Autorizovaný Horoskop pro klienta

Víťa DOSTÁL alias Zeměkollár
*21. XI. 1959
Astrologické konstelace v okamžiku zrození klienta





Slunce: na rozhraní znamení Hadonoše a Orionu
Luna: ve znamení Žirafy
Dobropán: ve znamení Hranostaje
Venuše: ve znamení Lodního kýlu






Smrtonoš: čerpání náhradního volna za opozici
Kralomoc: tu a tam u Kassiopeji
Nebešťanka: v Pekle
Vodopán: oprava vodovodního řadu

Interpretace (s využitím umělé inteligence)
Řečený nešťastník se radši neměl narodit. Tak nepříznivou konstelaci pro pozemšťana jsem ještě neřešil. Od počátku
sumerské astrologie takový planetární chaos nebyl vídán. No ale, stalo se, a certifikovaný astrolog se s tím musí umět
vypořádat. Klient si již ve svém devátém měsíci života uvědomil, že je nějaký výjimečný. Vleže na zádech kopal
nožičkami střídavě do kruhu levou se zpožděním kruhového pohybu 180° ±0,1°. Rodiče si proto tohoto tréninku
všimli, a tak klientovi již v jednom roce pořídili dřevěnou atrapu jízdního kolečka. Když klient rostl, tak pomocí 3D
tiskárny mu bicykl každých pět měsíců upravovali. Není divu, že klient se k souběžně rostoucímu 3D bicyklu upnul
stejně náruživě jako jeho vrstevníci k marjánce. Šťastně tak překonal pubertu a hledal si své místo na slunci.
Brzy poznal, že lidé z nuzných poměrů nemají v bolševickém režimu ustláno na růžích, leda tak na třešničkách.
Zkoušeli jste někdy spát na lůžku posypaném tlustou vrstvou komunistických třešniček? Proto se podobně jako
Honza rozhodl, že se vydá do světa. Protože o nějakém ojetém tatraplánu se mu mohlo jen snít, vydal se do světa na
svém již nerostoucím 3D kole. Podařilo se mu tak navštívit komunistickou Čínu, což je nejlidnatější země na světě.
Když mu na hranicích Číny dával pohraničník do pasu vstupní razítko, tak se ho optal, kolik nás v Československu je.
Klient řekl, že asi 15 milionů. A pohraničník zajásal: „No to je skvělý, to se jistě všichni navzájem znáte!“ Přesto však
klient po projetí Čínou Severní Koreu raději vynechal. Jak známo, obejel celou zeměkouli a tím se zbavil svého
vrozeného komplexu méněcennosti (viz ten devastující horoskop).
Co tedy čeká klienta v budoucnosti? Konstelace Vodopána zabránila klientovi vybudovat ve své rodné vísce vodovod
a čistírnu odpadních vod. Brzy poté na základě takto těžce nabyté astrologické zkušenosti se rozhodl přidat k českým,
moravským, slezským a slovenským astrologům, kteří jsou machři ve výkladu horoskopů a k tomu umějí taky jezdit
na kole.
Klienta do budoucnosti čekají ještě chmurné chvíle. Zavinila to ta Luna ve znamení Žirafy, takže se bude muset
potýkat s tříčlennou domácí smečkou potomků, kteří mu nedopřejí oddychu ani uznání. Ještě že ho zachránila
planetka č. 15209, objevená českou ebicyklistkou Lenkou Planetkovou v září 1997 a pojmenována Mezinárodní
astronomickou unií v září 2007 jménem Dostál po českém světoběžníkovi. Tím byl totiž dosavadní dráhový chaos ve
Sluneční soustavě odstraněn a kdyby klienta nebylo, tak by ten nepořádek ve Sluneční soustavě dále kazil horoskopy.
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