HAD
Lidi narozené mezi 23. říjnem a 22. listopadem zveme v názvosloví Indiánského
horoskopu „Hady“. Tyto zrozence ovlivňuje vodní živel (cit, emoce, empatie,
duševno), vládne jim pak vítr západní (cítění, vnímání, empatie). I přes to, že had
patřil a patří k jedněm z nejnebezpečnějších živočichů a v evropské kulturní tradici
vystupuje většinou coby spodobnění zla či ďábla a mnoho lidí se ho štítí, u starých
indiánů tomu bylo naopak. Ne, že by nepředstavoval nebezpečí, ale pokud šlo o
mystické záležitosti, byl ztělesněnou modrostí, magickou postavou a představitel
nadpřirozených (s lidmi spřátelených) sil. Z výše uvedených přirovnání můžeme vyjít i
při charakterizování Hada jako jednoho ze znamení Kruhu Země.
Bývají to skutečně moudří a hloubaví lidé, dobří pozorovatelé, kteří si nedají pokoj,
dokud nepřijdou na kloub nějaké záhadě. Neprohlédnou to, co má být skryto,
neodhalí to, co má být tajné. Ti, kteří před Hady něco utajují nebo se vyznačují
neprůhledným chováním pak na ně působí jako výzva. Pomáhá jim jeden velký trumf.
Jsou obdařeni intuicí, šestým smyslem. Odpověď a výsledný obraz poskládají i z
malých dílků - krok pokroku a neúnavně. Nepotřebují policejní školy, aby odhalili to,
co ostatní nevidí. Hadí lidé umí vyslovit jednoznačný závěr, do věci či řešení
problému vnášejí světlo.
Neumí příliš dělat kompromisy, nezná „něco mezi“. Buď a nebo. Dobro nebo zlo. Ne,
že by všechno viděl černobíle, prostě potřebuje mít jasno. Dejte si pozor, aby jste
jednou nebyli odhaleni třeba vy. Raději s Hady jednejte na rovinu (samozřejmě nejen
s nimi), férově. Určitě se vám to vyplatí. Nezapomeňte, že pokud je had v nebezpečí,
dokáže kousnout! Na druhou stranu jsou kdykoli připraveni pomoct tam, kde je jich
třeba. Jsou velice vytrvalí, za svými cíli dokážou jít velice odhodlaně a tvrdohlavě.
Mnohdy však nepoznají zdravou míru a mají tendenci se přeceňovat. Příliš se tím
vyčerpávají a často to odnese jejich zdraví. Pokud si něco umanou, neposlouchají
rady svých přátel a prostě to budou dělat tak dlouho, dokud je neskolí nemoc nebo
se jim jejich záměr nakonec s vypětím všech sil podaří. Podobně je to i v
partnerském soužití. Had nesnáší nevěru, neupřímnost. Pokud miluje, tak úplně, z
celého srdce, „napořád“. Z toho důvodu lidé, kteří se narodili v totemu Hada
neuznávají volnost – druh se jim musí odevzdat úplně. Jak jsem napsal výše, pokud
odhalí zradu, kousne. Pozor, může to hodně bolet!

