
Hra „V jedné malé zemi“ 
1.4.2.1.1. ÚROVEŇ4-2.část-1.díl-Jak vznikla HRACÍ DESKA-1. Horoskopy narození 

Jak vznikla HRACÍ DESKA k 2.části ÚROVNĚ4 hry „V jedné malé zemi“ 
V této části vysvětlím, jak vznikla příloha 1.4.2.0. Hra „V jedné malé zemi?“-ÚROVEŇ4-2.část-

0.HRACÍ DESKA k 2.části ÚROVNĚ4. Na této HRACÍ DESCE je vyznačeno postavení planet 

Volodymyra Zelenského – prezidenta Ukrajiny v roce 2022, Joe Bidena – prezidenta USA a Vladimíra 

Putina – prezidenta Ruské federace. U každé planety je zde uvedeno, jak která planeta 

„spolupracuje“ či „nespolupracuje“ s ostatními planetami v horoskopu narození a jak by se daná 

energie měla projevit pozitivně i jak se projevuje negativně. Vše si vyhledávej také na HRACÍ DESCE  

V tomto 1.díle 2.části ÚROVNĚ4 hry „V jedné malé zemi“ budeš pracovat s těmito přílohami 

1.4.1.3. V jedné malé zemi-ÚROVEŇ4-1.část-3.díl-Jak řešit problémy? 

U každého uvedeného aspektu jakéhokoli zrozence si můžeš v této příloze najít výklad toho, jak daný 

aspekt řešit a jak by měla být energie projevována, aby mohla být negativně vynaložená energie 

vyrovnána pozitivním projevem a aby bylo možné využít vzájemně podpůrných energií v maximální 

možné míře.  

1.4.2.0. HRACÍ DESKA k 2.části ÚROVNĚ4. 

Jednotlivé aspekty jsou vyznačeny také v této příloze. Pro lepší pochopení je dobré si zde jednotlivé 

planety vyhledávat a sledovat i propojení aspektů. Lze si zde tedy v praxi ověřit to, co bylo řečeno 

na ÚROVNI3 hry „V jedné malé zemi“. 

1.4.2.1.1. ÚROVEŇ4-2.část-1.díl-Jak vznikla HRACÍ DESKA-1. Horoskopy narození 

Tuto přílohu právě čteš, na následujících stránkách se seznámíš s horoskopy narození Volodymira 

Zelenského, Joe Bidena a Vladimíra Putina. 



1.4.2.1. Hra „V jedné malé zemi“-ÚROVEŇ4-2.část-1.díl  
Jak vznikla HRACÍ DESKA-1. Horoskopy narození  

Volodymyr Zelenskyj, 25.1.1978, Krivoj Rog 

Jak vznikla HRACÍ DESKA k 2.části ÚROVNĚ4 hry „V jedné malé zemi“ 

Volodymyr Zelenskyj – 25.1.1978, Krivoj Rog 
V příloze 1.4.2.0. HRACÍ DESKA k 2.části ÚROVNĚ4 jsou planety v horoskopu narození Volodymyra 

Zelenského vyznačeny bílým písmem s šedivým pozadím  

Slunce ve Vodnáři – ŽITÍ skrze OSVOBOZOVÁNÍ 
Slunce V.Zelenského nalezneš ve znamení Vodnář, které se nachází proti znamení Lev, kterému 

Slunce vládne, proto je znamení Vodnář pro Slunce nepříznivé postavení, protože Slunce je zaměřeno 

na vlastní „Já“, kdežto znamení Vodnář je zaměřeno spíše na druhé lidi, nebo lépe řečeno na lidstvo 

jako celek 

Pozitivní projev 
Skutečné vnitřní OSVOBOZENÍ pro vlastní ŽITÍ za využití intelektu a techniky 

Negativní projev 
Vzpoury a protesty vlivem pýchy a pocitů nadřazenosti; „otrok techniky“ 

Měsíc ve Lvu – BEZPEČÍ skrze TVOŘENÍ 
Měsíc V.Zelenského nalezneš ve znamení Lev, které je protilehlé ke znamení Vodnář. 

Pozitivní projev 
Vnitřní pocit BEZPEČÍ při TVOŘENÍ pro vlastní reprezentaci 

Negativní projev 
Přecitlivělost a/nebo necitlivost vlivem pýchy a pocitů nadřazenosti 

Měsíc ve Lvu OPOZICE Slunce ve Vodnáři -  

BEZPEČÍ skrze TVOŘENÍ odporuje ve vztazích ŽITÍ skrze OSVOBOZOVÁNÍ 

Výklad aspektu LEV opozice VODNÁŘ viz příloha 1.4.1.3. V jedné malé zemi-ÚROVEŇ4-1.část-3.díl-

Jak řešit problémy? 

 

Merkur v Kozorohu – MYŠLENÍ skrze BUDOVÁNÍ 
Merkur V.Zelenského nalezneš ve znamení Kozoroh. 

Pozitivní projev 
Promyšlené BUDOVÁNÍ pevně daného řádu 

Negativní projev 
Omezování, strach, pocity viny vlivem omezeného myšlení 

  



1.4.2.1. Hra „V jedné malé zemi“-ÚROVEŇ4-2.část-1.díl  
Jak vznikla HRACÍ DESKA-1. Horoskopy narození  

Volodymyr Zelenskyj, 25.1.1978, Krivoj Rog 

 

Venuše ve Vodnáři – LÁSKA, SEBELÁSKA skrze OSVOBOZOVÁNÍ 
Venuši V.Zelenského nalezneš ve znamení Vodnář a nachází se nedaleko Slunce. 

Pozitivní projev 
Vnitřní OSVOBOZENÍ projevem LÁSKY a SEBELÁSKY s vědomím vlastní hodnoty 

Negativní projev 
Vzpoury a protesty vlivem závisti a nenávisti  

Venuše ve Vodnáři KONJUNKCE Slunce ve Vodnáři 

LÁSKA, SEBELÁSKA skrze OSVOBOZOVÁNÍ doplňuje ŽITÍ skrze OSVOBOZOVÁNÍ 

Projev LÁSKY a SEBELÁSKY doplňuje energii ŽITÍ při vnitřním OSVOBOZOVÁNÍ nebo jde o vzpoury 

a protesty vlivem pýchy a pocitů nadřazenosti a také vlivem závisti a nenávisti, záleží na využití 

Venuše ve Vodnáři OPOZICE Měsíc ve Lvu 

LÁSKA, SEBELÁSKA skrze OSVOBOZOVÁNÍ odporuje ve vztazích BEZPEČÍ skrze TVOŘENÍ 

Výklad aspektu LEV opozice VODNÁŘ viz příloha 1.4.1.3. V jedné malé zemi-ÚROVEŇ4-1.část-3.díl-

Jak řešit problémy? 

 

Mars ve Lvu – ZÍSKÁVÁNÍ skrze TVOŘENÍ 
Mars V.Zelenského nalezneš na samotném počátku znamení Lev, které je protilehlé ke znamení 

Vodnář 

Pozitivní projev 
ZÍSKÁVÁNÍ toho, co je nutné k přežití, TVOŘENÍM pro vlastní reprezentaci 

Negativní projev 
Agresivita vlivem pýchy a pocitů nadřazenosti 

Mars ve Lvu OPOZICE Slunce ve Vodnáři 

ZÍSKÁVÁNÍ skrze TVOŘENÍ odporuje ve vztazích ŽITÍ skrze OSVOBOZOVÁNÍ 

 

Mars ve Lvu OPOZICE Venuše ve Vodnáři 

ZÍSKÁVÁNÍ skrze TVOŘENÍ odporuje ve vztazích LÁSKA, SEBELÁSKA skrze OSVOBOZOVÁNÍ 

Výklad aspektu LEV opozice VODNÁŘ viz příloha 1.4.1.3. V jedné malé zemi-ÚROVEŇ4-1.část-3.díl-

Jak řešit problémy? 

 

  



1.4.2.1. Hra „V jedné malé zemi“-ÚROVEŇ4-2.část-1.díl  
Jak vznikla HRACÍ DESKA-1. Horoskopy narození  

Volodymyr Zelenskyj, 25.1.1978, Krivoj Rog 

 

Jupiter v Blížencích – DUCHOVNÍ RŮST skrze KOMUNIKACI 
Jupiter V. Zelenského nalezneš ve znamení Blíženci, které je protilehlé ke znamení Střelec, 

jemuž Jupiter vládne, proto ve znamení Blíženci je Jupiter špatně postaven; představuje příliš mnoho 

povrchní KOMUNIKACE bez duchovního základu zaměřené většinou na cizinu. Zatímco znamení 

Blíženci představuje KOMUNIKACI „na blízko“, tedy v blízkém okolí, Jupiter je svým duchovním 

přesahem zaměřen na budoucnost a také na cizinu. 

Pozitivní projev 
KOMUNIKACE s duchovním sebepřesahem 

Negativní projev 
Přehnaná komunikace (i s cizinou), prázdná slova 

 

Saturn ve Lvu – VESMÍRNÁ ZKOUŠKA v TVOŘENÍ 
Saturn V.Zelenského nalezneš ve znamení Lev. Podobně jako je špatně postavené Slunce ve znamení 

Vodnář, je špatně postavený také Saturn ve znamení Lev. Je to z toho důvodu, že znamení Lev je 

znamení protilehlé ke znamení Vodnář, kterému Saturn také vládne.  

Pozitivní projev 
Plnění karmické VESMÍRNÉ ZKOUŠKY při TVOŘENÍ pro vlastní reprezentaci 

Negativní projev 
Omezování, strach, pocity viny vlivem pýchy a pocitů nadřazenosti 

Saturn ve Lvu SEXTIL Jupiter v Blížencích 

VESMÍRNÁ ZKOUŠKA v TVOŘENÍ podporuje DUCHOVNÍ RŮST skrze KOMUNIKACI 

Výklad aspektu BLÍŽENCI sextil LEV viz příloha 1.4.1.3. V jedné malé zemi-ÚROVEŇ4-1.část-3.díl-

Jak řešit problémy? 

TOTO JE VÝJIMEČNÝ DUCHOVNÍ ASPEKT, který byl patrný v okamžiku narození V. Zelenského a jeho 

vrstevníků, na jeho pozitivním projevu je však nutné vědomě zapracovat a informace předávané 

při KOMUNIKACI v blízkém okolí zodpovědně zpracovávat na duchovní rovině TVŮRČÍM způsobem. 

Naposledy byl tento aspekt patrný v roce 1918. 
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Jak vznikla HRACÍ DESKA-1. Horoskopy narození  

Volodymyr Zelenskyj, 25.1.1978, Krivoj Rog 

 

Uran ve Štíru – PROBUZENÍ skrze TOUHU 
Uran nalezneš v horoskopu narození V.Zelenského ve znamení Štír. 

Pozitivní projev 
PROBUZENÍ vlastní originality prostřednictvím náhlých vhledů a vnuknutí při naplňování hluboké 

TOUHY 

Negativní projev 
Destrukce vlivem bouří a protestů 

Uran ve Štíru KVADRATURA Měsíc ve Lvu 

PROBUZENÍ skrze TOUHU odporuje vnitřně BEZPEČÍ skrze TVOŘENÍ 

Výklad aspektu LEV kvadratura ŠTÍR viz příloha 1.4.1.3. V jedné malé zemi-ÚROVEŇ4-1.část-3.díl-

Jak řešit problémy? 

Uran ve Štíru SEXTIL Merkur v Kozorohu 

PROBUZENÍ skrze TOUHU podporuje MYŠLENÍ skrze BUDOVÁNÍ 

Výklad aspektu ŠTÍR sextil KOZOROH viz příloha 1.4.1.3. V jedné malé zemi-ÚROVEŇ4-1.část-3.díl-

Jak řešit problémy? 

 

Neptun ve Střelci  - SJEDNOCOVÁNÍ skrze HLEDÁNÍ 
Neptun je v horoskopu narození V.Zelenského ve znamení Střelec. Neptun je ve znamení Střelec 

tzv. „v povýšení“, tzn. že jedinec má většinou tendenci zneužívat takto rozvinutou sílu 

Pozitivní projev 
SJEDNOCOVÁNÍ projevem „Božského Já“, tedy všeobjímající lásky při HLEDÁNÍ společné cesty 

pro dalekou budoucnost na duchovním základu 

Negativní projev 
Přehnané lži, podvody, chaos, zmatek, zamlžování faktů, požívání alkoholu, drog a léků 

Neptun ve Střelci TRIGON Měsíc ve Lvu 

SJEDNOCOVÁNÍ skrze HLEDÁNÍ podporuje BEZPEČÍ skrze TVOŘENÍ 

Výklad aspektu LEV trigon STŘELEC viz příloha 1.4.1.3. V jedné malé zemi-ÚROVEŇ4-1.část-3.díl-

Jak řešit problémy? 
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Pluto ve Váhách – POSILOVÁNÍ skrze VZTAHOVÁNÍ SE 
Pluto je v horoskopu narození V.Zelenského ve znamení Váhy.  

Pozitivní projev 
POSÍLENÍ moci k ovládnutí vlastního života při VZTAHOVÁNÍ SE, tedy při navazování VZTAHŮ 

pro spolupráci 

Negativní projev 
Destrukce a ovládání ve vztazích vlivem závisti a nenávisti 

Pluto ve Váhách SEXTIL Měsíc ve Lvu 

POSILOVÁNÍ skrze VZTAHOVÁNÍ SE podporuje BEZPEČÍ skrze TVOŘENÍ 

Výklad aspektu LEV sextil VÁHY viz příloha 1.4.1.3. V jedné malé zemi-ÚROVEŇ4-1.část-3.díl-Jak řešit 

problémy? 

Pluto ve Váhách KVADRATURA Merkur v Kozorohu 

POSILOVÁNÍ skrze VZTAHOVÁNÍ SE odporuje vnitřně MYŠLENÍ skrze BUDOVÁNÍ 

Výklad aspektu VÁHY kvadratura KOZOROH viz příloha 1.4.1.3. V jedné malé zemi-ÚROVEŇ4-1.část-

3.díl-Jak řešit problémy? 

Pluto ve Váhách SEXTIL Neptun ve Střelci 

POSILOVÁNÍ skrze VZTAHOVÁNÍ SE podporuje SJEDNOCOVÁNÍ skrze HLEDÁNÍ 

Výklad aspektu VÁHY sextil STŘELEC viz příloha 1.4.1.3. V jedné malé zemi-ÚROVEŇ4-1.část-3.díl-

Jak řešit problémy? 

UPOZORNĚNÍ! TOTO JE GENERAČNÍ ASPEKT! 

Toto je generační aspekt, který mají ve svých horoskopech narození všichni zrozenci Zelenského 

generace. Tento aspekt je však nutné vědomě přijmout a využít, pak pomůže při spolupráci 

ve VZTAZÍCH SJEDNOCOVAT HLEDÁNÍM společné cesty pro dalekou budoucnost na duchovní rovině. 

Pozitivní vliv tohoto aspektu bude patrný až po vyřešení kvadratury.  

Tento aspekt byl patrný v době, kdy se narodil Volodymyr Zelenskyj i všichni jeho vrstevníci. 

Tolik tedy k Volodymyru Zelenském. Nyní se seznámíme s horoskopem narození Joe Bidena. 

 



1.4.2.1. Hra „V jedné malé zemi“-ÚROVEŇ4-2.část-1.díl  
Jak vznikla HRACÍ DESKA-1. Horoskopy narození  

Joe Biden, 20.11.1942, Illions 

Jak vznikla HRACÍ DESKA k 2.části ÚROVNĚ4 hry „V jedné malé zemi“ 

Joe Biden – 20.11.1942, Illions 
V příloze 1.4.2.0. HRACÍ DESKA k 2.části ÚROVNĚ4 jsou vyznačeny planety v horoskopu narození 

Volodymyra Zelenského bílým písmem s černým pozadím 

Slunce ve Štíru – ŽITÍ skrze TOUHU 
Slunce je v horoskopu narození J.Bidena ve znamení Štír. 

Pozitivní projev 
Naplnění hluboké TOUHY pro ŽIVOT, mít moc nad svým životem 

Negativní projev 
Destrukce vlivem pýchy a pocitů nadřazenosti, ovládání, pocity moci a/nebo bezmoci (vlastní 

nebo vyvolávané) 

Měsíc v Býku – BEZPEČÍ skrze STABILIZOVÁNÍ 
Měsíc je v horoskopu narození J.Bidena ve znamení Býk, které je protilehlé ke znamení Štír.. 

Pozitivní projev 
STABILIZOVÁNÍ vlastní životní situace pro vnitřní pocit BEZPEČÍ 

Negativní projev 
Bezcitnost nebo přecitlivělost vlivem závisti a nenávisti, příp. v souvislosti s financemi 

 

Merkur ve Štíru – MYŠLENÍ skrze TOUHU 
I Merkur je v horoskopu narození J.Bidena ve znamení Štír. Nachází se nedaleko Slunce. 

Pozitivní projev 
MYŠLENÍ jdoucí do hloubky při naplňování hluboké TOUHY po transformaci 

Negativní projev 
Ovládání vedoucí k destrukci při povrchním myšlení 

Merkur ve Štíru KONJUNKCE Slunce ve Štíru 

MYŠLENÍ skrze TOUHU doplňuje ŽITÍ skrze TOUHU 

MYŠLENÍ do hloubky doplňuje energii ŽITÍ při naplňování hluboké TOUHY. Tento aspekt je buď 

o hluboké vnitřní proměně-transformaci života při MYŠLENÍ do hloubky, které jde k samotné 

podstatě nebo o destrukci a/nebo bezmoci při povrchním MYŠLENÍ 

  



1.4.2.1. Hra „V jedné malé zemi“-ÚROVEŇ4-2.část-1.díl  
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Venuše ve Štíru – LÁSKA, SEBELÁSKA skrze TOUHU 
I Venuše je v horoskopu narození J.Bidena ve znamení Štír.   Toto je pro Venuši nepříznivé postavení, 

protože znamení Štír je v opozici ke znamení Býk, kterému Venuše vládne. Ve znamení Štír se Venuše 

„utápí“ v temných vášních a citech, tato energie většinou působí směrem dolů. V horoskopu narození 

J.Bidena se Venuše nachází nedaleko Slunce a Merkura. 

Pozitivní projev 
LÁSKA a SEBELÁSKA objevená proměnou při naplňování hluboké TOUHY 

Negativní projev 
Destrukce vlivem závisti a nenávisti 

Venuše ve Štíru KONJUNKCE Slunce ve Štíru 

LÁSKA, SEBELÁSKA skrze TOUHU doplňuje ŽITÍ skrze TOUHU 

Venuše ve Štíru KONJUNKCE Merkur ve Štíru 

LÁSKA, SEBELÁSKA skrze TOUHU doplňuje MYŠLENÍ skrze TOUHU 

LÁSKA a SEBELÁSKA doplňuje energii ŽITÍ a MYŠLENÍ při naplňování hluboké TOUHY. Tento aspekt je 

buď o hluboké vnitřní proměně-transformaci při promyšleném projevu LÁSKY a SEBELÁSKY 

nebo o destrukci a ovládání vlivem závisti, nenávisti a povrchního MYŠLENÍ. Záleží i na dalších 

aspektech ke konjunkci. 

 

Mars ve Štíru-ZÍSKÁVÁNÍ skrze TOUHU 
Mars je v horoskopu narození J.Bidena také ve znamení Štír.   Mars stojí v Bidenově horoskopu 

narození přímo proti Měsíci/Luně. 

Pozitivní projev 
ZÍSKÁVÁNÍ toho, co je nutné pro přežití, aktivním naplňováním hluboké TOUHY 

Negativní projev 

Destrukce vlivem agresivity 

Mars ve Štíru OPOZICE Měsíc v Býku 

ZÍSKÁVÁNÍ skrze TOUHU odporuje ve vztazích BEZPEČÍ skrze STABILIZOVÁNÍ 

Výklad aspektu BÝK opozice ŠTÍR viz příloha 1.4.1.3. V jedné malé zemi-ÚROVEŇ4-1.část-3.díl-

Jak řešit problémy? 
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Jupiter v Raku-DUCHOVNÍ RŮST skrze PÉČI 
Jupiter je v horoskopu narození J.Bidena ve znamení Rak,  které si „rozumí“ se znamením Štír. 

Pozitivní projev 
DUCHOVNÍ RŮST při PÉČI o to, co je přirozené a co souvisí s rodinou, původem člověka, národem 

a vlastí s respektováním duchovního rozměru života se svým vlastním sebepřesahem 

Negativní projev 
Přehnaná přecitlivělost nebo „péče“ o to, co není přirozené a nesouvisí s původem člověk, národem 

a vlastí 

Jupiter v Raku TRIGON Slunce ve Štíru 

DUCHOVNÍ RŮST skrze PÉČI podporuje ŽITÍ skrze TOUHU 

Jupiter v Raku TRIGON Merkur ve Štíru  

DUCHOVNÍ RŮST skrze PÉČI podporuje MYŠLENÍ skrze TOUHU 

Jupiter v Raku TRIGON Venuše ve Štíru  

DUCHOVNÍ RŮST skrze PÉČI podporuje LÁSKA, SEBELÁSKA skrze TOUHU 

Výklad aspektu RAK trigon ŠTÍR viz příloha 1.4.1.3. V jedné malé zemi-ÚROVEŇ4-1.část-3.díl-Jak řešit 

problémy? 

 

Saturn v Blížencích-VESMÍRNÁ ZKOUŠKA v KOMUNIKACI 
Saturn je v horoskopu narození J.Bidena ve znamení Blíženci.    

Pozitivní projev 
Zodpovědná KOMUNIKACE, kterou tě VESMÍR ZKOUŠÍ 

Negativní projev 
Problémy s KOMUNIKACI, omezená KOMUNIKACE, strach, pocity viny či šíření strachu a pocitů viny 

při KOMUNIKACI 

 

  



1.4.2.1. Hra „V jedné malé zemi“-ÚROVEŇ4-2.část-1.díl  
Jak vznikla HRACÍ DESKA-1. Horoskopy narození  

Joe Biden, 20.11.1942, Illions 

 

Uran v Blížencích-PROBUZENÍ skrze KOMUNIKACI 
Uran je v horoskopu narození J.Bidena ve znamení Blíženci, ale na jeho počátku, tedy ve větší 

vzdálenosti od Saturna.  

Pozitivní projev 
PROBUZENÍ vlastní originality prostřednictvím náhlých vhledů a vnuknutí při KOMUNIKACI 

„na blízko“, tedy se sousedy, spolužáky, příbuznými, sourozenci...; originální KOMUNIKACE 

Negativní projev 
Komunikace vedoucí ke vzpourám a protestům 

Uran v Blížencích OPOZICE Slunce ve Štíru 

PROBUZENÍ skrze KOMUNIKACI odporuje ve vztazích ŽITÍ skrze TOUHU 

Uran v Blížencích OPOZICE Venuše ve Štíru 

PROBUZENÍ skrze KOMUNIKACI odporuje ve vztazích LÁSKA, SEBELÁSKA skrze TOUHU 

 

TOTO JSOU VÝJIMEČNÉ ASPEKTY 

Pokud se podíváš na HRACÍ DESKU, pak vidíš, že mezi znamením Blíženci a znamením Štír není 

naznačen žádný aspekt, proto lze tento aspekt považovat za výjimečný. Při této opozici jde o to, 

že Slunce a Venuše se nachází v posledních stupních znamení Štír a chystají se vstoupit do znamení 

Střelec, které je vůči znamení Blíženci v opozici. Tento aspekt způsobuje konflikty ve vztazích a také 

vnitřní nervozitu a následně negativní projev obou dotčených energií, v tomto případě vzpurnou 

KOMUNIKACI a destrukci ovládáním. Je třeba hledat „zlatou střední cestu“ a při KOMUNIKACI využít 

PROBUZENÉ originality prostřednictvím náhlých vhledů a vnuknutí k hluboké proměně-transformaci 

pro ŽITÍ projevem LÁSKY a SEBELÁSKY. Toto téma se připomíná pokaždé, když se nějaká planeta 

chystá vstoupit do znamení Střelec. Právě tehdy je nutná nějaká změna, aby se při průchodu planety 

znamením Střelec nepřehánělo.  

  



1.4.2.1. Hra „V jedné malé zemi“-ÚROVEŇ4-2.část-1.díl  
Jak vznikla HRACÍ DESKA-1. Horoskopy narození  

Joe Biden, 20.11.1942, Illions 

 

Neptun ve Váhách-SJEDNOCOVÁNÍ skrze VZTAHOVÁNÍ SE 
Neptun  je v horoskopu narození J.Bidena ve znamení Váhy.   Znamení Váhy si „rozumí“ se znamením 

Blíženci“ 

Pozitivní projev 
SJEDNOCOVÁNÍ projevem „Božského Já“, tedy všeobjímající lásky při spolupráci ve VZTAZÍCH 

Negativní projev 
Klam (i sebeklam), lež, podvody, chaos, zmatek a sklon k požívání alkoholu, drog a léků ve VZTAZÍCH 

Neptun ve Váhách SEXTIL Slunce ve Štíru 

SJEDNOCOVÁNÍ skrze VZTAHOVÁNÍ SE podporuje ŽITÍ skrze TOUHU 

Neptun ve Váhách SEXTIL Venuše ve Štíru 

SJEDNOCOVÁNÍ skrze VZTAHOVÁNÍ SE podporuje LÁSKA, SEBELÁSKA skrze TOUHU 

 

TOTO JE VÝJIMEČNÝ ASPEKT 

Pokud se podíváš na HRACÍ DESKU, pak vidíš, že mezi znamením Váhy a znamením Štír není 

naznačen žádný aspekt, proto lze tento aspekt považovat za výjimečný. Při tomto sextilu jde o to, 

že Slunce a Venuše se nachází v posledních stupních znamení Štír a chystají se vstoupit do znamení 

Střelec, které je vůči znamení Váhy v sextilu, a také proto, že planeta Neptun je v prvních stupních 

znamení Váhy. Na pozitivním projevu tohoto aspektu je nutné vědomě zapracovat. Tento aspekt 

napomáhá proměně (znamení Štír) při spolupráci (znamení Váhy), je však nutné si ve VZTAZÍCH dát 

pozor na lži a podvody, protože ty povedou k destrukci a ovládání.  

 

Neptun ve Váhách TRIGON Uran v Blížencích 

SJEDNOCOVÁNÍ skrze VZTAHOVÁNÍ SE podporuje PROBUZENÍ skrze KOMUNIKACI 

Výklad aspektu BLÍŽENCI trigon VÁHY viz příloha 1.4.1.3. V jedné malé zemi-ÚROVEŇ4-1.část-3.díl-

Jak řešit problémy? 

UPOZORNĚNÍ! TOTO JE GENERAČNÍ ASPEKT! 

Bez ohledu na to, co je uvedeno ve výkladu, aspekt TRIGON vzájemně podporuje jak pozitivní, 

tak negativní projev obou energií, což jsou lži, podvody, zamlžování informací při spolupráci 

ve VZTAZÍCH (Neptun ve Váhách) a také KOMUNIKACI vedoucí ke vzpourám (Uran v Blížencích). 

Toto je generační aspekt, který nám připomíná, že skutečně záleží na tom, jaké informace využíváme 

při spolupráci ke SJEDNOCOVÁNÍ, zda jde skutečně o informace pravdivé. Totéž se dělo i v době 

Bidenova narození, takže toto téma je patrné i u všech Bidenových vrstevníků. 

 

  



1.4.2.1. Hra „V jedné malé zemi“-ÚROVEŇ4-2.část-1.díl  
Jak vznikla HRACÍ DESKA-1. Horoskopy narození  

Joe Biden, 20.11.1942, Illions 

 

Pluto ve Lvu-POSILOVÁNÍ skrze TVOŘENÍ 
Pluto  je v horoskopu narození J.Bidena ve znamení Lev,   které si příliš „nerozumí“ se znamením Štír 

a znamením Býk, ale celkem si „rozumí“ se znamením Blíženci. 

Pozitivní projev 
POSÍLENÍ vlastní moci a vlivu k ovládnutí svého života při TVOŘENÍ pro vlastní reprezentaci 

Negativní projev 
Destrukce a ovládání vlivem pýchy a pocitů nadřazenosti 

Pluto ve Lvu KVADRATURA Měsíc v Býku  

POSILOVÁNÍ skrze TVOŘENÍ odporuje vnitřně BEZPEČÍ skrze STABILIZOVÁNÍ 

Výklad aspektu BÝK kvadratura LEV viz příloha 1.4.1.3. V jedné malé zemi-ÚROVEŇ4-1.část-3.díl-

Jak řešit problémy? 

Pluto ve Lvu KVADRATURA Mars ve Štíru  

POSILOVÁNÍ skrze TVOŘENÍ odporuje vnitřně ZÍSKÁVÁNÍ skrze TOUHU 

Výklad aspektu LEV kvadratura ŠTÍR viz příloha 1.4.1.3. V jedné malé zemi-ÚROVEŇ4-1.část-3.díl-

Jak řešit problémy? 

Pluto ve Lvu SEXTIL Saturn v Blížencích  

POSILOVÁNÍ skrze TVOŘENÍ podporuje VESMÍRNÁ ZKOUŠKA v KOMUNIKACI 

Výklad aspektu BLÍŽENCI sextil LEV viz příloha 1.4.1.3. V jedné malé zemi-ÚROVEŇ4-1.část-3.díl-

Jak řešit problémy? 

UPOZORNĚNÍ! TOTO JE GENERAČNĚ-DUCHOVNÍ ASPEKT! 

Na pozitivním projevu tohoto aspektu je nutné vědomě zapracovat. Jedná se o energii, která 

napomáhá vystihnout podstatu při TVŮRČÍM procesu a zodpovědné KOMUNIKACI. Tento aspekt 

naznačuje zodpovědnou KOMUNIKACI při uchopení podstaty v TVŮRČÍM procesu, aby mohlo dojít 

k proměně. Toto je generační aspekt, který připomíná, že informace, které jsou přijímané 

a předávané při KOMUNIKACI by se měly TVŮRČÍM způsobem zpracovat a při tomto TVŮRČÍM 

procesu je třeba vystihnout podstatu, což je nutné k proměně. Toto se dělo v době Bidenova 

narození, takže toto téma je zakódováno u všech Bidenových vrstevníků. 



1.4.2.1. Hra „V jedné malé zemi“-ÚROVEŇ4-2.část-1.díl  
Jak vznikla HRACÍ DESKA-1. Horoskopy narození  

Vladimír Putin, 7.10.1952, Petrohrad 

 

Jak vznikla HRACÍ DESKA k 2.části ÚROVNĚ4 hry „V jedné malé zemi“ 

Vladimír Putin – nar. 7.10.1952, Petrohrad 
V příloze 1.4.2.0. HRACÍ DESKA k 2.části ÚROVNĚ4 jsou vyznačeny planety v horoskopu narození 

Vladimíra Putina černým písmem s bílým pozadím 

 

Slunce ve Váhách – ŽITÍ skrze VZTAHOVÁNÍ SE 
Slunce naleznete v Putinově horoskopu narození ve znamení Váhy. 

Pozitivní projev 
Pro ŽITÍ je důležité VZTAHOVÁNÍ SE, tedy navazování VZTAHŮ 

Negativní projev 
Pýcha, pocity nadřazenosti, závist, nenávist 

 

Měsíc v Blížencích – BEZPEČÍ skrze KOMUNIKACI 
Měsíc naleznete v Putinově horoskopu narození ve znamení Blíženci, které si „rozumí“ se znamením 

Váhy. 

Pozitivní projev 
Citlivá a empatická KOMUNIKACE pro vnitřní pocit BEZPEČÍ 

Negativní projev 
přecitlivělost 

Slunce ve Váhách TRIGON Měsíc v Blížencích 

ŽITÍ skrze VZTAHOVÁNÍ SE podporuje BEZPEČÍ skrze KOMUNIKACI 

Výklad aspektu BLÍŽENCI trigon VÁHY viz příloha 1.4.1.3. V jedné malé zemi-ÚROVEŇ4-1.část-3.díl-

Jak řešit problémy? 

 

Merkur ve Váhách – MYŠLENÍ skrze VZTAHOVÁNÍ SE 
Merkur naleznete v Putinově horoskopu narození ve znamení Váhy blízko Slunce. 

Pozitivní projev 
Promyšlené navazování VZTAHŮ pro spolupráci 

Negativní projev 
Závist, nenávist 

Merkur ve Váhách KONJUNKCE Slunce ve Váhách 

MYŠLENÍ skrze VZTAHOVÁNÍ SE doplňuje ŽITÍ skrze VZTAHOVÁNÍ SE 

MYŠLENÍ při navazování VZTAHŮ doplňuje při spolupráci ve VZTAZÍCH energii ŽITÍ. Tento aspekt je 

buď o promyšlené spolupráci pro ŽITÍ nebo o závisti a nenávisti vlivem pýchy a pocitů nadřazenosti, 

záleží na dalších aspektech ke konjunkci. 



1.4.2.1. Hra „V jedné malé zemi“-ÚROVEŇ4-2.část-1.díl  
Jak vznikla HRACÍ DESKA-1. Horoskopy narození  

Vladimír Putin, 7.10.1952, Petrohrad 

 

Venuše ve Štíru – LÁSKA, SEBELÁSKA skrze TOUHU 
Venuši naleznete v Putinově horoskopu narození ve znamení Štír. Toto je pro Venuši nepříznivé 

postavení, protože Štír je protilehlé ke znamení Býk, kterému Venuše vládne. Ovládání a destrukce je 

v tomto případě buď projevována nebo přitahována zvenčí, projevem LÁSKY a s vědomím SEBELÁSKY 

by však mělo být možné dospět k proměně 

Pozitivní projev 
Proměna-transformace projevem LÁSKY 

Negativní projev 
Destrukce, ovládání vlivem závisti, nenávisti 

 

Mars ve Střelci – ZÍSKÁVÁNÍ skrze HLEDÁNÍ 
Mars je v Putinově horoskopu narození ve znamení Střelec, které si vcelku „rozumí“ se znamením 

Váhy. 

Pozitivní projev 
ZÍSKÁVÁNÍ toho, co je nutné k přežití, při HLEDÁNÍ společné cesty pro budoucnost na duchovní rovině 

Negativní projev 
Přehnaná agresivita 

Mars ve Střelci SEXTIL Merkur ve Váhách  

ZÍSKÁVÁNÍ skrze HLEDÁNÍ podporuje MYŠLENÍ skrze VZTAHOVÁNÍ SE 

Výklad aspektu VÁHY sextil STŘELEC viz příloha 1.4.1.3. V jedné malé zemi-ÚROVEŇ4-1.část-3.díl-

Jak řešit problémy? 

 

Jupiter v Býku – DUCHOVNÍ RŮST skrze STABILIZOVÁNÍ 
Jupiter se v Putinově horoskopu narození nachází ve znamení Býk, které je protilehlé vůči znamení 

Štír. 

Pozitivní projev 
DUCHOVNÍ RŮST při STABILIZOVÁNÍ životní situace 

Negativní projev 
Přehnaná závist a/nebo nenávist, přehnané hromadění majetku nebo naopak finanční problémy 

vlivem přehánění 

Jupiter v Býku OPOZICE Venuše ve Štíru  

DUCHOVNÍMU RŮSTU skrze STABILIZOVÁNÍ odporuje ve vztazích LÁSKA, SEBELÁSKA skrze TOUHU 

Výklad aspektu BÝK opozice ŠTÍR viz příloha 1.4.1.3. V jedné malé zemi-ÚROVEŇ4-1.část-3.díl-

Jak řešit problémy? 
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Saturn ve Váhách – VESMÍRNÁ ZKOUŠKA ve VZTAHOVÁNÍ SE 
Saturn se nachází v Putinově horoskopu narození ve znamení Váhy nedaleko Slunce a Merkura. 

Pozitivní projev 
Plnění karmické VESMÍRNÉ ZKOUŠKY při VZTAHOVÁNÍ SE, tedy při navazování vztahů pro spolupráci  

Negativní projev 
Omezování vlivem závisti a nenávisti  

Saturn ve Váhách KONJUNKCE Slunce ve Váhách 

VESMÍRNÁ ZKOUŠKA ve VZTAHOVÁNÍ SE doplňuje ŽITÍ skrze VZTAHOVÁNÍ SE 

 

Saturn ve Váhách KONJUNKCE Merkur ve Váhách 

VESMÍRNÁ ZKOUŠKA ve VZTAHOVÁNÍ SE doplňuje MYŠLENÍ skrze VZTAHOVÁNÍ SE 

MYŠLENÍ při navazování VZTAHŮ doplňuje při spolupráci ve VZTAZÍCH energii ŽITÍ. Tento aspekt je 

buď o promyšlené spolupráci pro ŽITÍ nebo o závisti a nenávisti vlivem pýchy a pocitů nadřazenosti, 

záleží na dalších aspektech ke konjunkci. 
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Jak vznikla HRACÍ DESKA-1. Horoskopy narození  
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Uran v Raku – PROBUZENÍ skrze PÉČI 
Uran naleznete v Putinově horoskopu narození ve znamení Rak, které si moc „nerozumí“ 

se znamením Váhy, ale „rozumí si“ se znamením Štír a znamením Býk, s každým trochu jinak. 

Pozitivní projev 
PROBUZENÍ vlastní originality při PÉČI o to, co je přirozené a co souvisí s rodinou, původem, 

národem, vlastí 

Negativní projev 
Vzpoury a protesty vlivem přecitlivělosti či péče o to, co není přirozené 

Uran v Raku KVADRATURA Slunce ve Váhách  

PROBUZENÍ skrze PÉČI odporuje vnitřně ŽITÍ skrze VZTAHOVÁNÍ SE 

Uran v Raku KVADRATURA Merkur ve Váhách 

PROBUZENÍ skrze PÉČI odporuje vnitřně MYŠLENÍ skrze VZTAHOVÁNÍ SE 

Výklad aspektu RAK kvadratura VÁHY viz příloha 1.4.1.3. V jedné malé zemi-ÚROVEŇ4-1.část-3.díl-

Jak řešit problémy? 

Uran v Raku TRIGON Venuše ve Štíru 

PROBUZENÍ skrze PÉČI podporuje LÁSKA, SEBELÁSKA skrze TOUHU 

Výklad aspektu RAK trigon ŠTÍR viz příloha 1.4.1.3. V jedné malé zemi-ÚROVEŇ4-1.část-3.díl-Jak řešit 

problémy? 

Uran v Raku SEXTIL Jupiter v Býku 

PROBUZENÍ skrze PÉČI podporuje DUCHOVNÍ RŮST skrze STABILIZOVÁNÍ 

Výklad aspektu BÝK sextil RAK viz příloha 1.4.1.3. V jedné malé zemi-ÚROVEŇ4-1.část-3.díl-Jak řešit 

problémy? 

UPOZORNĚNÍ! TOTO JE GENERAČNĚ-DUCHOVNÍ ASPEKT! 

Tento aspekt mají ve svých horoskopech narození i ostatní zrozenci narození ve stejném roce jako 

Vladimír Putin. Tento aspekt poukazuje na možnost STABILIZOVÁNÍ životní situace při originální PÉČI 

o národ a vlast (i za pomoci techniky) na duchovní rovině se sebepřesahem i přesahem do 

budoucnosti. Právě tento aspekt způsobovat otevírání nových možností v 50.letech 20.století při PÉČI 

o národ a vlast na duchovní rovině, bylo však nutné toho vědomě využít. Naposledy mělo lidstvo 

podobnou příležitost v roce 1869. 

Uran v Raku KVADRATURA Saturn ve Váhách 

PROBUZENÍ skrze PÉČI odporuje vnitřně VESMÍRNÁ ZKOUŠKA ve VZTAHOVÁNÍ SE 

Výklad aspektu RAK kvadratura VÁHY viz příloha 1.4.1.3. V jedné malé zemi-ÚROVEŇ4-1.část-3.díl-

Jak řešit problémy? 

UPOZORNĚNÍ! TOTO JE GENERAČNĚ-DUCHOVNÍ ASPEKT! 

Toto je karmický úkol, který lidstvo řešilo v době narození Vladimíra Putina. Tento duchovně-generační úkol si 

řeší všichni Putinovi vrstevníci. Jedná se o působení, kdy se při PÉČI o to přirozené objevuje něco nového, co je 

však v rozporu s převzetím zodpovědnosti při spolupráci. Neřešení tohoto problému karmicky zatížilo budoucí 

generace. Tento aspekt byl naposledy patrný v roce 1452. Toto byl čas pro práci na osobní rovině. 
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Neptun ve Váhách  - SJEDNOCOVÁNÍ skrze VZTAHOVÁNÍ SE 
Neptun naleznete v Putinově horoskopu narození ve znamení Váhy nedaleko Slunce, Merkura 

a Saturna. Znamení Váhy si moc „nerozumí“ se znamením Rak. 

Pozitivní projev 
SJEDNOCOVÁNÍ při VZTAHOVÁNÍ SE, tedy při navazování VZTAHŮ pro spolupráci 

Negativní projev 
Závist a nenávist vlivem klamu, lží, podvodů, chaosu, zmatků a/nebo požívání alkoholu, drog či léků 

Neptun ve Váhách KONJUNKCE Slunce ve Váhách  

SJEDNOCOVÁNÍ skrze VZTAHOVÁNÍ SE doplňuje ŽITÍ skrze VZTAHOVÁNÍ SE 

Neptun ve Váhách KONJUNKCE Merkur ve Váhách 

SJEDNOCOVÁNÍ skrze VZTAHOVÁNÍ SE doplňuje MYŠLENÍ skrze VZTAHOVÁNÍ SE 

Všechny tyto planety zdůrazňují promyšlené VZTAHOVÁNÍ SE, tedy spolupráci ve VZTAZÍCH 

pro celkové SJEDNOCENÍ, to je u Vladimíra Putina životně důležité pro jeho ŽITÍ, ale i pro to naše. 

Je nutné se ve VZTAZÍCH vyvarovat jakýchkoli lží, podvodů, zamlžování skutečnosti, jinak se 

VZTAHOVÁNÍ SE změní v závist a nenávist. 

Neptun ve Váhách KONJUNKCE Saturn ve Váhách 

SJEDNOCOVÁNÍ skrze VZTAHOVÁNÍ SE doplňuje VESMÍRNÁ ZKOUŠKA skrze VZTAHOVÁNÍ SE 

Jedná se o aspekt, který poukazuje na možnost SJEDNOCOVÁNÍ projevem vlastního „Božského Já“, 

tedy všeobjímající lásky při zodpovědné spolupráci. Tento aspekt byl patrný v době, kdy se Vladimír 

Putin narodil. 

UPOZORNĚNÍ! TOTO JE GENERAČNÍ ASPEKT! 

Negativní energie, která byla v té době projevena a nebyla řešena, se odráží v současném dění. Jedná se o úkol, 

s nímž se lidé musí naučit při spolupráci využívat inspirace a přebírat zodpovědnost ve vztazích. Neptun 

a Saturn se naposledy sešly ve znamení Váhy v aspektu konjunkce cca v roce 1450. 

Neptun ve Váhách KVADRATURA Uran v Raku 

SJEDNOCOVÁNÍ skrze VZTAHOVÁNÍ SE odporuje vnitřně PROBUZENÍ skrze PÉČI 

Výklad aspektu RAK kvadratura VÁHY viz příloha 1.4.1.3. V jedné malé zemi-ÚROVEŇ4-1.část-3.díl-

Jak řešit problémy? 

UPOZORNĚNÍ! TOTO JE GENERAČNÍ ASPEKT! 

U tohoto aspektu je třeba si uvědomit, že tento aspekt byl patrný v době, kdy se Vladimír Putin 

narodil, Vladimír Putin a jeho vrstevníci jsou nositeli této energie a připomínají nám tento problém. 

Právě v té době – na začátku 50. let 20.století byla tendence ke SJEDNOCOVÁNÍ při spolupráci, která 

ovšem byla v rozporu s tím novým, co přicházelo a co napomáhalo PROBUZENÍ vlastní originality 

prostřednictvím náhlých vhledů a vnuknutí při PÉČI o to, co je přirozené a souvisí s původem člověka, 

rodinou, národem a vlastí, a to i za pomoci techniky. I toto byl čas pro práci na osobní rovině. Tento 

aspekt byl naposledy patrný v letech 1783-1786. 

  



1.4.2.1. Hra „V jedné malé zemi“-ÚROVEŇ4-2.část-1.díl  
Jak vznikla HRACÍ DESKA-1. Horoskopy narození  

Vladimír Putin, 7.10.1952, Petrohrad 

Pluto ve Lvu – POSILOVÁNÍ skrze TVOŘENÍ 
Pluto naleznete v Putinově horoskopu narození ve znamení Lev. Toto znamení si „rozumí“ 

se znamením Váhy a znamením Střelec, ale moc si „nerozumí“ se znamením Býk. 

Pozitivní projev 
POSÍLENÍ vlastní moci k ovládnutí svého života při TVOŘENÍ 

Negativní projev 
Ovládání a destrukce vlivem pýchy a pocitů nadřazenosti 

Pluto ve Lvu SEXTIL Merkur ve Váhách  

POSILOVÁNÍ skrze TVOŘENÍ podporuje MYŠLENÍ skrze VZTAHOVÁNÍ SE 

Výklad aspektu LEV sextil VÁHY viz příloha 1.4.1.3. V jedné malé zemi-ÚROVEŇ4-1.část-3.díl-Jak řešit 

problémy? 

Pluto ve Lvu TRIGON Mars ve Střelci 

POSILOVÁNÍ skrze TVOŘENÍ podporuje ZÍSKÁVÁNÍ skrze HLEDÁNÍ 

Výklad aspektu LEV trigon STŘELEC viz příloha 1.4.1.3. V jedné malé zemi-ÚROVEŇ4-1.část-3.díl-

Jak řešit problémy? 

Pluto ve Lvu KVADRATURA Jupiter v Býku 

POSILOVÁNÍ skrze TVOŘENÍ odporuje vnitřně DUCHOVNÍ RŮST skrze STABILIZOVÁNÍ 

Výklad aspektu BÝK kvadratura LEV viz příloha 1.4.1.3. V jedné malé zemi-ÚROVEŇ4-1.část-3.díl-

Jak řešit problémy? 

Pluto ve Lvu SEXTIL Neptun ve Váhách 

POSILOVÁNÍ skrze TVOŘENÍ podporuje SJEDNOCOVÁNÍ skrze VZTAHOVÁNÍ SE 

Výklad aspektu LEV sextil VÁHY viz příloha 1.4.1.3. V jedné malé zemi-ÚROVEŇ4-1.část-3.díl-Jak řešit 

problémy? 

UPOZORNĚNÍ! TOTO JE GENERAČNÍ ASPEKT! 

Toto je generační aspekt, při kterém mělo lidstvo jedinečnou příležitost se SJEDNOTIT pro spolupráci 

při TVŮRČÍM procesu, který umožňoval proměnu. Tohoto příznivého působení však bylo nutné 

vědomě využít. A Vladimír Putin i jeho vrstevníci převzali tento energetický potenciál do své 

psychické výbavy. Na projevu tohoto aspektu se však musí vědomě zapracovat. 

 

Nyní pokračuj přílohou „1.4.2.3. ÚROVEŇ4-2.část-3.díl-Jak vznikla HRACÍ DESKA-Partnerské 

horoskopy“ 


