvoření nového. Pozor na domácí půtky. 

Působením na hmotu energizují a aktivují SEVEROVÝCHOD. Aktivity ze 
SEVEROVÝCHODU nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je 

můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na ZÁPADĚ, 

negativní působení očekáváme z JIHOZÁPADU.  
Prostor bude významným rádcem tohoto měsíce. Velmi citlivě bychom měli vnímat 

jeho požadavky a náměty, povedou nás nejen k tvůrčímu úsilí, ale přispějí i k našemu pocitu 
domova, zakořenění, životních jistot. Můžeme se ale kvůli tomu dostat do konfliktu s našimi 
partnery. 

783 - SLOVY MŮŽEME TYTO CYKLY CHARAKTERIZOVAT:  

VNÁŠÍ NOVÉ DO DOMÁCÍHO. NESNAŽME SE TRVAT NA TRADICÍCH. 

Působením na hmotu energizují a aktivují ZÁPAD. Aktivity ze západu nám tedy 
budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako 

nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na SEVEROVÝCHOD, negativní 

působení očekáváme z VÝCHODU.  
Energie bychom stejně jako v minulém měsíci neměli podceňovat, i maličkosti mohou 

přerůst do významných následků.  

694 - SLOVY MŮŽEME TYTO CYKLY CHARAKTERIZOVAT:  

Získáme v očích přátel. Ale ne předhazováním našeho bohatství. 

Působením na hmotu energizují a aktivují SEVEROZÁPAD. Aktivity ze severozápadu 
nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako 

nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na JIHU, negativní působení 

očekáváme z JIHOVÝCHODU.  
Energie svědčí společenskému styku, přátelé stojí o naši společnost. I nám setkávání 

udělá dobře, ale pozor bychom si měli dát na okaté zveřejňování a přílišné zdůrazňování našich 
úspěchů. 
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515 - SLOVY MŮŽEME TYTO CYKLY CHARAKTERIZOVAT:  

Den určený k návratu k sobě a naší Cestě. Ovšem pozor na ublížené Já. 

Působením na hmotu energizují a aktivují STŘED26. Aktivity ze středu nám budou 
přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých je můžeme vnímat jako nepříjemné vměšování. 

Harmonie se bude soustřeďovat na SEVERU, negativní působení očekáváme opět ze 

STŘEDU.  

Znamená to jediné. Je důležité vnímat, co se děje v našem okolí. Vyhodnocovat, ale 
význam dění ani nepodcenit, ani nepřecenit. Přílišné úsilí nebo zdůrazňování sebe sama, 
vlastních myšlenek či činů přinese místo úspěchu ztrátu. 

426 - SLOVY MŮŽEME TYTO CYKLY CHARAKTERIZOVAT:  

Rozmanitost ve vztazích. Ale pozor, nezaměňovat vztahy přátelské za vztahy 
společenské. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu 
nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako 

nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOZÁPADĚ, negativní 

působení očekáváme ze SEVEROZÁPADU.  
Rozmanitost ve vztazích může napomáhat ke vzniku nevěry, hned následující měsíc pak 

bude výrazně přispívat k udržení a posílení původního. Pokud nevěra zapustí kořeny hodně 
hluboko, bude návrat k původnímu vztahu poměrně složitý. Podobně můžeme charakterizovat 
i vztahy profesionální. 

337 - SLOVY MŮŽEME TYTO CYKLY CHARAKTERIZOVAT:  

Tradice na vrcholu. Pozor na vnášení nového, nicméně občas se může vylít s vodou i 
dítě. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOVÝCHOD. Aktivity z jihovýchodu 
nám budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako 

nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat opět na JIHOVÝCHODĚ, vliv 
jihovýchodu tak bude mimořádně silný. Vnímat bychom měli všechny události, které se na 

26 Například centrum města, bytu… 
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jihovýchodě odehrávají nebo přicházející z tohoto směru, jejich budoucí význam může 

přesáhnout prvotní náznaky. Negativní působení očekáváme ze ZÁPADU.  
Důraz na tradice bude mimořádně silný, je zapotřebí z toho vycházet. Nové věci 

představujte velmi citlivě nebo ještě lépe počkejte s jejich uvedením na vhodnější dobu. 
a využijte maximální podporu tradic našich předků, cokoli původní nebo navazující na tradice 
se bude prosazovat samo. 

248 - SLOVY MŮŽEME TYTO CYKLY CHARAKTERIZOVAT:  

Vnímejme naše blízké, pomohou nám k hojnosti. Neznamená to ale shrábnout 
všechno jen pro náš píseček. 

Působením na hmotu energizují a aktivují JIHOZÁPAD. Aktivity z jihozápadu nám 
budou přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako 

nepříjemné vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat na JIHOVÝCHODĚ, negativní 

působení očekáváme ze SEVEROVÝCHODU.  
Důraz na tradice minulého období přechází do působení partnerských vztahů, ovšem 

ty se dostávají do rozporu s názorem domácnosti (či mateřské firmy). Je třeba vnímat v širších 
souvislostech, jen tak se vyhneme budoucím problémům. 

159 - SLOVY MŮŽEME TYTO CYKLY CHARAKTERIZOVAT:  

Potvrzení naší Cesty posílí naše vnitřní Já. Pozor, vnitřní Já neznamená halasné 
oslavy okolí. 

Působením na hmotu energizují a aktivují SEVER. Aktivity ze severu nám budou 
přinášet pozitivní působení, ovšem za určitých okolností je můžeme vnímat jako nepříjemné 

vměšování. Harmonie se bude soustřeďovat do STŘEDU, negativní působení očekáváme 

z JIHU.  
Můžeme očekávat něco, co nám potvrdí správnost našeho konání, Naší Cesty. Prospěje 

to našemu sebevědomí, ale bylo by chybou očekávat aplaus okolí. Vše, co se děje, se děje 
výhradně kvůli našemu vnitřnímu růstu. 
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OTEVŘENÍ ČASU HMOTY 
LU – meridián plic - 21. 1. – 18. 2., 03 - 05 hodin  

LI – meridián tlustého střeva - 19. 2. – 19. 3. 05 – 07 hodin 

ST – meridián žaludku - 20. 3. – 19. 4. 07 – 09 hodin 

SP – meridián sleziny - 20. 4. – 19. 5., 09 - 11 hodin 

HT – meridián srdce - 20. 5. – 20. 6., 11 - 13 hodin 

SI – meridián tenkého střeva 21. 6. – 21. 7., 13 - 15 hodin 

BL – meridián močového měchýře 22. 7. – 21. 8., 15 - 17 hodin 

KI – meridián ledvin - 22. 8. – 23. 9., 17 - 19 hodin 

PC – meridián perikardu, osrdečníku - 24. 9. – 22. 10., 19 – 21 hodin 

TE – meridián tří zářičů (ohřívačů, ohňů) - 23. 10. – 21. 11., 21 - 23 hodin 

GB – meridián žlučníku - 22. 11. – 20. 12., 23 – 01 hodin 

LR – meridián jater 21. 12. – 20. 1., 01 – 03 hodin 
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Tabulky aktuálních energií 

Pokud se vám chce opravdu hloubat, nabízíme vám v příloze ještě jednu tabulku27. 
Tabulku, ze které se například předpovídá zdravotní stav, počasí či naše budoucnost. Abychom 
se v ní lépe vyznali, používáme anglické akupunkturní zkratky. Znamená to ale, že v každém 
sloupci se stejná zkratka váže ke zcela odlišnému údaji. Proto je potřeba striktně rozlišovat 
sloupce. a aby toho nebylo málo, ve druhém sloupci se ještě údaje opakují, například KI ve 
druhém sloupci znamená Vepře nebo Buvola, podle souvislosti předchozích a následujících 
zvířat, protože v každé ze čtyř skupin zvířat28 se vyskytují dva vládci jinoví, nebo jangoví29 a my 
na to nemáme žádné zkratky. 

LI – KI – BL = Pes, Vepř, Krysa 

BL – KI – GB = Krysa, Buvol, Tygr 

Jak říkám, tabulka pouze pro fajnšmekry. 

Příklad: 8.8.2014 najdeme tuto trojici 

LU – KI - TE .  
• LU = JINOVÝ KOV - Nebeský kmen – vládnoucí prvek  
• KI = VEPŘ (jinová Voda) - Pozemská větev – vládnoucí Zvíře 
• TE = TŘI ZÁŘIČE /OHNIŠTĚ/ (Žár jangového Ohně) - Otevření času - údaj příjemný 

například pro akupunkturisty, protože nám sdělí aktivní meridiány dne  

První dva údaje z roku, měsíce a dne lze také využít při výpočtech věšteb metodou Osmi 
sloupů (nesprávně 4 pilířů), kde pro věštbu ještě bude nutné doplnit aktuální energie konkrétní 
hodiny.  

Třetím údajem je otevření času, informace o energiích, vládnoucích hmotě v určitém čase. 
Podle čínské medicíny stejně jako například květiny reagují slunce, otevírají se, zavírají se 
a otáčejí se podle jeho pohybu, stejně reaguje i lidské tělo. Podobné úkazy zná i západní 
medicína, průběhu dne se mění například vylučování hormonů. Prvním otvírajícím se 
meridiánem je meridián plic – LU, další se pak otevírají pravidelně po dvou hodinách. 

27 Tabulka je pro svůj rozsah samostatně na poslední stránce  
28 Rozdělují se podle originálního prvku na Dřevěná, Ohnivá, Kovová a Vodní – viz tabulka Zodiaku 
29 viz tabulka Zodiaku 
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Diagnostika čínské medicíny je založena na sledování všech atributů dané oblasti a dává nám 
možnost vyvodit ze zhoršení jednoho orgánu možnost dalšího postižení.  

Pro nás to znamená, že například zhoršení nehtů může poukazovat na nerovnováhu 
v játrech a zároveň nás upozorňuje na nutnost chránit oči a šlachy, protože nepříznivá situace 
oblasti jinového Dřeva se může negativně podepsat i na jejich činnosti, stejně jako činnosti 
štítné žlázy. Podobně se ale bavíme o kreativitě, netaktnosti, východu… správně by tento 
odstavec měl vypadat takto: 

Pro nás to znamená, že například zhoršení nehtů může poukazovat na nerovnováhu 
v játrech a zároveň nás upozorňuje na nutnost chránit oči a šlachy, protože nepříznivá 
situace oblasti jinového Dřeva se může negativně podepsat i na jejich činnosti, stejně 
jako činnosti štítné žlázy. Podobně se ale bavíme o kreativitě, netaktnosti, východu… 

Všechno, co se vztahuje k prvku DŘEVO by mělo být vždy zelené, k OHNI červené, k ZEMI žluté, 
ke KOVU fialové30 a k VODĚ černé (modré) 

Barvami tak vnímáme základní přirozenost prvku, vládce, oblasti či orgánu a podvědomě 
přiřazujeme potřebné údaje: 

DŘEVO se rozpíná = keře sázíme dál od sebe, játra nemají ráda těsné prádlo… 

Legenda a texty k tabulkám: 

Nebeské     Pozemské   Otevření času 

kmeny     větve   (meridiány) 

      

GB – jang.Dřevo  1 GB – TYGR (jang.Dřevo)  LU - plíce 

LR – jin. Dřevo   2 LR – ZAJÍC (jin.Dřevo)   LI – tl.střevo 

SI – jang.Oheň  3 GB – DRAK (jang. Dřevo)  ST – žaludek 

HT – jin. Oheň  4 HT- HAD (jin. Oheň)  SP – slezina 

ST – jang. Země  5 SI – KŮŇ (jang.Oheň)   HT – srdce 

SP – jin. Země   6 HT - KOZA(jin. Oheň)  SI – ten.střevo 

LI – jang. Kov  7 LI – OPICE (jang.Kov)  BL – moč.měchýř 

LU – jin. Kov   8 LU – KOHOUT (jin.Kov)   KI – ledviny 

BL – jang.Voda  9 LI – PES (jang.Kov)  PC – perikard 

KI – jin.Voda   10 KI – VEPŘ (jin.Voda)   TE – 3.ohniště 

30 Základní barva KOVU je bílá, ale to bychom toho moc neviděli, stejně jako u černé VODY 
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  11 BL – KRYSA (jang.Voda)  GB – žlučník 

  12 KI – BUVOL (jin.Voda)   LR – játra 

 

Vidíte, že druhý a třetí sloupec obsahuje dvanáct čísel, proto bude vždy vedle sebe KI 
– Buvol a LR – játra. Nebeských kmenů v prvním sloupci je deset. Ty se postupně musí všechny 
zkombinovat s Pozemskými větvemi a tak dostaneme Buvola Dřevěného, Ohnivého, 
Hliněného, Kovového a nakonec originálního – Vodního. 

A to už je opravdu konec. Tak hodně štěstí – nebo raději harmonie.  

Vaše  

Eva Joachimová 

 

Mladotice 16. prosince 
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Příloha 1 – Tabulka aktuálních energií dní pro celý rok 2014 
 

2 0 1 4   -  rok Dřevěného Koně    52/13 

YG         151. rok 26. stoosmdesátiletí 

YG         31. rok 78. šedesátiletí 

11. rok 8. dvacetiletí - kontemplace 

7. rok dvanáctiletí země 

1. rok desetiletí vlhka 

  
Dřevo + (GB) 

Kůň + (SI) 
Teplo - (HT) 

  

  
leden   únor   březen   duben   květen   červen   červenec   srpen   září   říjen   listopad   prosinec 

LR KI LR   SI GB LU   HT LR LI   ST GB ST   SP HT SP   LI SI HT   LU HT SI   BL LI BL   KI LU KI   GB LI PC   LR KI TE   SI BL GB 

                                                                                                

1. BL LI BL   KI LR LI   LU HT SI   BL GB LU   BL LI BL   KI LR LI   KI LU KI   GB GB ST   LR KI TE   LR HT SP   SI BL GB   SI SI HT 

2. KI LU KI   GB GB ST   BL LI BL   KI LR LI   KI LU KI   GB GB ST   GB LI PC   LR HT SP   SI BL GB   SI SI HT   HT KI LR   HT HT SI 

3. GB LI PC   LR HT SP   KI LU KI   GB GB ST   GB LI PC   LR HT SP   LR KI TE   SI SI HT   HT KI LR   HT HT SI   ST GB LU   ST LI BL 

4. LR KI TE   SI SI HT   GB LI PC   LR HT SP   LR KI TE   SI SI HT   SI BL GB   HT HT SI   ST GB LU   ST LI BL   SP LR LI   SP LU KI 

5. SI BL GB   HT HT SI   LR KI TE   SI SI HT   SI BL GB   HT HT SI   HT KI LR   ST LI BL   SP LR LI   SP LU KI   LI GB ST   LI LI PC 

6. HT KI LR   ST LI BL   SI BL GB   HT HT SI   HT KI LR   ST LI BL   ST GB LU   SP LU KI   LI GB ST   LI LI PC   LU HT SP   LU KI TE 

7. ST GB LU   SP LU KI   HT KI LR   ST LI BL   ST GB LU   SP LU KI   SP LR LI   LI LI PC   LU HT SP   LU KI TE   BL SI HT   BL BL GB 

8. SP LR LI   LI LI PC   ST GB LU   SP LU KI   SP LR LI   LI LI PC   LI GB ST   LU KI TE   BL SI HT   BL BL GB   KI HT SI   KI KI LR 

9. LI GB ST   LU KI TE   SP LR LI   LI LI PC   LI GB ST   LU KI TE   LU HT SP   BL BL GB   KI HT SI   KI KI LR   GB LI BL   GB GB LU 

10. LU HT SP   BL BL GB   LI GB ST   LU KI TE   LU HT SP   BL BL GB   BL SI HT   KI KI LR   GB LI BL   GB GB LU   LR LU KI   LR LR LI 

11. BL SI HT   KI KI LR   LU HT SP   BL BL GB   BL SI HT   KI KI LR   KI HT SI   GB GB LU   LR LU KI   LR LR LI   SI LI PC   SI GB ST 

12. KI HT SI   GB GB LU   BL SI HT   KI KI LR   KI HT SI   GB GB LU   GB LI BL   LR LR LI   SI LI PC   SI GB ST   HT KI TE   HT HT SP 

13. GB LI BL   LR LR LI   KI HT SI   GB GB LU   GB LI BL   LR LR LI   LR LU KI   SI GB ST   HT KI TE   HT HT SP   ST BL GB   ST SI HT 

14. LR LU KI   SI GB ST   GB LI BL   LR LR LI   LR LU KI   SI GB ST   SI LI PC   HT HT SP   ST BL GB   ST SI HT   SP KI LR   SP HT SI 

15. SI LI PC   HT HT SP   LR LU KI   SI GB ST   SI LI PC   HT HT SP   HT KI TE   ST SI HT   SP KI LR   SP HT SI   LI GB LU   LI LI BL 

16. HT KI TE   ST SI HT   SI LI PC   HT HT SP   HT KI TE   ST SI HT   ST BL GB   SP HT SI   LI GB LU   LI LI BL   LU LR LI   LU LU KI 

17. ST BL GB   SP HT SI   HT KI TE   ST SI HT   ST BL GB   SP HT SI   SP KI LR   LI LI BL   LU LR LI   LU LU KI   BL GB ST   BL LI PC 

18. SP KI LR   LI LI BL   ST BL GB   SP HT SI   SP KI LR   LI LI BL   LI GB LU   LU LU KI   BL GB ST   BL LI PC   KI HT SP   KI KI TE 

19. LI GB LU   LU LU KI   SP KI LR   LI LI BL   LI GB LU   LU LU KI   LU LR LI   BL LI PC   KI HT SP   KI KI TE   GB SI HT   GB BL GB 

20. LU LR LI   BL LI PC   LI GB LU   LU LU KI   LU LR LI   BL LI PC   BL GB ST   KI KI TE   GB SI HT   GB BL GB   LR HT SI   LR KI LR 

21. BL GB ST   KI KI TE   LU LR LI   BL LI PC   BL GB ST   KI KI TE   KI HT SP   GB BL GB   LR HT SI   LR KI LR   SI LI BL   SI GB LU 

22. KI HT SP   GB BL GB   BL GB ST   KI KI TE   KI HT SP   GB BL GB   GB SI HT   LR KI LR   SI LI BL   SI GB LU   HT LU KI   HT LR LI 

23. GB SI HT   LR KI LR   KI HT SP   GB BL GB   GB SI HT   LR KI LR   LR HT SI   SI GB LU   HT LU KI   HT LR LI   ST LI PC   ST GB ST 

24. LR HT SI   SI GB LU   GB SI HT   LR KI LR   LR HT SI   SI GB LU   SI LI BL   HT LR LI   ST LI PC   ST GB ST   SP KI TE   SP HT SP 

25. SI LI BL   HT LR LI   LR HT SI   SI GB LU   SI LI BL   HT LR LI   HT LU KI   ST GB ST   SP KI TE   SP HT SP   LI BL GB   LI SI HT 

26. HT LU KI   ST GB ST   SI LI BL   HT LR LI   HT LU KI   ST GB ST   ST LI PC   SP HT SP   LI BL GB   LI SI HT   LU KI LR   LU HT SI 

27. ST LI PC   SP HT SP   HT LU KI   ST GB ST   ST LI PC   SP HT SP   SP KI TE   LI SI HT   LU KI LR   LU HT SI   BL GB LU   BL LI BL 

28. SP KI TE   LI SI HT   ST LI PC   SP HT SP   SP KI TE   LI SI HT   LI BL GB   LU HT SI   BL GB LU   BL LI BL   KI LR LI   KI LU KI 

29. LI BL GB           SP KI TE   LI SI HT   LI BL GB   LU HT SI   LU KI LR   BL LI BL   KI LR LI   KI LU KI   GB GB ST   GB LI PC 

30. LU KI LR           LI BL GB   LU HT SI   LU KI LR   BL LI BL   BL GB LU   KI LU KI   GB GB ST   GB LI PC   LR HT SP   LR KI TE 

31. BL GB LU           LU KI LR           BL GB LU           KI LR LI   GB LI PC           LR KI TE           SI BL GB 

LH 4 (nebesa)      YG z JV (4)      YG / YN z JZ (2)      YN ze SZ (6)      7 (země) 

 

 



P ř í l o h a  2  –  S o u h r n é  t a b u l k y  e n e r g i e  d n í  p r o  j e d n o t l i v é  m ě s í c e  r o k u  2 0 1 4  

LEDEN 3,7,11,15,19,23H 1,5,9,13,17,21H ROK MĚSÍC   DEN 
st 1.1 ● LEOPARD HAD 

  
BUVOL 24 Návraty 2 Přijetí LR 515 159 337 

 čt 2.1 
 

KONDOR HAD 
  

BUVOL 27 Čelisti 23 Odpadání LR 515 159 248 
 pá 3.1 

 
BUVOL HAD 

  
BUVOL 27 Čelisti 23 Odpadání LR 515 159 159 den, měsíc 

so 4.1 
 

NETOPÝR HAD 
  

BUVOL 24 Návraty 2 Přijetí LR 515 159 961 
 ne 5.1 

 
KRYSA HAD 

  
BUVOL 27 Čelisti 23 Odpadání LR 515 159 872 

 po 6.1 
 

VLAŠTOVKA HAD 
  

BUVOL 24 Návraty 2 Přijetí LR 515 961 783 
 út 7.1 

 
VEPŘ HAD 

  
BUVOL 27 Čelisti 23 Odpadání LR 515 961 694 

 st 8.1  DIKOBRAZ HAD 
  

BUVOL 24 Návraty 2 Přijetí LR 515 961 515 den, rok 
čt 9.1 

 
VLK HAD 

  
BUVOL 27 Čelisti 23 Odpadání LR 515 961 426 

 pá 10.1 
 

PES HAD 
  

BUVOL 27 Čelisti 23 Odpadání LR 515 961 337 
 so 11.1 

 
BAŽANT HAD 

  
BUVOL 24 Návraty 2 Přijetí LR 515 961 248 

 ne 12.1 
 

KOHOUT HAD 
  

BUVOL 27 Čelisti 23 Odpadání LR 515 961 159 
 po 13.1 

 
HAVRAN HAD 

  
BUVOL 24 Návraty 2 Přijetí LR 515 961 961 den, měsíc 

út 14.1 
 

OPICE HAD 
  

BUVOL 27 Čelisti 23 Odpadání LR 515 961 872 
 st 15.1 

 
LIDOOP HAD 

  
BUVOL 24 Návraty 2 Přijetí LR 515 961 783 

 čt 16.1 ⃝ TAPÍR HAD 
  

BUVOL 27 Čelisti 23 Odpadání LR 515 961 694 
 pá 17.1 

 
OVCE HAD 

  
BUVOL 27 Čelisti 23 Odpadání LR 515 961 515 den, rok 

so 18.1 
 

MUNTJAK HAD 
  

BUVOL 24 Návraty 2 Přijetí LR 515 961 426 
 ne 19.1 

 
KŮŇ HAD 

  
BUVOL 27 Čelisti 23 Odpadání LR 515 961 337 

 po 20.1 
 

JELEN HAD 
  

BUVOL 24 Návraty 2 Přijetí LR 515 961 248 
 út 21.1 

 
HAD HAD 

  
TYGR 41 Ubývání 4 Zrání LU 515 961 159 

 st 22.1 
 

ČERV HAD 
  

TYGR 19 Sblížení 7 Vojsko LU 515 961 961 den, měsíc 
čt 23.1 

 
BEZROHÝ DRAK HAD 

  
TYGR 41 Ubývání 4 Zrání LU 515 961 872 

 pá 24.1  DRAK HAD 
  

TYGR 41 Ubývání 4 Zrání LU 515 961 783 
 so 25.1 

 
JEZEVEC HAD 

  
TYGR 19 Sblížení 7 Vojsko LU 515 961 694 

 ne 26.1 
 

ZAJÍC HAD 
  

TYGR 41 Ubývání 4 Zrání LU 515 961 515 den, rok 
po 27.1 

 
LIŠKA HAD 

  
TYGR 19 Sblížení 7 Vojsko LU 515 961 426 

 út 28.1 
 

TYGR HAD 
  

TYGR 41 Ubývání 4 Zrání LU 515 961 337 
 st 29.1 

 
LEOPARD HAD 

  
TYGR 19 Sblížení 7 Vojsko LU 515 961 248 

 čt 30.1 ● KONDOR HAD 
  

TYGR 41 Ubývání 4 Zrání LU 515 961 159 
 pá 31.1 

 
KOHOUT KŮŇ 

  
TYGR 10 Vykročení 6 Svár LU 426 961 961 den, měsíc 
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ÚNOR 3,7,11,15,19,23h 1,5,9,13,17,21h rok měsíc   den 

so 1.2 
 

VLAŠTOVKA KŮŇ 
  

TYGR 58 Radost 47 Tíseň LU 426 961 872 
 ne 2.2 

 
VEPŘ KŮŇ 

  
TYGR 10 Vykročení 6 Svár LU 426 961 783 

 po 3.2 
 

DIKOBRAZ KŮŇ 
  

TYGR 58 Radost 47 Tíseň LU 426 961 694 
 út 4.2 

 
VLK KŮŇ 

  
TYGR 10 Vykročení 6 Svár LU 426 961 515 

 st 5.2 
 

PES KŮŇ 
  

TYGR 1 Tvoření 44 Spojení LU 426 872 426 den, rok 
čt 6.2  BAŽANT KŮŇ 

  
TYGR 43 Rozhodnost 28 Převaha velkého LU 426 872 337 

 pá 7.2 
 

KOHOUT KŮŇ 
  

TYGR 1 Tvoření 44 Spojení LU 426 872 248 
 so 8.2 

 
HAVRAN KŮŇ 

  
TYGR 43 Rozhodnost 28 Převaha velkého LU 426 872 159 

 ne 9.2 
 

OPICE KŮŇ 
  

TYGR 1 Tvoření 44 Spojení LU 426 872 961 
 po 10.2 

 
LIDOOP KŮŇ 

  
TYGR 43 Rozhodnost 28 Převaha velkého LU 426 872 872 den, měsíc 

út 11.2 
 

TAPÍR KŮŇ 
  

TYGR 1 Tvoření 44 Spojení LU 426 872 783 
 st 12.2 

 
OVCE KŮŇ 

  
TYGR 1 Tvoření 44 Spojení LU 426 872 694 

 čt 13.2 
 

MUNTJAK KŮŇ 
  

TYGR 43 Rozhodnost 28 Převaha velkého LU 426 872 515 
 pá 14.2 

 
KŮŇ KŮŇ 

  
TYGR 1 Tvoření 44 Spojení LU 426 872 426 den, rok 

so 15.2 ⃝ JELEN KŮŇ 
  

TYGR 43 Rozhodnost 28 Převaha velkého LU 426 872 337 
 ne 16.2 

 
HAD KŮŇ 

  
TYGR 1 Tvoření 44 Spojení LU 426 872 248 

 po 17.2 
 

ČERV KŮŇ 
  

TYGR 43 Rozhodnost 28 Převaha velkého LU 426 872 159 
 út 18.2 

 
BEZROHÝ DRAK KŮŇ 

  
TYGR 1 Tvoření 44 Spojení LU 426 872 961 

 st 19.2 
 

DRAK KŮŇ 
  

ZAJÍC 13 Lidské společ. 33 Ústup LI 426 872 872 den, měsíc 
čt 20.2 

 
JEZEVEC KŮŇ 

  
ZAJÍC 49 Převrat 31 Přitažlivost LI 426 872 783 

 pá 21.2 
 

ZAJÍC KŮŇ 
  

ZAJÍC 13 Lidské společ. 33 Ústup LI 426 872 694 
 so 22.2  LIŠKA KŮŇ 

  
ZAJÍC 49 Převrat 31 Přitažlivost LI 426 872 515 

 ne 23.2 
 

TYGR KŮŇ 
  

ZAJÍC 13 Lidské společ. 33 Ústup LI 426 872 426 den, rok 
po 24.2 

 
LEOPARD KŮŇ 

  
ZAJÍC 49 Převrat 31 Přitažlivost LI 426 872 337 

 út 25.2 
 

KONDOR KŮŇ 
  

ZAJÍC 13 Lidské společ. 33 Ústup LI 426 872 248 
 st 26.2 

 
BUVOL KŮŇ 

  
ZAJÍC 13 Lidské společ. 33 Ústup LI 426 872 159 

 čt 27.2 
 

NETOPÝR KŮŇ 
  

ZAJÍC 49 Převrat 31 Přitažlivost LI 426 872 961 
 pá 28.2 

 
KRYSA KŮŇ 

  
ZAJÍC 13 Lidské společ. 33 Ústup LI 426 872 872 den, měsíc 
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BŘEZEN 3,7,11,15,19,23h 1,5,9,13,17,21h rok měsíc   den 

so 1.3 ● NETOPÝR KŮŇ 
  

ZAJÍC 49 Převrat 31 Přitažlivost LI 426 872 783 
 ne 2.3 

 
KRYSA KŮŇ 

  
ZAJÍC 13 Lidské společ. 33 Ústup LI 426 872 694 

 po 3.3 
 

VLAŠTOVKA KŮŇ 
  

ZAJÍC 49 Převrat 31 Přitažlivost LI 426 872 515 
 út 4.3 

 
VEPŘ KŮŇ 

  
ZAJÍC 13 Lidské společ. 33 Ústup LI 426 872 426 den, rok 

st 5.3 
 

DIKOBRAZ KŮŇ 
  

ZAJÍC 49 Převrat 31 Přitažlivost LI 426 783 337 
 čt 6.3 

 
VLK KŮŇ 

  
ZAJÍC 13 Lidské společ. 33 Ústup LI 426 783 248 

 pá 7.3 
 

PES KŮŇ 
  

ZAJÍC 13 Lidské společ. 33 Ústup LI 426 783 159 
 so 8.3  BAŽANT KŮŇ 

  
ZAJÍC 49 Převrat 31 Přitažlivost LI 426 783 961 

 ne 9.3 
 

KOHOUT KŮŇ 
  

ZAJÍC 13 Lidské společ. 33 Ústup LI 426 783 872 
 po 10.3 

 
HAVRAN KŮŇ 

  
ZAJÍC 49 Převrat 31 Přitažlivost LI 426 783 783 den, měsíc 

út 11.3 
 

OPICE KŮŇ 
  

ZAJÍC 13 Lidské společ. 33 Ústup LI 426 783 694 
 st 12.3 

 
LIDOOP KŮŇ 

  
ZAJÍC 49 Převrat 31 Přitažlivost LI 426 783 515 

 čt 13.3 
 

TAPÍR KŮŇ 
  

ZAJÍC 13 Lidské společ. 33 Ústup LI 426 783 426 den, rok 
pá 14.3 

 
OVCE KŮŇ 

  
ZAJÍC 13 Lidské společ. 33 Ústup LI 426 783 337 

 so 15.3 
 

MUNTJAK KŮŇ 
  

ZAJÍC 49 Převrat 31 Přitažlivost LI 426 783 248 
 ne 16.3 ⃝ KŮŇ KŮŇ 

  
ZAJÍC 13 Lidské společ. 33 Ústup LI 426 783 159 

 po 17.3 
 

JELEN KŮŇ 
  

ZAJÍC 49 Převrat 31 Přitažlivost LI 426 783 961 
 út 18.3 

 
HAD KŮŇ 

  
ZAJÍC 13 Lidské společ. 33 Ústup LI 426 783 872 

 st 19.3 
 

ČERV KŮŇ 
  

ZAJÍC 49 Převrat 31 Přitažlivost LI 426 783 783 den, měsíc 
čt 20.3 

 
BEZROHÝ DRAK KŮŇ 

  
DRAK 1 Tvoření 44 Spojení ST 426 783 694 

 pá 21.3 
 

DRAK KŮŇ 
  

DRAK 1 Tvoření 44 Spojení ST 426 783 515 
 so 22.3 

 
JEZEVEC KŮŇ 

  
DRAK 43 Rozhodnost 28 Převaha velkého ST 426 783 426 den, rok 

ne 23.3 
 

ZAJÍC KŮŇ 
  

DRAK 1 Tvoření 44 Spojení ST 426 783 337 
 po 24.3  LIŠKA KŮŇ 

  
DRAK 43 Rozhodnost 28 Převaha velkého ST 426 783 248 

 út 25.3 
 

TYGR KŮŇ 
  

DRAK 1 Tvoření 44 Spojení ST 426 783 159 
 st 26.3 

 
LEOPARD KŮŇ 

  
DRAK 43 Rozhodnost 28 Převaha velkého ST 426 783 961 

 čt 27.3 
 

KONDOR KŮŇ 
  

DRAK 1 Tvoření 44 Spojení ST 426 783 872 
 pá 28.3 

 
BUVOL KŮŇ 

  
DRAK 1 Tvoření 44 Spojení ST 426 783 783 den, měsíc 

so 29.3 
 

NETOPÝR KŮŇ 
  

DRAK 43 Rozhodnost 28 Převaha velkého ST 426 783 694 
 ne 30.3 ● KRYSA KŮŇ 

  
DRAK 1 Tvoření 44 Spojení ST 426 783 515 

 po 31.3 
 

VLAŠTOVKA KŮŇ 
  

DRAK 43 Rozhodnost 28 Převaha velkého ST 426 783 426 den, rok 
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DUBEN 3,7,11,15,19,23h 1,5,9,13,17,21h rok měsíc   den 

út 1.4 
 

KONDOR KŮŇ 
  

DRAK 1 Tvoření 44 Spojení ST 426 783 337 
 st 2.4 

 
BUVOL KŮŇ 

  
DRAK 1 Tvoření 44 Spojení ST 426 783 248 

 čt 3.4 
 

NETOPÝR KŮŇ 
  

DRAK 43 Rozhodnost 28 Převaha velkého ST 426 783 159 
 pá 4.4 

 
KRYSA KŮŇ 

  
DRAK 1 Tvoření 44 Spojení ST 426 783 961 

 so 5.4 
 

VLAŠTOVKA KŮŇ 
  

DRAK 58 Radost 47 Tíseň ST 426 694 872 
 ne 6.4 

 
VEPŘ KŮŇ 

  
DRAK 10 Vykročení 6 Svár ST 426 694 783 

 po 7.4  DIKOBRAZ KŮŇ 
  

DRAK 58 Radost 47 Tíseň ST 426 694 694 den, měsíc 
út 8.4 

 
VLK KŮŇ 

  
DRAK 10 Vykročení 6 Svár ST 426 694 515 

 st 9.4 
 

PES KŮŇ 
  

DRAK 10 Vykročení 6 Svár ST 426 694 426 den, rok 
čt 10.4 

 
BAŽANT KŮŇ 

  
DRAK 58 Radost 47 Tíseň ST 426 694 337 

 pá 11.4 
 

KOHOUT KŮŇ 
  

DRAK 10 Vykročení 6 Svár ST 426 694 248 
 so 12.4 

 
HAVRAN KŮŇ 

  
DRAK 58 Radost 47 Tíseň ST 426 694 159 

 ne 13.4 
 

OPICE KŮŇ 
  

DRAK 10 Vykročení 6 Svár ST 426 694 961 
 po 14.4 

 
LIDOOP KŮŇ 

  
DRAK 58 Radost 47 Tíseň ST 426 694 872 

 út 15.4 ⃝ TAPÍR KŮŇ 
  

DRAK 10 Vykročení 6 Svár ST 426 694 783 
 st 16.4 

 
OVCE KŮŇ 

  
DRAK 10 Vykročení 6 Svár ST 426 694 694 den, měsíc 

čt 17.4 
 

MUNTJAK KŮŇ 
  

DRAK 58 Radost 47 Tíseň ST 426 694 515 
 pá 18.4 

 
KŮŇ KŮŇ 

  
DRAK 10 Vykročení 6 Svár ST 426 694 426 den, rok 

so 19.4 
 

JELEN KŮŇ 
  

DRAK 58 Radost 47 Tíseň ST 426 694 337 
 ne 20.4 

 
HAD KŮŇ 

  
HAD 25 Nevinnost 12 Úpadek SP 426 694 248 

 po 21.4 
 

ČERV KŮŇ 
  

HAD 17 Následování 45 Shromáždění SP 426 694 159 
 út 22.4  BEZROHÝ DRAK KŮŇ 

  
HAD 25 Nevinnost 12 Úpadek SP 426 694 961 

 st 23.4 
 

DRAK KŮŇ 
  

HAD 25 Nevinnost 12 Úpadek SP 426 694 872 
 čt 24.4 

 
JEZEVEC KŮŇ 

  
HAD 17 Následování 45 Shromáždění SP 426 694 783 

 pá 25.4 
 

ZAJÍC KŮŇ 
  

HAD 25 Nevinnost 12 Úpadek SP 426 694 694 den, měsíc 
so 26.4 

 
LIŠKA KŮŇ 

  
HAD 17 Následování 45 Shromáždění SP 426 694 515 

 ne 27.4 
 

TYGR KŮŇ 
  

HAD 25 Nevinnost 12 Úpadek SP 426 694 426 den, rok 
po 28.4 

 
LEOPARD KŮŇ 

  
HAD 17 Následování 45 Shromáždění SP 426 694 337 

 út 29.4 ● KONDOR KŮŇ 
  

HAD 25 Nevinnost 12 Úpadek SP 426 694 248 
 st 30.4 

 
BUVOL KŮŇ 

  
HAD 25 Nevinnost 12 Úpadek SP 426 694 159 

 
  

P2-4 



P ř í l o h a  2  –  S o u h r n é  t a b u l k y  e n e r g i e  d n í  p r o  j e d n o t l i v é  m ě s í c e  r o k u  2 0 1 4  

KVĚTEN 3,7,11,15,19,23h 1,5,9,13,17,21h rok měsíc   den 

čt 1.5 
 

LIŠKA KŮŇ 
  

HAD 17 Následování 45 Shromáždění SP 426 694 961 
 pá 2.5 

 
TYGR KŮŇ 

  
HAD 25 Nevinnost 12 Úpadek SP 426 694 872 

 so 3.5 
 

LEOPARD KŮŇ 
  

HAD 17 Následování 45 Shromáždění SP 426 694 783 
 ne 4.5 

 
KONDOR KŮŇ 

  
HAD 25 Nevinnost 12 Úpadek SP 426 694 694 den, měsíc 

po 5.5 
 

BUVOL KŮŇ 
  

HAD 13 Lidské společ. 33 Ústup SP 426 515 515 den, měsíc 
út 6.5 

 
NETOPÝR KŮŇ 

  
HAD 49 Převrat 31 Přitažlivost SP 426 515 426 den, rok 

st 7.5  KRYSA KŮŇ 
  

HAD 13 Lidské společ. 33 Ústup SP 426 515 337 
 čt 8.5 

 
VLAŠTOVKA KŮŇ 

  
HAD 49 Převrat 31 Přitažlivost SP 426 515 248 

 pá 9.5 
 

VEPŘ KŮŇ 
  

HAD 13 Lidské společ. 33 Ústup SP 426 515 159 
 so 10.5 

 
DIKOBRAZ KŮŇ 

  
HAD 49 Převrat 31 Přitažlivost SP 426 515 961 

 ne 11.5 
 

VLK KŮŇ 
  

HAD 13 Lidské společ. 33 Ústup SP 426 515 872 
 po 12.5 

 
PES KŮŇ 

  
HAD 13 Lidské společ. 33 Ústup SP 426 515 783 

 út 13.5 
 

BAŽANT KŮŇ 
  

HAD 49 Převrat 31 Přitažlivost SP 426 515 694 
 st 14.5 ⃝ KOHOUT KŮŇ 

  
HAD 13 Lidské společ. 33 Ústup SP 426 515 515 den, měsíc 

čt 15.5 
 

HAVRAN KŮŇ 
  

HAD 49 Převrat 31 Přitažlivost SP 426 515 426 den, rok 
pá 16.5 

 
OPICE KŮŇ 

  
HAD 13 Lidské společ. 33 Ústup SP 426 515 337 

 so 17.5 
 

LIDOOP KŮŇ 
  

HAD 49 Převrat 31 Přitažlivost SP 426 515 248 
 ne 18.5 

 
TAPÍR KŮŇ 

  
HAD 13 Lidské společ. 33 Ústup SP 426 515 159 

 po 19.5 
 

OVCE KŮŇ 
  

HAD 13 Lidské společ. 33 Ústup SP 426 515 961 
 út 20.5 

 
MUNTJAK KŮŇ 

  
KŮŇ 43 Rozhodnost 28 Převaha velkého HT 426 515 872 

 st 21.5  KŮŇ KŮŇ 
  

KŮŇ 1 Tvoření 44 Spojení HT 426 515 783 
 čt 22.5 

 
JELEN KŮŇ 

  
KŮŇ 43 Rozhodnost 28 Převaha velkého HT 426 515 694 

 pá 23.5 
 

HAD KŮŇ 
  

KŮŇ 1 Tvoření 44 Spojení HT 426 515 515 den, měsíc 
so 24.5 

 
ČERV KŮŇ 

  
KŮŇ 43 Rozhodnost 28 Převaha velkého HT 426 515 426 den, rok 

ne 25.5 
 

BEZROHÝ DRAK KŮŇ 
  

KŮŇ 1 Tvoření 44 Spojení HT 426 515 337 
 po 26.5 

 
DRAK KŮŇ 

  
KŮŇ 1 Tvoření 44 Spojení HT 426 515 248 

 út 27.5 
 

JEZEVEC KŮŇ 
  

KŮŇ 43 Rozhodnost 28 Převaha velkého HT 426 515 159 
 st 28.5 ● ZAJÍC KŮŇ 

  
KŮŇ 1 Tvoření 44 Spojení HT 426 515 961 

 čt 29.5 
 

LIŠKA KŮŇ 
  

KŮŇ 43 Rozhodnost 28 Převaha velkého HT 426 515 872 
 pá 30.5 

 
TYGR KŮŇ 

  
KŮŇ 1 Tvoření 44 Spojení HT 426 515 783 

 so 31.5 
 

LEOPARD KŮŇ 
  

KŮŇ 43 Rozhodnost 28 Převaha velkého HT 426 515 694 
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ČERVEN 3,7,11,15,19,23h 1,5,9,13,17,21h rok měsíc   den 

ne 1.6 
 

BEZROHÝ DRAK KŮŇ 
  

KŮŇ 1 Tvoření 44 Spojení HT 426 515 515 den, měsíc 
po 2.6 

 
DRAK KŮŇ 

  
KŮŇ 1 Tvoření 44 Spojení HT 426 515 426 den, rok 

út 3.6 
 

JEZEVEC KŮŇ 
  

KŮŇ 43 Rozhodnost 28 Převaha velkého HT 426 515 337 
 st 4.6 

 
ZAJÍC KŮŇ 

  
KŮŇ 1 Tvoření 44 Spojení HT 426 515 248 

 čt 5.6  LIŠKA KŮŇ 
  

KŮŇ 43 Rozhodnost 28 Převaha velkého HT 426 426 159 měsíc, rok 
pá 6.6 

 
TYGR KŮŇ 

  
KŮŇ 1 Tvoření 44 Spojení HT 426 426 961 měsíc, rok 

so 7.6 
 

LEOPARD KŮŇ 
  

KŮŇ 43 Rozhodnost 28 Převaha velkého HT 426 426 872 měsíc, rok 
ne 8.6 

 
KONDOR KŮŇ 

  
KŮŇ 1 Tvoření 44 Spojení HT 426 426 783 měsíc, rok 

po 9.6 
 

BUVOL KŮŇ 
  

KŮŇ 1 Tvoření 44 Spojení HT 426 426 694 měsíc, rok 
út 10.6 

 
NETOPÝR KŮŇ 

  
KŮŇ 43 Rozhodnost 28 Převaha velkého HT 426 426 515 měsíc, rok 

st 11.6 
 

KRYSA KŮŇ 
  

KŮŇ 1 Tvoření 44 Spojení HT 426 426 426 den, měsíc,rok 
čt 12.6 

 
VLAŠTOVKA KŮŇ 

  
KŮŇ 43 Rozhodnost 28 Převaha velkého HT 426 426 337 měsíc, rok 

pá 13.6 ⃝ VEPŘ KŮŇ 
  

KŮŇ 1 Tvoření 44 Spojení HT 426 426 248 měsíc, rok 
so 14.6 

 
DIKOBRAZ KŮŇ 

  
KŮŇ 43 Rozhodnost 28 Převaha velkého HT 426 426 159 měsíc, rok 

ne 15.6 
 

VLK KŮŇ 
  

KŮŇ 1 Tvoření 44 Spojení HT 426 426 961 měsíc, rok 
po 16.6 

 
PES KŮŇ 

  
KŮŇ 1 Tvoření 44 Spojení HT 426 426 872 měsíc, rok 

út 17.6 
 

BAŽANT KŮŇ 
  

KŮŇ 43 Rozhodnost 28 Převaha velkého HT 426 426 783 měsíc, rok 
st 18.6 

 
KOHOUT KŮŇ 

  
KŮŇ 1 Tvoření 44 Spojení HT 426 426 694 měsíc, rok 

čt 19.6  HAVRAN KŮŇ 
  

KŮŇ 43 Rozhodnost 28 Převaha velkého HT 426 426 515 měsíc, rok 
pá 20.6 

 
OPICE KŮŇ 

  
KŮŇ 1 Tvoření 44 Spojení HT 426 426 426 den, měsíc,rok 

so 21.6 
 

LIDOOP KŮŇ 
  

KOZA 49 Převrat 31 Přitažlivost SI 426 426 337 měsíc, rok 
ne 22.6 

 
TAPÍR KŮŇ 

  
KOZA 13 Lidské společ. 33 Ústup SI 426 426 248 měsíc, rok 

po 23.6 
 

OVCE KŮŇ 
  

KOZA 13 Lidské společ. 33 Ústup SI 426 426 159 měsíc, rok 
út 24.6 

 
MUNTJAK KŮŇ 

  
KOZA 49 Převrat 31 Přitažlivost SI 426 426 961 měsíc, rok 

st 25.6 
 

KŮŇ KŮŇ 
  

KOZA 13 Lidské společ. 33 Ústup SI 426 426 872 měsíc, rok 
čt 26.6 

 
JELEN KŮŇ 

  
KOZA 49 Převrat 31 Přitažlivost SI 426 426 783 měsíc, rok 

pá 27.6 ● HAD KŮŇ 
  

KOZA 13 Lidské společ. 33 Ústup SI 426 426 694 měsíc, rok 
so 28.6 

 
ČERV KŮŇ 

  
KOZA 49 Převrat 31 Přitažlivost SI 426 426 515 měsíc, rok 

ne 29.6 
 

BEZROHÝ DRAK KŮŇ 
  

KOZA 13 Lidské společ. 33 Ústup SI 426 426 426 den, měsíc,rok 
po 30.6 

 
DRAK KŮŇ 

  
KOZA 13 Lidské společ. 33 Ústup SI 426 426 337 měsíc, rok 
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ČERVENEC 3,7,11,15,19,23h 1,5,9,13,17,21h rok měsíc   den 

út 1.7 
 

KŮŇ KŮŇ 
  

KOZA 13 Lidské společ. 33 Ústup SI 426 426 248 měsíc, rok 
st 2.7 

 
JELEN KŮŇ 

  
KOZA 49 Převrat 31 Přitažlivost SI 426 426 159 měsíc, rok 

čt 3.7 
 

HAD KŮŇ 
  

KOZA 13 Lidské společ. 33 Ústup SI 426 426 961 měsíc, rok 
pá 4.7 

 
ČERV KŮŇ 

  
KOZA 49 Převrat 31 Přitažlivost SI 426 426 872 měsíc, rok 

so 5.7  BEZROHÝ DRAK KŮŇ 
  

KOZA 13 Lidské společ. 33 Ústup SI 426 426 783 měsíc, rok 
ne 6.7 

 
DRAK KŮŇ 

  
KOZA 13 Lidské společ. 33 Ústup SI 426 426 694 měsíc, rok 

po 7.7 
 

JEZEVEC KŮŇ 
  

KOZA 17 Následování 45 Shromáždění SI 426 337 515 
 út 8.7 

 
ZAJÍC KŮŇ 

  
KOZA 25 Nevinnost 12 Úpadek SI 426 337 426 den, rok 

st 9.7 
 

LIŠKA KŮŇ 
  

KOZA 17 Následování 45 Shromáždění SI 426 337 337 den, měsíc 
čt 10.7 

 
TYGR KŮŇ 

  
KOZA 25 Nevinnost 12 Úpadek SI 426 337 248 

 pá 11.7 
 

LEOPARD KŮŇ 
  

KOZA 17 Následování 45 Shromáždění SI 426 337 159 
 so 12.7 ⃝ KONDOR KŮŇ 

  
KOZA 25 Nevinnost 12 Úpadek SI 426 337 961 

 ne 13.7 
 

BUVOL KŮŇ 
  

KOZA 25 Nevinnost 12 Úpadek SI 426 337 872 
 po 14.7 

 
NETOPÝR KŮŇ 

  
KOZA 17 Následování 45 Shromáždění SI 426 337 783 

 út 15.7 
 

KRYSA KŮŇ 
  

KOZA 25 Nevinnost 12 Úpadek SI 426 337 694 
 st 16.7 

 
VLAŠTOVKA KŮŇ 

  
KOZA 17 Následování 45 Shromáždění SI 426 337 515 

 čt 17.7 
 

VEPŘ KŮŇ 
  

KOZA 25 Nevinnost 12 Úpadek SI 426 337 426 den, rok 
pá 18.7 

 
DIKOBRAZ KŮŇ 

  
KOZA 17 Následování 45 Shromáždění SI 426 337 337 den, měsíc 

so 19.7  VLK KŮŇ 
  

KOZA 25 Nevinnost 12 Úpadek SI 426 337 248 
 ne 20.7 

 
PES KŮŇ 

  
KOZA 25 Nevinnost 12 Úpadek SI 426 337 159 

 po 21.7 
 

BAŽANT KŮŇ 
  

KOZA 17 Následování 45 Shromáždění SI 426 337 961 
 út 22.7 

 
KOHOUT KŮŇ 

  
OPICE 10 Vykročení 6 Svár BL 426 337 872 

 st 23.7 
 

HAVRAN KŮŇ 
  

OPICE 58 Radost 47 Tíseň BL 426 337 783 
 čt 24.7 

 
OPICE KŮŇ 

  
OPICE 10 Vykročení 6 Svár BL 426 337 694 

 pá 25.7 
 

LIDOOP KŮŇ 
  

OPICE 58 Radost 47 Tíseň BL 426 337 515 
 so 26.7 

 
TAPÍR KŮŇ 

  
OPICE 10 Vykročení 6 Svár BL 426 337 426 den, rok 

ne 27.7 ● OVCE KŮŇ 
  

OPICE 10 Vykročení 6 Svár BL 426 337 337 den, měsíc 
po 28.7 

 
MUNTJAK KŮŇ 

  
OPICE 58 Radost 47 Tíseň BL 426 337 248 

 út 29.7 
 

KŮŇ KŮŇ 
  

OPICE 10 Vykročení 6 Svár BL 426 337 159 
 st 30.7 

 
JELEN KŮŇ 

  
OPICE 58 Radost 47 Tíseň BL 426 337 961 

 čt 31.7 
 

HAD KŮŇ 
  

OPICE 10 Vykročení 6 Svár BL 426 337 872 
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SRPEN 3,7,11,15,19,23h 1,5,9,13,17,21h rok měsíc   den 

pá 1.8 
 

TAPÍR KŮŇ 
  

OPICE 10 Vykročení 6 Svár BL 426 337 783 
 so 2.8 

 
OVCE KŮŇ 

  
OPICE 10 Vykročení 6 Svár BL 426 337 694 

 ne 3.8 
 

MUNTJAK KŮŇ 
  

OPICE 58 Radost 47 Tíseň BL 426 337 515 
 po 4.8  KŮŇ KŮŇ 

  
OPICE 10 Vykročení 6 Svár BL 426 337 426 den, rok 

út 5.8 
 

JELEN KŮŇ 
  

OPICE 58 Radost 47 Tíseň BL 426 337 337 den, měsíc 
st 6.8 

 
HAD KŮŇ 

  
OPICE 10 Vykročení 6 Svár BL 426 337 248 

 čt 7.8 
 

ČERV KŮŇ 
  

OPICE 58 Radost 47 Tíseň BL 426 248 159 
 pá 8.8 

 
BEZROHÝ DRAK KŮŇ 

  
OPICE 10 Vykročení 6 Svár BL 426 248 961 

 so 9.8 
 

DRAK KŮŇ 
  

OPICE 10 Vykročení 6 Svár BL 426 248 872 
 ne 10.8 ⃝ JEZEVEC KŮŇ 

  
OPICE 58 Radost 47 Tíseň BL 426 248 783 

 po 11.8 
 

ZAJÍC KŮŇ 
  

OPICE 10 Vykročení 6 Svár BL 426 248 694 
 út 12.8 

 
LIŠKA KŮŇ 

  
OPICE 58 Radost 47 Tíseň BL 426 248 515 

 st 13.8 
 

TYGR KŮŇ 
  

OPICE 10 Vykročení 6 Svár BL 426 248 426 den, rok 
čt 14.8 

 
LEOPARD KŮŇ 

  
OPICE 58 Radost 47 Tíseň BL 426 248 337 

 pá 15.8 
 

KONDOR KŮŇ 
  

OPICE 10 Vykročení 6 Svár BL 426 248 248 den, měsíc 
so 16.8 

 
BUVOL KŮŇ 

  
OPICE 10 Vykročení 6 Svár BL 426 248 159 

 ne 17.8  NETOPÝR KŮŇ 
  

OPICE 58 Radost 47 Tíseň BL 426 248 961 
 po 18.8 

 
KRYSA KŮŇ 

  
OPICE 10 Vykročení 6 Svár BL 426 248 872 

 út 19.8 
 

VLAŠTOVKA KŮŇ 
  

OPICE 58 Radost 47 Tíseň BL 426 248 783 
 st 20.8 

 
VEPŘ KŮŇ 

  
OPICE 10 Vykročení 6 Svár BL 426 248 694 

 čt 21.8 
 

DIKOBRAZ KŮŇ 
  

OPICE 58 Radost 47 Tíseň BL 426 248 515 
 pá 22.8 

 
VLK KŮŇ 

  
KOHOUT 25 Nevinnost 12 Úpadek KI 426 248 426 den, rok 

so 23.8 
 

PES KŮŇ 
  

KOHOUT 25 Nevinnost 12 Úpadek KI 426 248 337 
 ne 24.8 

 
BAŽANT KŮŇ 

  
KOHOUT 17 Následování 45 Shromáždění KI 426 248 248 den, měsíc 

po 25.8 ● KOHOUT KŮŇ 
  

KOHOUT 25 Nevinnost 12 Úpadek KI 426 248 159 
 út 26.8 

 
HAVRAN KŮŇ 

  
KOHOUT 17 Následování 45 Shromáždění KI 426 248 961 

 st 27.8 
 

OPICE KŮŇ 
  

KOHOUT 25 Nevinnost 12 Úpadek KI 426 248 872 
 čt 28.8 

 
LIDOOP KŮŇ 

  
KOHOUT 17 Následování 45 Shromáždění KI 426 248 783 

 pá 29.8 
 

TAPÍR KŮŇ 
  

KOHOUT 25 Nevinnost 12 Úpadek KI 426 248 694 
 so 30.8 

 
OVCE KŮŇ 

  
KOHOUT 25 Nevinnost 12 Úpadek KI 426 248 515 

 ne 31.8 
 

MUNTJAK KŮŇ 
  

KOHOUT 17 Následování 45 Shromáždění KI 426 248 426 den, rok 
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ZÁŘÍ 3,7,11,15,19,23h 1,5,9,13,17,21h rok měsíc   den 

po 1.9 
 

HAVRAN KŮŇ 
  

KOHOUT 17 Následování 45 Shromáždění KI 426 248 337 
 út 2.9  OPICE KŮŇ 

  
KOHOUT 25 Nevinnost 12 Úpadek KI 426 248 248 den, měsíc 

st 3.9 
 

LIDOOP KŮŇ 
  

KOHOUT 17 Následování 45 Shromáždění KI 426 248 159 
 čt 4.9 

 
TAPÍR KŮŇ 

  
KOHOUT 25 Nevinnost 12 Úpadek KI 426 248 961 

 pá 5.9 
 

OVCE KŮŇ 
  

KOHOUT 25 Nevinnost 12 Úpadek KI 426 248 872 
 so 6.9 

 
MUNTJAK KŮŇ 

  
KOHOUT 17 Následování 45 Shromáždění KI 426 248 783 

 ne 7.9 
 

KŮŇ KŮŇ 
  

KOHOUT 25 Nevinnost 12 Úpadek KI 426 159 694 
 po 8.9 

 
JELEN KŮŇ 

  
KOHOUT 17 Následování 45 Shromáždění KI 426 159 515 

 út 9.9 ⃝ HAD KŮŇ 
  

KOHOUT 25 Nevinnost 12 Úpadek KI 426 159 426 den, rok 
st 10.9 

 
ČERV KŮŇ 

  
KOHOUT 17 Následování 45 Shromáždění KI 426 159 337 

 čt 11.9 
 

BEZROHÝ DRAK KŮŇ 
  

KOHOUT 25 Nevinnost 12 Úpadek KI 426 159 248 
 pá 12.9 

 
DRAK KŮŇ 

  
KOHOUT 25 Nevinnost 12 Úpadek KI 426 159 159 den, měsíc 

so 13.9 
 

JEZEVEC KŮŇ 
  

KOHOUT 17 Následování 45 Shromáždění KI 426 159 961 
 ne 14.9 

 
ZAJÍC KŮŇ 

  
KOHOUT 25 Nevinnost 12 Úpadek KI 426 159 872 

 po 15.9 
 

LIŠKA KŮŇ 
  

KOHOUT 17 Následování 45 Shromáždění KI 426 159 783 
 út 16.9  TYGR KŮŇ 

  
KOHOUT 25 Nevinnost 12 Úpadek KI 426 159 694 

 st 17.9 
 

LEOPARD KŮŇ 
  

KOHOUT 17 Následování 45 Shromáždění KI 426 159 515 
 čt 18.9 

 
KONDOR KŮŇ 

  
KOHOUT 25 Nevinnost 12 Úpadek KI 426 159 426 den, rok 

pá 19.9 
 

BUVOL KŮŇ 
  

KOHOUT 25 Nevinnost 12 Úpadek KI 426 159 337 
 so 20.9 

 
NETOPÝR KŮŇ 

  
KOHOUT 17 Následování 45 Shromáždění KI 426 159 248 

 ne 21.9 
 

KRYSA KŮŇ 
  

KOHOUT 25 Nevinnost 12 Úpadek KI 426 159 159 den, měsíc 
po 22.9 

 
VLAŠTOVKA KŮŇ 

  
KOHOUT 17 Následování 45 Shromáždění KI 426 159 961 

 út 23.9 
 

VEPŘ KŮŇ 
  

KOHOUT 10 Vykročení 6 Svár KI 426 159 872 
 st 24.9 ● DIKOBRAZ KŮŇ 

  
PES 58 Radost 47 Tíseň PC 426 159 783 

 čt 25.9 
 

VLK KŮŇ 
  

PES 10 Vykročení 6 Svár PC 426 159 694 
 pá 26.9 

 
PES KŮŇ 

  
PES 10 Vykročení 6 Svár PC 426 159 515 

 so 27.9 
 

BAŽANT KŮŇ 
  

PES 58 Radost 47 Tíseň PC 426 159 426 den, rok 
ne 28.9 

 
KOHOUT KŮŇ 

  
PES 10 Vykročení 6 Svár PC 426 159 337 

 po 29.9 
 

HAVRAN KŮŇ 
  

PES 58 Radost 47 Tíseň PC 426 159 248 
 út 30.9 

 
OPICE KŮŇ 

  
PES 10 Vykročení 6 Svár PC 426 159 159 den, měsíc 
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ŘÍJEN 3,7,11,15,19,23h 1,5,9,13,17,21h rok měsíc   den 

st 1.10  PES KŮŇ 
  

PES 10 Vykročení 6 Svár PC 426 159 961 
 čt 2.10 

 
BAŽANT KŮŇ 

  
PES 58 Radost 47 Tíseň PC 426 159 872 

 pá 3.10 
 

KOHOUT KŮŇ 
  

PES 10 Vykročení 6 Svár PC 426 159 783 
 so 4.10 

 
HAVRAN KŮŇ 

  
PES 58 Radost 47 Tíseň PC 426 159 694 

 ne 5.10 
 

OPICE KŮŇ 
  

PES 10 Vykročení 6 Svár PC 426 159 515 
 po 6.10 

 
LIDOOP KŮŇ 

  
PES 58 Radost 47 Tíseň PC 426 159 426 den, rok 

út 7.10 
 

TAPÍR KŮŇ 
  

PES 10 Vykročení 6 Svár PC 426 159 337 
 st 8.10 ⃝ OVCE KŮŇ 

  
PES 10 Vykročení 6 Svár PC 426 961 248 

 čt 9.10 
 

MUNTJAK KŮŇ 
  

PES 58 Radost 47 Tíseň PC 426 961 159 
 pá 10.10 

 
KŮŇ KŮŇ 

  
PES 10 Vykročení 6 Svár PC 426 961 961 den, měsíc 

so 11.10 
 

JELEN KŮŇ 
  

PES 58 Radost 47 Tíseň PC 426 961 872 
 ne 12.10 

 
HAD KŮŇ 

  
PES 10 Vykročení 6 Svár PC 426 961 783 

 po 13.10 
 

ČERV KŮŇ 
  

PES 58 Radost 47 Tíseň PC 426 961 694 
 út 14.10 

 
BEZROHÝ DRAK KŮŇ 

  
PES 10 Vykročení 6 Svár PC 426 961 515 

 st 15.10  DRAK KŮŇ 
  

PES 10 Vykročení 6 Svár PC 426 961 426 den, rok 
čt 16.10 

 
JEZEVEC KŮŇ 

  
PES 58 Radost 47 Tíseň PC 426 961 337 

 pá 17.10 
 

ZAJÍC KŮŇ 
  

PES 10 Vykročení 6 Svár PC 426 961 248 
 so 18.10 

 
LIŠKA KŮŇ 

  
PES 58 Radost 47 Tíseň PC 426 961 159 

 ne 19.10 
 

TYGR KŮŇ 
  

PES 10 Vykročení 6 Svár PC 426 961 961 den, měsíc 
po 20.10 

 
LEOPARD KŮŇ 

  
PES 58 Radost 47 Tíseň PC 426 961 872 

 út 21.10 
 

KONDOR KŮŇ 
  

PES 10 Vykročení 6 Svár PC 426 961 783 
 st 22.10 

 
BUVOL KŮŇ 

  
PES 10 Vykročení 6 Svár PC 426 961 694 

 čt 23.10 ● NETOPÝR KŮŇ 
  

VEPŘ 17 Následování 45 Shromáždění TE 426 961 515 
 pá 24.10 

 
KRYSA KŮŇ 

  
VEPŘ 25 Nevinnost 12 Úpadek TE 426 961 426 den, rok 

so 25.10 
 

VLAŠTOVKA KŮŇ 
  

VEPŘ 17 Následování 45 Shromáždění TE 426 961 337 
 ne 26.10 

 
VEPŘ KŮŇ 

  
VEPŘ 25 Nevinnost 12 Úpadek TE 426 961 248 

 po 27.10 
 

DIKOBRAZ KŮŇ 
  

VEPŘ 17 Následování 45 Shromáždění TE 426 961 159 
 út 28.10 

 
VLK KŮŇ 

  
VEPŘ 25 Nevinnost 12 Úpadek TE 426 961 961 den, měsíc 

st 29.10 
 

PES KŮŇ 
  

VEPŘ 25 Nevinnost 12 Úpadek TE 426 961 872 
 čt 30.10 

 
BAŽANT KŮŇ 

  
VEPŘ 17 Následování 45 Shromáždění TE 426 961 783 

 pá 31.10  KOHOUT KŮŇ 
  

VEPŘ 25 Nevinnost 12 Úpadek TE 426 961 694 
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P ř í l o h a  2  –  S o u h r n é  t a b u l k y  e n e r g i e  d n í  p r o  j e d n o t l i v é  m ě s í c e  r o k u  2 0 1 4  

LISTOPAD 3,7,11,15,19,23h 1,5,9,13,17,21h rok měsíc   den 

so 1.11 
 

VLAŠTOVKA KŮŇ 
  

VEPŘ 17 Následování 45 Shromáždění TE 426 961 515 
 ne 2.11 

 
VEPŘ KŮŇ 

  
VEPŘ 25 Nevinnost 12 Úpadek TE 426 961 426 den, rok 

po 3.11 
 

DIKOBRAZ KŮŇ 
  

VEPŘ 17 Následování 45 Shromáždění TE 426 961 337 
 út 4.11 

 
VLK KŮŇ 

  
VEPŘ 25 Nevinnost 12 Úpadek TE 426 961 248 

 st 5.11 
 

PES KŮŇ 
  

VEPŘ 25 Nevinnost 12 Úpadek TE 426 961 159 
 čt 6.11 ⃝ BAŽANT KŮŇ 

  
VEPŘ 17 Následování 45 Shromáždění TE 426 961 961 den, měsíc 

pá 7.11 
 

KOHOUT KŮŇ 
  

VEPŘ 25 Nevinnost 12 Úpadek TE 426 872 872 den, měsíc 
so 8.11 

 
HAVRAN KŮŇ 

  
VEPŘ 17 Následování 45 Shromáždění TE 426 872 783 

 ne 9.11 
 

OPICE KŮŇ 
  

VEPŘ 25 Nevinnost 12 Úpadek TE 426 872 694 
 po 10.11 

 
LIDOOP KŮŇ 

  
VEPŘ 17 Následování 45 Shromáždění TE 426 872 515 

 út 11.11 
 

TAPÍR KŮŇ 
  

VEPŘ 25 Nevinnost 12 Úpadek TE 426 872 426 den, rok 
st 12.11 

 
OVCE KŮŇ 

  
VEPŘ 25 Nevinnost 12 Úpadek TE 426 872 337 

 čt 13.11 
 

MUNTJAK KŮŇ 
  

VEPŘ 17 Následování 45 Shromáždění TE 426 872 248 
 pá 14.11  KŮŇ KŮŇ 

  
VEPŘ 25 Nevinnost 12 Úpadek TE 426 872 159 

 so 15.11 
 

JELEN KŮŇ 
  

VEPŘ 17 Následování 45 Shromáždění TE 426 872 961 
 ne 16.11 

 
HAD KŮŇ 

  
VEPŘ 25 Nevinnost 12 Úpadek TE 426 872 872 den, měsíc 

po 17.11 
 

ČERV KŮŇ 
  

VEPŘ 17 Následování 45 Shromáždění TE 426 872 783 
 út 18.11 

 
BEZROHÝ DRAK KŮŇ 

  
VEPŘ 25 Nevinnost 12 Úpadek TE 426 872 694 

 st 19.11 
 

DRAK KŮŇ 
  

VEPŘ 25 Nevinnost 12 Úpadek TE 426 872 515 
 čt 20.11 

 
JEZEVEC KŮŇ 

  
VEPŘ 17 Následování 45 Shromáždění TE 426 872 426 den, rok 

pá 21.11 
 

ZAJÍC KŮŇ 
  

VEPŘ 25 Nevinnost 12 Úpadek TE 426 872 337 
 so 22.11 ● LIŠKA KŮŇ 

  
KRYSA 58 Radost 47 Tíseň GB 426 872 248 

 ne 23.11 
 

TYGR KŮŇ 
  

KRYSA 10 Vykročení 6 Svár GB 426 872 159 
 po 24.11 

 
LEOPARD KŮŇ 

  
KRYSA 58 Radost 47 Tíseň GB 426 872 961 

 út 25.11 
 

KONDOR KŮŇ 
  

KRYSA 10 Vykročení 6 Svár GB 426 872 872 den, měsíc 
st 26.11 

 
BUVOL KŮŇ 

  
KRYSA 10 Vykročení 6 Svár GB 426 872 783 

 čt 27.11 
 

NETOPÝR KŮŇ 
  

KRYSA 58 Radost 47 Tíseň GB 426 872 694 
 pá 28.11 

 
KRYSA KŮŇ 

  
KRYSA 10 Vykročení 6 Svár GB 426 872 515 

 so 29.11  VLAŠTOVKA KŮŇ 
  

KRYSA 58 Radost 47 Tíseň GB 426 872 426 den, rok 
ne 30.11 

 
VEPŘ KŮŇ 

  
KRYSA 10 Vykročení 6 Svár GB 426 872 337 
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P ř í l o h a  2  –  S o u h r n é  t a b u l k y  e n e r g i e  d n í  p r o  j e d n o t l i v é  m ě s í c e  r o k u  2 0 1 4  

PROSINEC 3 , 7 , 1 1 , 1 5 , 1 9 , 2 3 h  1 , 5 , 9 , 1 3 , 1 7 , 2 1 h  r o k  měsíc   d e n  

po 1.12 
 

NETOPÝR KŮŇ 
  

KRYSA 58 Radost 47 Tíseň GB 426 872 248 
 út 2.12 

 
KRYSA KŮŇ 

  
KRYSA 10 Vykročení 6 Svár GB 426 872 159 

 st 3.12 
 

VLAŠTOVKA KŮŇ 
  

KRYSA 58 Radost 47 Tíseň GB 426 872 961 
 čt 4.12 

 
VEPŘ KŮŇ 

  
KRYSA 10 Vykročení 6 Svár GB 426 872 872 den, měsíc 

pá 5.12 
 

DIKOBRAZ KŮŇ 
  

KRYSA 58 Radost 47 Tíseň GB 426 872 783 
 so 6.12 ⃝ VLK KŮŇ 

  
KRYSA 10 Vykročení 6 Svár GB 426 872 694 

 ne 7.12 
 

PES KŮŇ 
  

KRYSA 10 Vykročení 6 Svár GB 426 783 515 
 po 8.12 

 
BAŽANT KŮŇ 

  
KRYSA 58 Radost 47 Tíseň GB 426 783 426 den, rok 

út 9.12 
 

KOHOUT KŮŇ 
  

KRYSA 10 Vykročení 6 Svár GB 426 783 337 
 st 10.12 

 
HAVRAN KŮŇ 

  
KRYSA 58 Radost 47 Tíseň GB 426 783 248 

 čt 11.12 
 

OPICE KŮŇ 
  

KRYSA 10 Vykročení 6 Svár GB 426 783 159 
 pá 12.12 

 
LIDOOP KŮŇ 

  
KRYSA 58 Radost 47 Tíseň GB 426 783 961 

 so 13.12 
 

TAPÍR KŮŇ 
  

KRYSA 10 Vykročení 6 Svár GB 426 783 872 
 ne 14.12  OVCE KŮŇ 

  
KRYSA 10 Vykročení 6 Svár GB 426 783 783 den, měsíc 

po 15.12 
 

MUNTJAK KŮŇ 
  

KRYSA 58 Radost 47 Tíseň GB 426 783 694 
 út 16.12 

 
KŮŇ KŮŇ 

  
KRYSA 10 Vykročení 6 Svár GB 426 783 515 

 st 17.12 
 

JELEN KŮŇ 
  

KRYSA 58 Radost 47 Tíseň GB 426 783 426 den, rok 
čt 18.12 

 
HAD KŮŇ 

  
KRYSA 10 Vykročení 6 Svár GB 426 783 337 

 pá 19.12 
 

ČERV KŮŇ 
  

KRYSA 58 Radost 47 Tíseň GB 426 783 248 
 so 20.12 

 
BEZROHÝ DRAK KŮŇ 

  
KRYSA 10 Vykročení 6 Svár GB 426 783 159 

 ne 21.12 
 

DRAK KŮŇ 
  

BUVOL 25 Nevinnost 12 Úpadek LR 426 783 961 
 po 22.12 ● JEZEVEC KŮŇ 

  
BUVOL 17 Následování 45 Shromáždění LR 426 783 872 

 út 23.12 
 

ZAJÍC KŮŇ 
  

BUVOL 25 Nevinnost 12 Úpadek LR 426 783 783 den, měsíc 
st 24.12 

 
LIŠKA KŮŇ 

  
BUVOL 17 Následování 45 Shromáždění LR 426 783 694 

 čt 25.12 
 

TYGR KŮŇ 
  

BUVOL 25 Nevinnost 12 Úpadek LR 426 783 515 
 pá 26.12 

 
LEOPARD KŮŇ 

  
BUVOL 17 Následování 45 Shromáždění LR 426 783 426 den, rok 

so 27.12 
 

KONDOR KŮŇ 
  

BUVOL 25 Nevinnost 12 Úpadek LR 426 783 337 
 ne 28.12  BUVOL KŮŇ 

  
BUVOL 25 Nevinnost 12 Úpadek LR 426 783 248 

 po 29.12 
 

NETOPÝR KŮŇ 
  

BUVOL 17 Následování 45 Shromáždění LR 426 783 159 
 út 30.12 

 
KRYSA KŮŇ 

  
BUVOL 25 Nevinnost 12 Úpadek LR 426 783 961 

 st 31.12 
 

VLAŠTOVKA KŮŇ 
  

BUVOL 17 Následování 45 Shromáždění LR 426 783 872 
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P ř í l o h a  3  –  S o u h r n á  t a b u l k a  e n e r g i e  d n í  p r o  z a č á t e k  r o k u  2 0 1 5  
 

LEDEN     

čt 1.1 
 

PES KŮŇ 
  

BUVOL 25 Nevinnost 12 Úpadek LR 426 783 783 den, měsíc 
pá 2.1 

 
BAŽANT KŮŇ 

  
BUVOL 17 Následování 45 Shromáždění LR 426 783 694 

 so 3.1 
 

KOHOUT KŮŇ 
  

BUVOL 25 Nevinnost 12 Úpadek LR 426 783 515 
 ne 4.1 

 
HAVRAN KŮŇ 

  
BUVOL 17 Následování 45 Shromáždění LR 426 783 426 den, rok 

po 5.1 
 

OPICE KŮŇ 
  

BUVOL 25 Nevinnost 12 Úpadek LR 426 783 337 
 út 6.1 

 
LIDOOP KŮŇ 

  
BUVOL 17 Následování 45 Shromáždění LR 426 694 248 

 st 7.1 
 

TAPÍR KŮŇ 
  

BUVOL 25 Nevinnost 12 Úpadek LR 426 694 159 
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