
 

 

Živly nejen pro děti  

Svět kolem nás je složen ze živlů ohně, vody, země a 

vzduchu. Stejně tak i my máme v sobě tyto živly. 

 

Který živel je Tvůj? 

 

Ohnivý živel 

Ohnivý živel dává lidem energičnost, rychlost, bojovnost, nadšení, rozhodnost a odvážnost. 

Rychle se pro vše nadchne a chce to rychle vyzkoušet. Musí u všeho být a zároveň chce být ve 

všem první.  Když je ohně moc, člověk se rozpálí a rozzlobí. Začnou lítat jiskry vzteku a křiku. 

Pro ohnivého člověka je důležité Slunce, protože, když slunce vychází, roste v něm energie, a 

když zapadá, energie klesá a člověk se uklidňuje. Ohnivý živel má tolik energie, že potřebuje 

fyzický pohyb. 

Když vejde mezi ostatní, všechny zvedne ze židlí.   

(Beran, Lev, Střelec) 

 

Vodní živel 

Vodní živel lidem dává silné emoce, citlivost, vnímavost, starostlivost a opatrnost. Stále má o 

někoho starost a rád o druhé pečuje. Také ale potřebuje pečovat sám o sebe. Stále musí mít 

někoho kolem sebe a není rád sám. Umí být velmi přizpůsobivý a někdy bývá velmi stydlivý. Když 

se dotknete citů vodního člověka, dokáže se uzavřít a jeho voda zmrzne jako led. Pak je 

nepřístupný a smutný, a tak poznáš, že se vodní člověk zlobí. 

Ve skutečnosti má v sobě tolik lásky a dokáže dát každému vřelé objetí. Proto je tak oblíbený. 

(Rak, Štír, Ryby) 

 

Zemský živel 

Zemský živel dává lidem spolehlivost, pracovitost, praktičnost, zodpovědnost a hojnost. Dejte 

zemskému člověku nápad a on ho uskuteční. Potřebuje k tomu čas, aby vše dobře promyslel a 

naplánoval. Všem ukáže, jak se to dělá. Dokáže najít řešení jak a co opravit, namalovat nebo ušít. 

Zajímá ho výsledek. Co z toho bude a jestli to bude k využití. Nemá rád změny, protože to překazí 

jeho plány. To se pak projeví jeho tvrdohlavost, tak se zlobí zemský člověk. Má rád jistotu a 

předem vše naplánované. Proto je na něj vždy spolehnutí.   

(Býk, Panna, Kozoroh) 

 



Vzdušný živel 

Vzdušný živel dává lidem lehkost, optimismus, nadhled, zvídavost a moudrost. Vzdušný člověk je 

jako vzduch. Je nepolapitelný, neuchopitelný a někdy neviditelný. Potřebuje svobodu, volnost a 

prostor. Stále něco zkoumá a zajímá ho každá novinka. Potřebuje hodně mluvit a stále něco 

objevovat. Má rád knihy a příběhy. Stále nad něčím přemýšlí a dumá. Má v hlavě tolik myšlenek, 

že neumí odpočívat. Potřebuje se naučit své myšlenky zastavit.  Když se rozzlobí, začne se hádat. 

Vzdušný člověk každého rozpovídá. 

(Blíženec, Váhy, Vodnář) 
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