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Dům Energie 12 KROKŮ Význam domu 

Ascendent 
1.dům - ASC 

OSOBNOST KROK 1 Energie, s níž reaguješ na každou novou situaci jako OSOBNOST 

2.dům FINANCE KROK 2 Energie, kterou uplatňuješ v oblasti FINANCÍ 

3.dům BLÍZKÉ OKOLÍ, VZDĚLÁNÍ KROK 3 
Energie, kterou projevuješ v BLÍZKÉM OKOLÍ při kontaktu se sousedy, příbuznými, sourozenci, spolužáky a při 
VZDĚLÁNÍ 

Imum Coeli 
4.dům - IC 

RODINA, PŮVOD KROK 4 Energie, kterou tě vybavila tvá RODINA a PŮVOD, tedy kterou přebíráš od svých předků 

5.dům ZÁJMY, ZÁLIBY, DĚTI KROK 5 Energie, při jejímž projevu uplatňuješ své pozitivní city a pocity (radost, spokojenost, veselost...) 

6.dům 
KAŽDODENNÍ POVINNOSTI, 
ZAMĚSTNÁNÍ, SLUŽBA DRUHÝM 
LIDEM, ZDRAVÍ 

KROK 6 
Energie, kterou uplatňuješ při KAŽDODENNÍCH POVINNOSTECH i v ZAMĚSTNÁNÍ, tedy při tvé SLUŽBĚ DRUHÝM 
LIDEM, kterou si zajišťuješ to, co potřebuješ k životu. Patří sem i ZDRAVÍ 

Descendent 
7.dům – DSC 

PARTNERSKÉ VZTAHY KROK 7 Energie, kterou se učíš zvládat prostřednictvím druhých lidí při objevování tvých vztahů 

8.dům 
BLÍZKÉ VZTAHY, HLUBOKÉ 
POCHOPENÍ, PENÍZE DRUHÝCH 
LIDÍ, SMRT, SEX 

KROK 8 

Energie, kterou se učíš zvládat při vymezování tvých BLÍZKÝCH VZTAHŮ, patří se především PENÍZE DRUHÝCH LIDÍ 
(faktury, složenky, daně, investice, úvěry ... atd.), dále SEX (sexuální energie slouží především k plození dětí - 
naších potomků - a posléze k "plození" děl a projektů, které nás přežijí) a také SMRT (nemusí být na fyzické 
rovině, v přeneseném slova smyslu jde o SMRT a ZNOVUZROZENÍ, tedy SMRT jako zánik něčeho, co již není 
platné, např.vzorců chování či smýšlení, a "ZNOVUZROZENÍ" jako obnova toho, co již zastaralo), patří sem i 
pochopení minulosti a také HLUBOKÉ POCHOPENÍ za pomoci astrologie či psychologie 

9.dům 
VÍRA, FILOZOFIE, CIZINA, DALEKÉ 
CESTY 

KROK 9 

Energie, kterou se učíš zvládat díky druhým lidem - tvým partnerům - při dalším rozšiřování svých vztahů 
prostřednictvím VÍRY a FILOZOFIE a také na DALEKÝCH CESTÁCH i v souvislosti s CIZINOU. VÍRA v to dobré 
pomáhá překonávat všechny nesnáze. Lidé, kteří NEVĚŘÍ ve vítězství dobra, jen přehánějí, naproti tomu lidé s 
pevnou VÍROU ve vítězství pravdy, lásky a dobra proplouvají životem mnohem snáze a jsou s to udělat něco pro 
to, aby se tento ideál stal skutečností. 

Medium Coeli 
10.dům-MC 

SPOLEČNOST KROK 10 
Energie, kterou se učíš zvládat prostřednictvím druhých lidí - tvých partnerů - při objevování tvých práv. Tuto 
energii projevuješ při tvém uplatnění ve SPOLEČNOSTI 

11.dům PŘÁTELÉ KROK 11 
Energie, kterou se učíš zvládat prostřednictvím druhých lidí - tvých partnerů - při vymezování tvých práv. Jedná se 
o energii, kterou uplatňuješ mezi PŘÁTELI, tedy ve skupině lidí, s nimiž sdílíš stejné ideály 

12.dům NEVĚDOMÍ, UZAVŘENÉ PROSTORY KROK 12 
Toto je energie, která byla vytěsněna do NEVĚDOMÍ, ať už tvými předky nebo tebou, patří sem i UZAVŘENÉ 
prostory (léčebny, sanatoria, ústavy, vězení, kasárna, kláštery...). Učíš se ji zvládat při dalším rozšíření tvých práv. 
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