
SOKOL 

Lidi narozené mezi 21. březnem a 19. dubnem zveme v názvosloví Indiánského 
horoskopu „Sokoly“. Tyto zrozence ovlivňuje ohnivý živel (síla, aktivita, tvoření, vůle, 
činy), vládne jim pak vítr východní (cílevědomost, intuice, učení). Při charakterizování 
jednotlivých totemů můžeme vyjít ze znalosti života zvířat Kruhu Země. Není tomu 
jinak ani v případě znamení Sokola. Sokol je dravec. Bystrý pozorovatel schopný 
kdykoli a okamžitě vystartovat za svým cílem, kořistí, úlovkem. Myslí, že není třeba 
plánovat, prostě jen v pravý čas reagovat. Díky spontánnosti, často zbrklosti, někdy 
startuje vícekrát než uloví. To ho však neodradí od dalších vzletů.  

Ve své schopnosti neoblomně věří, vytčené mety považuje za dosažené a pokud jich 
nedostane nevadí, aspoň se proletěl, viděl něco nového, ověřil si postupy. Úspěch se 
pak dříve či později určitě dostaví. Zdravý rozum mu občas zatemní temperament, 
náhlé emocionální vzplanutí – reaguje pak prudce, bez okolků, přímo. Jen aby 
nenarazil. Při rychlosti jeho letu to může hodně zabolet! To se může projevit i v 
mezilidských vztazích. „Sokolové“ bývají v jednání s jinými lidmi přímí, upřímní, 
nenávidí přetvářku. Bývají dobrými zaměstnanci – jsou aktivní a svou práci odvedou 
svědomitě. Pokud si je znepřátelíte, můžete si za to sami.  

Narozený v totemu Sokola nesnáší lenochy, prospěcháře a ani nezkoušejte hrát na 
ně nějakou špinavou hru! Jak jsem napsal výše – emoce mu okamžitě zatemní mysl 
a už je ve vzduchu a řítí se na vás plnou rychlostí. Ano, nemýlíte se, kořistí jste vy! 
Občas se mezi těmito jedinci vyskytnou poněkud sobecké, hrubé a bezohledné 
povahy. Pak je lepší nestát jim v cestě – chodí totiž přímo, bez oklik a vyhýbání. V 
opačném případě boji neuniknete. To je právě jejich velký (mnohdy bohužel poněkud 
těžký) úkol: vštípit si dovednost naslouchat jiným, naučit se dialogu. Příměru lovec - 
kořist můžeme použít i jedná-li se o milostné záležitosti. Samozřejmě, Sokol tu 
vystupuje v roli lovce. Jde přímo, nemá čas čekat.  

Své lásce dokáže doletět i pro „modré z nebe“, ale umí se pořádně rozzlobit. A uvidí-
li kolem hnízda poletovat nezvaného hosta, opovážlivce, který si dělá zálusk na 
Sokolova partnera, klidně si ho dá k večeři. Milí Sokolové, buďte hrdí, ale dělejte 
kompromisy, každý není váš nepřítel.  

 


