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ROZBOR KORELÁTU –Lucka a David Novákovi
Tabulka korelátu:
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Oheň
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Mentální úroveň,pocitová energie
Intelektuální úroveň,vnitřní já,jak přemýšlíme
Podstata člověka,vnitřní hodnoty
Sila a emoce (psychická a fyzická)
Komunikace,projev navenek
Fyzická úroveň + sexuální energie

CO JE TO KORELÁT?
KORELÁT = SROVNÁVACÍ ASTROTYP
Koreláty nám pomáhají zorientovat se v mezilidských vztazích…a to jak ve vztazích
partnerských,tak i rodičovských,přátelských,pracovních či klientských. Korelát vzniká
porovnáním dvou astrotypů. Pomocí astrotypu každý účastník pozná nejprve sám sebe a
nám pak ukáže, jaké energie jsou mezi námi a jak je využít k tomu, aby to, co od vztahu
chceme, bylo naplněno. Pomáhá nám také řešit partnerské problémy v již existujících
vztazích. Nejvíce „průšvihů“ ve vztazích vychází z toho, že se nenaplní očekávání jednoho
nebo obou z partnerů. Ve vztahu to pak často způsobí zklamání a rozčarování.Partneři pak
navíc nenaplnění těchto očekávání berou osobně a to bývá začátek konce.Tato očekávání
jsou ale ve většině případů velmi scestná, právě proto, že ten druhý partner na to prostě
nemá ty správné energie, aby tato očekávání naplnil. Pochopením rozdílnosti druhého
člověka pak často pochopíme, že partner nám nedělá určitě věci schválně, že nám nechce
ublížit…. Partneři vzájemně poznají svůj potenciál, uleví se jim a přestanou si brát spoustu
věci osobně.
Díky korelátu se dozvíme, co našemu vztahu dělá dobře, co si do vztahu dodávat a co v něm
podporovat, poradí nám taky, kdy dělat věci společně a kdy zase naopak odděleně. Ukáže
nám, jakým způsobem se bude vztah vyvíjet, kdo a jak bude koho ovlivňovat nebo jaká
očekávání mohou mít partneři navzájem.
Pomocí korelátu se nám otevře uvědomění, na jakém základě jsou naše vztahy postaveny.
Porovnáním a popsáním energií, které působí v jakémkoliv vztahu, uvidíte možnosti, jak
vytvořit spokojené, láskyplné a harmonické vztahy se svým okolím.
Při rozboru korelátu vycházíme z přirozené tradice a hierarchie,tedy z toho, že muž by
měl být ve vztahu alespoň o trochu silnější než žena, rodič by měl být silnější než dítě,
nadřízený by měl být silnější než jeho podřízený apod.
První, co lze z tohoto korelátu vyčíst je,že David je na čtvrtém a pátém řádku,o něco silnější
než Lucka. Lucka je o něco silnější na třetím řádku a na šestém řádku Lucka Davidovi silně
dominuje. Na první řádku jsou oba stejní a na druhém řádku mají krásně harmonickou
energii .To znamená, že energeticky jsou na tom celkově velmi podobně a nikdo z nich ve
vztahu není výrazně silnější či dominantní, čili nemělo by to být tak, že někdo z nich dvou
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nějak výrazně určuje,jak se ten vztah bude vyvíjet, či ho jakýmsi způsobem „řídil“.Nicméně
vzhledem k vašim astrotypům, kde David má dva prvky a Lucka čtyři, je Lucka více
přizpůsobivá,všestrannější a tvárnější člověk, tzn. měla by spíše Lucka počítat s tím, že
bude většinou ta, která se Davidovi bude muset přizpůsobovat.
Nyní se pojďme podívat na detailnější rozbor vztahu Lucky a Davida.
První řádek je o pocitové, podvědomé úrovni, je to energie, která nám byla v okamžiku
našeho narození dána a s kterou neumíme pracovat. Můžeme ji jen přijmout. Působení této
energie je velmi silné. Jde o jakési vnitřní „hoření“, pocity, které nejsou vidět, ale umíme je
cítit.Na tomto řádku mají oba partneři shodné energie.Znamená to, že když se Lucka
s Davidem poprvé setkali,mohli mít oba pocit,že si hned rozumějí, mohlo se jednat o takovou
tu rychlou náklonnost, ale ne takový ten výbuch vášní, prostě pocitově jsou si tito lidé velmi
blízko.Oba jste mohli mít pocit, že toto je to pravé. Jedná se o jakési pocity souznění partneři
se vzájemně obohacují (jsou tzv. na jedné lodi). Mohou se mezi nimi objevit i konflikty, ale
neměly by být dlouhodobé a hluboké. Obecně se jedná o pozitivní energii, která vztahu
pomáhá.
Druhý řádek je o naší intelektuální úrovni, o tom jak přemýšlíme. Je to energie nejdelší,
velmi silná a její působení je dlouhodobé a nejvíce charakterizuje naše pravé já. Na tomto
řádku mají partneři monádu. Toto je velmi příjemná a harmonická energie a může se u nich
projevovat tak, že si dlouhodobě rozumí a doplňují se. Po dlouhodobém a intenzivním
vztahu, se dá mluvit až o jakési telepatii = partneři si mohou tzv. lézt navzájem do hlav a číst
si myšlenky. Může však po letech také nastat pocit nudy, pak je dobré si do vztahu dodávat
aktivity, společnost, zájmy... tedy aspekty elementu ohně.
Třetí řádek vyjadřuje naši podstatu, naše vnitřní hodnoty. Toto je ve vztahu velmi důležitý
řádek, je to velmi silná energie a její působení je dlouhodobé. U Lucky a Davida to znamená,
že Lucka podporuje Davidovi vnitřní hodnoty (které ovšem nemusí být nutně stejné). David
se tak může cítit obohacený a může se díky tomu stávat silnějším, lepším a sebejistějším, je
si jistý „v kramflících“. Pro vztah je to velmi pozitivní energie.
Čtvrtý řádek je o síle a emocích. Působení této energie není moc dlouhé, ani průrazné.
Nicméně tento řádek je ve vztahu relativně důležitý. Na tomto řádku je pro vztah velmi
pozitivní energie. U Lucky a Davida to znamená, že Lucka může mít pocit, že David ji „dává“
fyzickou sílu. Ale pozor, Davida to může občas psychicky i fyzicky vyčerpávat, aniž by si toho
byli oba partneři vědomi. David si musí proto posilovat energii Vody (což je „matka“ energie
Dřeva, kterou má na tomto řádku, neboli dřevo z energie vody čerpá sílu). Jak už bylo
řečeno v Davidově astrotypu u něj bude posilování a doplňování prvku vody opravdu velmi
důležité, kvůli silnému zastoupení prvku dřeva. Důležité pro něj bude i harmonizovat si dřevo
(zelená barva, příroda, nové zájmy, kreativní energie…)
Pátý řádek nám ukazuje komunikaci, projev navenek. Tento řádek ukazuje, jak jsou dva lidé
schopni se spolu ve vztahu domluvit, dohodnout se a rozumět si. Jak na sebe budou působit
vnějším projevem. Na tomto řádku má Lucka a David také velmi pozitivní energii, která
naznačuje, že by Lucka s Davidem neměli mít problém se domluvit. Při vzájemné komunikaci
se nebudou projevovat žádné velké emoce, nebudou na sebe zřejmě ječet, ale zřejmě
nepovedou ani tichou domácnost. Většinou se asi nebudou ani moc hádat. V jejich
komunikaci by se prostě neměly projevovat žádné velké konflikty a emoce. Nicméně díky
Davidovu Buvolovi a silnému zastoupení prvku dřeva, které se v Davidovi zřejmě hromadí, u
něj opravdu občas může docházet k silným výbuchům emocí ….v takových případech by se
mu Lucka měla opravdu raději klidit z cesty . David kvůli silnému dřevu opravdu potřebuje
emoce vydávat ze sebe ven a nedusit je v sobě, ideální by pro něj bylo chodit třeba i častěji
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do lesa, přírody, vykřičet se, vybít ze sebe energii na sportu…, aby ty výbuchy nebyly
najednou tak silné.
Šestý řádek je z pozice korelátů hlavně o sexu. Působení energie na tomto řádku je také
velmi silné. Zde Davidovi Lucka silně dominuje. Na tomto řádku je dominance velmi příjemná
energie a pro vztah nejlepší. Mezi partnery vzniká jiskření, které přináší novou energii (sex je
stále něčím nový). Navíc oba mají v astrotypu Zajíce, takže sex by jim měl oběma přinášet
radost.David by díky svému dřevu měl potřebovat spíše hravý sex a Lucka má na tomto
řádku Opici, která má ráda hravý přístup ke všemu, takže by možná nebylo vůbec špatné
kdyby si zkusili tyto radovánky zpestřit třeba nějakými pomůckami a více si „hráli“ .Sexuální
život bude pro jejich vztah opravdu velmi důležitý.
Z energetického hlediska ve vztahu Lucky a Davida převládají energie rození a shodné
energie.Znamená to ,že jejich vztah by měl být spíše klidný (žádná Itálie  ) a měly by
mezi nimi panovat jakési pocity souznění a porozumění.Měli by oba cítit ,že od sebe
vzájemně něco opravdu „dodávávají“ .Ale jelikož je to energie klidná a pomalá může v
jejich vztahu docházet k pocitům nudy a nenaplnění, k pocitům, že se jakoby nic
neděje. Důležité pro ně bude si tedy vztah zpestřovat, pracovat na něm.
Doporučení pro tento vztah:
 Oba mají v astrotypu Zajíce, což naznačuje, že by měli být oba rodinné typy a pro
oba by měla být důležitá starost o domov a o děti a také pocit, že doma vše funguje.
Ideální pro oba bude bydlení v domku či nějakém větším prosvětleném bytě.V
případě,že partneři mají takto jedno zvíře společné je dobré dělat společně to, co
dělá dobře tomu zvířeti.
 Volný čas mohou trávit různými příjemnými společenskými akcemi, ideálně i
s nějakými přáteli. Mohou je pořádat doma,či na ně chodit ven.Užívat si společně též
dobré jídlo a pití.Pro jejich vztah by opravdu mělo být přínosné mít nějakou partu lidi,
s kterými budou moci nějaké takové akce pořádat.
 Vhodná společná aktivita by bylo též například plavání – navíc pro Davida by to byl
celkem příjemný způsob doplňování elementu vody.
 Zajíc má také rád pohyb a pohyb ke svému životu potřebuje, takže nějaké venkovní
společné aktivity budou pro jejich vztah opravdu důležité. Všeobecně by společně
měli trávit hodně času venku.
 Bylo by pro ně také ideální mít třeba nějakou chatu v přírodě, na kterou by o
víkendech jezdili, případně by měli jezdit aspoň na nějaké výlety (příroda, hrady,
zámky apod.)
 Pozor na Davidova Buvola – může být velmi zásadový, Lucka by ho neměla tlačit do
ničeho,co sám nechce a nechávat mu čas a prostor. Pokud ovšem Lucce něco slíbí,
měl by to vždy dodržet. Lucka by se neměla snažit k sobě Davida také nějak
připoutávat či svazovat, je pro něj celkem důležitý pocit volnosti. Lucka naopak
potřebuje ve svém životě pevné vztahy, uzavřené vztahy, může být ráda doma…
David potřebuje volnost.
 Díky energetickému nastavení, které mají oba v astrotypech by ale měla Lucka vždy
nechat Davida, aby spíše on vybíral, jaké aktivity budou dělat a do ničeho ho opravdu
nenutila a nechala ho rozvíjet tím směrem, kterým on chce. On by měl určovat, co se
bude dělat, na ní by zase měla být péče o rodinu, zázemí, vyřizovat věci na úřadech,
okolo domácnosti…
 Každý by měl mít své aktivity, ale je pro ně oba také důležité najít si aktivity společné.
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