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Jak vznikla HRACÍ DESKA k 2.části ÚROVNĚ4 hry „V jedné malé zemi“ 
V příloze 1.4.2.0. Hra „V jedné malé zemi?“-ÚROVEŇ4-2.část-0.HRACÍ DESKA k 2.části ÚROVNĚ4 

jsou ve vnitřním kruhu vyznačeny jednotlivé aspekty mezi planetami, jak jsme o tom již hovořili 

na ÚROVNI3 v souvislosti s přílohou 1.3.2.0. Hrací deska ke stolní hře V jedné malé zemi. My si nyní 

v tomto 2.díle 2.části ÚROVNĚ4 hry „V jedné malé zemi“ ukážeme, jak se to, co je na této příloze 

uvedeno, projevuje v praxi.  

V tomto 2.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 planety 

jednotlivých „aktérů“ zrozenců vyhledávat a sledovat i propojení aspektů. Lze si zde tedy v praxi 

ověřit to, co bylo řečeno na ÚROVNI3 hry „V jedné malé zemi“. 

1.4.2.1.2. ÚROVEŇ4-2.část-3.díl-Jak vznikla HRACÍ DESKA-Partnerské horoskopy 

Tuto přílohu právě čteš, na následujících stránkách se seznámíš s tím, jak se navzájem svými 

horoskopy narození a tím i energetickými potenciály vzájemně ovlivňují Volodymir Zelenskyj, Joe 

Biden a Vladimír Putin 
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Jak vznikla HRACÍ DESKA k 2.části – Joe Biden a Volodymyr Zelenskyj 
Nyní se seznámíme s tím, jak se vzájemně ovlivňují planety a tím i energetické potenciály J.Bidena 

a Volodymyra Zelenského. Jednotlivé planety si vyhledávej na HRACÍ DESCE 1.4.2.0. HRACÍ DESKA 

k 2.části ÚROVNĚ4 a sleduj jednotlivé aspekty mezi znameními. 

Slunce ve Štíru J.Bidena TRIGON Mars ve Lvu V.Zelenského 

ŽITÍ skrze TOUHU J.Bidena podporuje ZÍSKÁVÁNÍ skrze TVOŘENÍ V.Zelenského 

Pozitivní projev 
Hluboká proměna naplněním hluboké TOUHY v ŽITÍ J.Bidena a ZÍSKÁVÁNÍ toho, co je nutné 

pro přežití, při TVOŘENÍ V.Zelenského 

Negativní projev 
Destrukce a ovládání vlivem pýchy a pocitů nadřazenosti J.Bidena a agresivita vlivem pýchy a pocitů 

nadřazenosti V.Zelenského 

TOTO JE VÝJIMEČNÉ SPOJENÍ 

Za normálních okolností je znamení Štír a znamení Lev v aspektu KVADRATURA (viz níže), ale v tomto 

případě jde o to, že u J.Bidena je Slunce v posledních stupních znamení Štír a tím připomíná nutnost 

přijmout citlivost znamení Štír před vstupem do aktivního ohnivého znamení Střelec, které si 

se znamením Lev „rozumí“, a naopak Mars je v prvních stupních znamení Lev, takže ještě doznívá 

energie citlivého a empatického znamení Rak, které si „rozumí“ se znamením Štír, pak můžeme 

tomuto výjimečnému spojení rozumět tak, že máme-li ZÍSKAT to, co potřebujeme k přežití, 

pak musíme v ŽITÍ dospět k proměně v souvislosti s hlubokými TOUHAMI a TVŮRČÍM způsobem 

napomoci zachování citlivosti a empatie i pro následné HLEDÁNÍ společné cesty pro budoucnost. 

Takto lze tento aspekt vyložit v pozitivním smyslu při pozitivním projevu obou dotčených energií. 

Ovšem může se zde podporovat i negativní projev obou znamení, záleží na využití. 

Slunce ve Štíru J.Bidena KVADRATURA Saturn ve Lvu V.Zelenského 

ŽITÍ skrze TOUHU J.Bidena odporuje vnitřně VESMÍRNÁ ZKOUŠKA v TVOŘENÍ V.Zelenského 

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

Jak řešit problémy? 

Pozitivní projev 
Hluboká proměna při ŽITÍ J.Bidena a zodpovědné TVOŘENÍ V.Zelenského 

Negativní projev 
Destrukce a ovládání vlivem pýchy a pocitů nadřazenosti J.Bidena a omezování, strach a pocity viny 

vlivem pýchy a pocitů nadřazenosti V.Zelenského 
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Měsíc v Býku J.Bidena KVADRATURA Slunce ve Vodnáři V.Zelenského 

BEZPEČÍ skrze STABILIZOVÁNÍ J.Bidena odporuje vnitřně 

ŽITÍ skrze OSVOBOZOVÁNÍ V.Zelenského 

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

3.díl-Jak řešit problémy? 

Pozitivní projev 
Vnitřní pocit BEZPEČÍ při STABILIZOVÁNÍ situace na úrovni finanční, prostorové i citové J.Bidena 

a vnitřní OSVOBOZENÍ pro ŽITÍ V.Zelenského 

Negativní projev 
Necitlivý zásah do prostoru druhého vlivem závisti a nenávisti J.Bidena a vzpoury a protesty vlivem 

pýchy a pocitů nadřazenosti V.Zelenského 

Měsíc v Býku J.Bidena KVADRATURA Venuše ve Vodnáři V.Zelenského 

BEZPEČÍ skrze STABILIZOVÁNÍ J.Bidena odporuje vnitřně 

LÁSKA, SEBELÁSKA skrze OSVOBOZOVÁNÍ V.Zelenského 

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

3.díl-Jak řešit problémy? 

Pozitivní projev 
Vnitřní pocit BEZPEČÍ při STABILIZOVÁNÍ situace na úrovni finanční, prostorové i citové J.Bidena 

a vnitřní OSVOBOZENÍ při projevu LÁSKY i SEBELÁSKY V.Zelenského 

Negativní projev 
Necitlivý zásah do prostoru druhého vlivem závisti a nenávisti J.Bidena a vzpoury a protesty vlivem 

závisti a nenávisti V.Zelenského 
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Venuše ve Štíru J.Bidena TRIGON Mars ve Lvu V.Zelenského 

LÁSKA, SEBELÁSKA skrze TOUHU J.Bidena Podporuje ZÍSKÁVÁNÍ skrze TVOŘENÍ V.Zelenského 

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

problémy? 

Pozitivní projev 
Hluboká proměna při projevu LÁSKY a SEBELÁSKY J.Bidena se ZÍSKÁVÁNÍM toho, co je nutné 

pro přežití, při TVOŘENÍ V.Zelenského 

Negativní projev 
Destrukce a ovládání vlivem závisti a nenávisti J.Bidena a agresivita vlivem pýchy a pocitů 

nadřazenosti V.Zelenského 

TOTO JE VÝJIMEČNÉ SPOJENÍ 

Za normálních okolností je znamení Štír a znamení Lev v aspektu KVADRATURA (viz níže), ale v tomto 

případě jde o to, že u J.Bidena je Venuše v posledních stupních znamení Štír a tím připomíná nutnost 

přijmout citlivost znamení Štír před vstupem do aktivního ohnivého znamení Střelec, které si 

se znamením Lev „rozumí“, a naopak Mars je v prvních stupních znamení Lev, takže ještě doznívá 

energie citlivého a empatického znamení Rak, které si „rozumí“ se znamením Štír, pak můžeme 

tomuto výjimečnému spojení rozumět tak, že máme-li ZÍSKAT to, co potřebujeme k přežití, 

pak musíme při projevu LÁSKY a SEBELÁSKY dospět k proměně v souvislosti s hlubokými TOUHAMI 

a TVŮRČÍM způsobem napomoci zachování citlivosti a empatie i pro následné HLEDÁNÍ společné 

cesty pro budoucnost. Takto lze tento aspekt vyložit v pozitivním smyslu při pozitivním projevu obou 

dotčených energií. Ovšem může se zde podporovat i negativní projev obou znamení, záleží na využití. 

Venuše ve Štíru J.Bidena KVADRATURA Saturn ve Lvu V.Zelenského  

LÁSKA, SEBELÁSKA skrze TOUHU J.Bidena odporuje vnitřně 

VESMÍRNÉ ZKOUŠCE v TVOŘENÍ V.Zelenského 

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

Jak řešit problémy? 

Pozitivní projev 
Hluboká proměna při projevu LÁSKY a SEBELÁSKY J.Bidena a ZÍSKÁVÁNÍ toho, co je nutné pro přežití 

při TVOŘENÍ V.Zelenského 

Negativní projev 
Destrukce a ovládání vlivem závisti a nenávisti J.Bidena a agresivita vlivem pýchy a pocitů 

nadřazenosti V.Zelenského 
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Mars ve Štíru J.Bidena KONJUNKCE Uran ve Štíru V.Zelenského  

ZÍSKÁVÁNÍ skrze TOUHU J.Bidena doplňuje PROBUZENÍ skrze TOUHU V.Zelenského 

Zde se vzájemně doplňuje energie hluboké TOUHY, která je s to člověka naprosto proměnit, 

z hlediska ZÍSKÁNÍ toho, co je nutné k přežití J.Bidena a PROBUZENÍ vlastní originality V.Zelenského 

Pozitivní projev 
Hluboká proměna pro ŽITÍ J.Bidena v souvislosti s hlubokou TOUHOU a PROBUZENÍ vlastní originality 

prostřednictvím náhlých vhledů a vnuknutí při naplňování hluboké TOUHY V.Zelenského 

Negativní projev 
Agresivní destrukce a ovládání J.Bidena  a vzpoury a protesty vedoucí k destrukci a ovládání 

V.Zelenského 

Mars ve Štíru J.Bidena KVADRATURA Měsíc ve Lvu V.Zelenského  

ZÍSKÁVÁNÍ skrze TOUHU J.Bidena odporuje vnitřně BEZPEČÍ skrze TVOŘENÍ V.Zelenského 

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

Jak řešit problémy? 

Pozitivní projev 
Hluboká proměna při ZÍSKÁVÁNÍ toho, co je nutné pro přežití, J.Bidena a vnitřní pocit BEZPEČÍ 

při TVOŘENÍ pro vlastní reprezentaci V.Zelenského 

Negativní projev 
Agresivní destrukce a ovládání J.Bidena a přecitlivělost vlivem pýchy a pocitů nadřazenosti 

V.Zelenského 

Saturn v Blížencích Joe Bidena TRIGON Slunce ve Vodnáři Volodymyra Zelenského  

VESMÍRNÁ ZKOUŠKA v KOMUNIKACI J.Bidena podporuje 

ŽITÍ skrze OSVOBOZOVÁNÍ V.Zelenského 

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

3.díl-Jak řešit problémy? 

Pozitivní projev 
Zodpovědná KOMUNIKACE při plnění VESMÍRNÉ ZKOUŠKY J.Bidena a skutečné vnitřní 

OSVOBOZOVÁNÍ pro ŽITÍ V.Zelenského 

Negativní projev 
Omezená komunikace, strach, pocity viny při komunikaci J.Bidena a vzpoury a protesty vlivem pýchy 

a pocitů nadřazenosti V.Zelenského 
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Uran v Blížencích Joe Bidena TRIGON Slunce ve Vodnáři Volodymyra Zelenského  

PROBUZENÍ skrze KOMUNIKACI J.Bidena podporuje ŽITÍ skrze OSVOBOZOVÁNÍ V.Zelenského 

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

3.díl-Jak řešit problémy? 

Pozitivní projev 
Originální KOMUNIKACE při PROBUZENÍ vlastní originality prostřednictvím náhlých vhledů a vnuknutí 

J.Bidena a skutečné vnitřní OSVOBOZOVÁNÍ pro ŽITÍ V.Zelenského 

Negativní projev 
Vzpurná komunikace vedoucí ke vzpourám a protestům J.Bidena a vzpoury a protesty vlivem pýchy 

a pocitů nadřazenosti V.Zelenského 

Uran v Blížencích Joe Bidena TRIGON Venuše ve Vodnáři Volodymyra Zelenského 

PROBUZENÍ skrze KOMUNIKACI J.Bidena podporuje 

LÁSKU, SEBELÁSKU skrze OSVOBOZOVÁNÍ V.Zelenského 

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

3.díl-Jak řešit problémy? 

Pozitivní projev 
Originální KOMUNIKACE při PROBUZENÍ vlastní originality prostřednictvím náhlých vhledů a vnuknutí 

J.Bidena a skutečné vnitřní OSVOBOZOVÁNÍ při projevu LÁSKY a SEBLEÁSKY V.Zelenského 

Negativní projev 
Vzpurná komunikace vedoucí ke vzpourám a protestům J.Bidena a vzpoury a protesty vlivem závisti a 

nenávisti V.Zelenského 

Neptun ve Váhách Joe Bidena TRIGON Slunce ve Vodnáři Volodymyra Zelenského 

SJEDNOCOVÁNÍ skrze VZTAHOVÁNÍ SE J.Bidena podporuje 

ŽITÍ skrze OSVOBOZOVÁNÍ V.Zelenského 

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

Jak řešit problémy? 

Pozitivní projev 
SJEDNOCOVÁNÍ projevem „Božského Já“, tedy všeobjímající lásky při VZTAHOVÁNÍ SE, 

tedy při navazování VZTAHŮ J.Bidena a skutečné vnitřní OSVOBOZOVÁNÍ při projevu LÁSKY 

a SEBLEÁSKY V.Zelenského 

Negativní projev 
Klam (i sebeklam), lež, podvody, zamlžování skutečnosti, požívání alkoholu, drog či léků ve VZTAZÍCH 

J.Bidena a vzpoury a protesty vlivem pýchy a pocitů nadřazenosti V.Zelenského  
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Neptun ve Váhách Joe Bidena SEXTIL Mars ve Lvu Volodymyra Zelenského 

SJEDNOCOVÁNÍ skrze VZTAHOVÁNÍ SE J.Bidena podporuje 

ZÍSKÁVÁNÍ skrze TVOŘENÍ V.Zelenského 

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

problémy? 

Pozitivní projev 
SJEDNOCOVÁNÍ projevem „Božského Já“, tedy všeobjímající lásky při VZTAHOVÁNÍ SE, 

tedy při navazování VZTAHŮ J.Bidena a ZÍSKÁVÁNÍ toho, co je nutné pro přežití při TVOŘENÍ 

V.Zelenského 

Negativní projev 
Klam (i sebeklam), lež, podvody, zamlžování skutečnosti, požívání alkoholu, drog či léků ve VZTAZÍCH 

J.Bidena a agresivita vlivem pýchy a pocitů nadřazenosti V.Zelenského 

Pluto ve Lvu Joe Bidena OPOZICE Slunce ve Vodnáři Volodymyra Zelenského 

POSILOVÁNÍ skrze TVOŘENÍ J.Bidena odporuje ve vztazích 

ŽITÍ skrze OSVOBOZOVÁNÍ V.Zelenského 

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

Jak řešit problémy? 

Pozitivní projev 
POSILOVÁNÍ vlastní moci a vlivu k ovládnutí svého života při TVOŘENÍ J.Bidena a skutečné vnitřní 

OSVOBOZOVÁNÍ pro ŽITÍ V.Zelenského 

Negativní projev 
Destrukce a ovládání i pocity bezmoci vlivem pýchy a nadřazenosti J.Bidena a vzpoury a protesty 

vlivem pýchy a pocitů nadřazenosti V.Zelenského 

Pluto ve Lvu Joe Bidena OPOZICE Venuše ve Vodnáři Volodymyra Zelenského 

POSILOVÁNÍ skrze TVOŘENÍ J.Bidena odporuje ve vztazích 

LÁSKA, SEBELÁSKA skrze OSVOBOZOVÁNÍ V.Zelenského 

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

Jak řešit problémy? 

Pozitivní projev 
POSILOVÁNÍ vlastní moci a vlivu k ovládnutí svého života při TVOŘENÍ J.Bidena a skutečné vnitřní 

OSVOBOZOVÁNÍ pro projevu LÁSKY a SEBELÁSKY V.Zelenského 

Negativní projev 
Destrukce a ovládání i pocity bezmoci vlivem pýchy a nadřazenosti J.Bidena a vzpoury a protesty 

vlivem závisti a nenávisti V.Zelenského 
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Jak vznikla HRACÍ DESKA k 2.části – Vladimír Putin a Volodymyr 

Zelenskyj 
Nyní se seznámíte s tím, jak se vzájemně ovlivňují horoskopy narození a tím i energetické potenciály 

Vladimíra Putina a Volodymyra Zelenského 

Slunce ve Váhách V.Putina SEXTIL Měsíc ve Lvu V.Zelenského  

ŽITÍ skrze VZTAHOVÁNÍ SE V.Putina podporuje BEZPEČÍ skrze TVOŘENÍ V.Zelenského 

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

problémy? 

Pozitivní projev 
VZTAHOVÁNÍ SE, tedy navazování vztahů pro ŽITÍ V.Putina a vnitřní pocit BEZPEČÍ při TVOŘENÍ 

V.Zelenského 

Negativní projev 
Pýcha a pocity nadřazenosti vlivem závisti a nenávisti V.Putina a přecitlivělost nebo necitlivost vlivem 

pýchy a pocitů nadřazenosti V.Zelenského 

    Slunce ve Váhách V.Putina KVADRATURA Merkur v Kozorohu V.Zelenského  

ŽITÍ skrze VZTAHOVÁNÍ SE V.Putina odporuje vnitřně MYŠLENÍ skrze BUDOVÁNÍ V.Zelenského 

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

3.díl-Jak řešit problémy? 

Pozitivní projev 
VZTAHOVÁNÍ SE, tedy navazování vztahů pro ŽITÍ V.Putina a promyšlené zodpovědné BUDOVÁNÍ 

pevně daného řádu V.Zelenského 

Negativní projev 
Pýcha a pocity nadřazenosti vlivem závisti a nenávisti V.Putina a omezované myšlení vlivem strachu 

a pocitů viny V.Zelenského 

Slunce ve Váhách V.Putina KONJUNKCE Pluto ve Váhách V.Zelenského  

ŽITÍ skrze VZTAHOVÁNÍ SE V.Putina doplňuje POSILOVÁNÍ skrze VZTAHOVÁNÍ SE V.Zelenského 

Tento aspekt naznačuje, že V.Putin může VZTAHOVÁNÍM SE, tedy navazování spolupráce ve 

VZTAZÍCH pro ŽITÍ napomoci hluboké proměně VZTAHŮ v generaci V.Zelenského 

Pozitivní projev 
Ochota spolupráce při VZTAHOVÁNÍ SE, tedy při navazování VZTAHŮ pro ŽITÍ V.Putina a změna 

přístupu ke spolupráci pro nastolení rovnováhy a tím POSÍLENÍ vlastní moci k ovládnutí vlastního 

života generace V.Zelenského 

Negativní projev 
Pýcha a pocity nadřazenosti vlivem závisti a nenávisti V.Putina a destrukce a ovládání ve VZTAZÍCH 

vlivem závisti a nenávisti V.Zelenského  

http://www.astrojinak.cz/
http://www.inspiro-akademy.cz/
mailto:astrojinak2022@seznam.cz


1.4.2.1.2. Hra „V jedné malé zemi“-ÚROVEŇ4-2.část-1.díl  
Jak vznikla HRACÍ DESKA-2. Partnerské horoskopy 

Vladimír Putin a Volodymyr Zelenskyj 

Zpracovala: Jana Mašková, astroložka, www.astrojinak.cz, www.janamaskova.cz astrojinak2022@seznam.cz 
v projektu NÁROD SOBĚ a INSPIRO-AKADEMIE pro hru V jedné malé zemi“ 

9/16 

 

Měsíc v Blížencích V.Putina TRIGON Slunce ve Vodnáři V.Zelenského  

BEZPEČÍ skrze KOMUNIKACI V.Putina podporuje ŽITÍ skrze OSVOBOZOVÁNÍ V.Zelenského 

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

3.díl-Jak řešit problémy? 

Pozitivní projev 
Citlivá KOMUNIKACE V.Putina vede k vnitřnímu OSVOBOZOVÁNÍ v ŽITÍ V.Zelenského 

Negativní projev 
Necitlivá KOMUNIKACE V.Putina způsobuje vzpoury a protesty vlivem pýchy a pocitů nadřazenosti 

V.Zelenského 

Měsíc v Blížencích V.Putina TRIGON Venuše ve Vodnáři V.Zelenského  

BEZPEČÍ skrze KOMUNIKACI V.Putina podporuje LÁSKA, SEBELÁSKA skrze OSVOBOZOVÁNÍ 

V.Zelenského 

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

3.díl-Jak řešit problémy? 

Pozitivní projev 
Citlivá KOMUNIKACE V.Putina vedoucí ke spolupráci v zájmu OSVOBOZOVÁNÍ při projevu LÁSKY 

a SEBELÁSKY V.Zelenského 

Negativní projev 
Necitlivá KOMUNIKACE V.Putina způsobuje vzpoury a protesty ve vztazích vlivem závisti a nenávisti 

a také v souvislosti s financemi V.Zelenského 

Merkur ve Váhách V.Putina TRIGON Jupter v Blížencích V.Zelenského  

MYŠLENÍ skrze VZTAHOVÁNÍ SE V.Putina podporuje DUCHOVNÍ RŮST skrze KOMUNIKACI 

V.Zelenského 

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

Jak řešit problémy? 

Pozitivní projev 
Promyšlená spolupráce ve VZTAZÍCH V.Putina podporuje DUCHOVNÍ RŮST při KOMUNIKACI 

V.Zelenského s duchovním sebepřesahem a vědomím dopadu na dalekou budoucnost 

Negativní projev 
Myšlení pramenící ze závisti a nenávisti V.Putina a přehnaná KOMUNIKACE bez duchovní podstaty 

V.Zelenského 
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Mars ve Střelci V.Putina OPOZICE Jupiter v Blížencích V.Zelenského 

ZÍSKÁVÁNÍ skrze HLEDÁNÍ V.Putina odporuje ve vztazích DUCHOVNÍ RŮST skrze KOMUNIKACI 

V.Zelenského 

Výklad aspektu BLÍŽENCI opozice STŘELEC viz příloha 1.4.1.3. V jedné malé zemi-ÚROVEŇ4-1.část-

3.díl-Jak řešit problémy? 

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

V.Putina a DUCHOVNÍ RŮST při KOMUNIKACI s duchovním sebepřesahem a vědomím dopadu 

na dalekou budoucnost V.Zelenského 

Negativní projev 
Přehnaná agresivita V.Putina a přehnaná KOMUNIKACE bez duchovního sebepřesahu V.Zelenského 

v souvislosti s cizinou 

Mars ve Střelci V.Putina TRIGON Saturn ve Lvu V.Zelenského  

ZÍSKÁVÁNÍ skrze HLEDÁNÍ V.Putina podporuje VESMÍRNÁ ZKOUŠKA v TVOŘENÍ V.Zelenského 

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

Jak řešit problémy? 

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

V.Putina a zodpovědné plnění VESMÍRNÉ ZKOUŠKY v TVOŘENÍ pro vlastní reprezentaci V.Zelenského  

Negativní projev 
Přehnaná agresivita V.Putina a nezodpovědná pýcha a pocity nadřazenosti vedoucí k omezování, 

strachu, pocitům viny a trestu V.Zelenského  

Ačkoliv V.Zelenskyj, J.Biden ani V.Putin nemají ve svých horoskopech narození tento aspekt, přesto je 

tento aspekt patrný v partnerském horoskopu V.Putina a V.Zelenského (Mars ve Střelci V.Putina 

OPOZICE Jupiter v Blížencích V.Zelenského). Podle přílohy 1.1.3.1. TVÉJMÉNOPŘÍJMENÍ-ZVĚROKRUH-

Beran-Váhy-Osobní MAPA ŽIVOTA  si zjisti, zda je tento aspekt patrný i ve tvém horoskopu narození 

a přečti si v příloze 1.4.1.3. V jedné zemi-ÚROVEŇ4-1.část-3.díl-Jak řešit problémy, jak tohoto 

aspektu využít ve svůj prospěch. 

Jupiter v Býku V.Putina KVADRATURA Měsíc ve Lvu V.Zelenského 

DUCHOVNÍ RŮST skrze STABILIZOVÁNÍ V.Putina odporuje vnitřně BEZPEČÍ skrze TVOŘENÍ 

V.Zelenského 

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

Jak řešit problémy? 

Pozitivní projev 
DUCHOVNÍ RŮST při STABILIZOVÁNÍ životní situace na úrovni finanční, prostorové a citové 

na duchovní rovině s vlastním sebepřesahem a vědomím dopadu na dalekou budoucnost V.Putina 

a vnitřní pocit BEZPEČÍ při TVOŘENÍ pro vlastní reprezentaci V.Zelenského  
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Negativní projev 
Přehnaná zuřivost při ohrožení vlastního prostoru V.Putina a bezcitná a necitlivá pýcha a pocity 

nadřazenosti V.Zelenského  

 

 

Saturn ve Váhách V.Putina SEXTIL Měsíc ve Lvu V.Zelenského  

VESMÍRNÁ ZKOUŠKA ve VZTAHOVÁNÍ SE V.Putina podporuje BEZPEČÍ skrze TVOŘENÍ 

V.Zelenského 

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

problémy? 

Pozitivní projev 
Zodpovědný přístup ke spolupráci ve VZTAZÍCH V.Putina a vnitřní pocit BEZPEČÍ při TVOŘENÍ 

pro vlastní reprezentaci V.Zelenského 

Negativní projev 
Omezování, strach, pocity viny ve VZTAZÍCH V.Putina a bezcitná a necitlivá pýcha a pocity 

nadřazenosti V.Zelenského 

Saturn ve Váhách V.Putina KVADRATURA Merkur v Kozorohu V.Zelenského  

VESMÍRNÁ ZKOUŠKA ve VZTAHOVÁNÍ SE V.Putina odporuje vnitřně MYŠLENÍ skrze BUDOVÁNÍ 

V.Zelenského 

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

3.díl-Jak řešit problémy? 

Pozitivní projev 
Zodpovědný přístup ke spolupráci ve VZTAZÍCH V.Putina a promyšlené BUDOVÁNÍ pevně daného 

řádu V.Zelenského, za který je možné převzít zodpovědnost 

Negativní projev 
Omezování, strach, pocity viny ve VZTAZÍCH V.Putina a nepromyšlené a nezodpovědné omezování, 

strach a pocity viny V.Zelenského 
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Saturn ve Váhách V.Putina SEXTIL Neptun ve Střelci V.Zelenského 

VESMÍRNÁ ZKOUŠKA ve VZTAHOVÁNÍ SE V.Putina podporuje SJEDNOCOVÁNÍ skrze HLEDÁNÍ 

V.Zelenského 

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

Jak řešit problémy? 

Pozitivní projev 
Zodpovědný přístup ke spolupráci ve VZTAZÍCH V.Putina a celkové  SJEDNOCENÍ projevem „Božského 

Já“, tedy všeobjímající lásky při HLEDÁNÍ společné cesty pro dalekou budoucnost na duchovní rovině 

V.Zelenského 

Negativní projev 
Omezování, strach, pocity viny ve VZTAZÍCH V.Putina a přehnané lži, podvody, zamlžování faktů 

i požívání alkoholu, drog či léků V.Zelenského 

UPOZORNĚNÍ! TOTO JE DUCHOVNĚ-GENERAČNÍ ASPEKT TĚCHTO DVOU GENERACÍ 

S KARMICKÝM ZABARVENÍM! 

Tento aspekt mají v partnerských horoskopech mezi těmito dvěma generacemi všichni vrstevníci 

Vladimíra Putina a Volodymyra Zelenského. Je to aspekt, který poukazuje na zodpovědnou spolupráci 

(Saturn ve Váhách) pro celkové SJEDNOCENÍ při HLEDÁNÍ společné cesty pro budoucnost projevem 

všeobjímající lásky (Neptun ve Střelci). Právě toto je úkolem těchto dvou generací - generace V.Putina 

a generace V.Zelenského. 

Saturn ve Váhách V.Putina KONJUNKCE Pluto ve Váhách V.Zelenského 

VESMÍRNÁ ZKOUŠKA ve VZTAHOVÁNÍ SE V.Putina doplňuje POSILOVÁNÍ skrze VZTAHOVÁNÍ SE 

V.Zelenského 

Zde pracují obě energie pro navázání VZTAHU a spolupráci 

Pozitivní projev 
Zodpovědný přístup ke spolupráci ve VZTAZÍCH V.Putina vede k POSÍLENÍ vlastní moci a vlivu 

při VZTAHOVÁNÍ SE, tedy při navazování VZTAHŮ v zájmu spolupráce V.Zelenského 

Negativní projev 
Omezování, strach, pocity viny ve VZTAZÍCH V.Putina a destrukce a ovládání vlivem závisti a nenávisti 

V.Zelenského 

UPOZORNĚNÍ! TOTO JE DUCHOVNĚ-GENERAČNÍ ASPEKT TĚCHTO DVOU GENERACÍ 

S KARMICKÝM ZABARVENÍM! 

I tento aspekt mají v partnerských horoskopech mezi těmito dvěma generacemi všichni vrstevníci 

Vladimíra Putina a Volodymyra Zelenského. Je to aspekt, který poukazuje na zodpovědnou 

spolupráci, která povede k naprosté proměně stávající spolupráce tak, aby mohlo dojít ke skutečné 

rovnováze, kdy bude dán prostor oběma stranám.  
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Uran v Raku V.Putina TRIGON Uran ve Štíru V.Zelenského 

PROBUZENÍ skrze PÉČI V.Putina podporuje PROBUZENÍ skrze TOUHU V.Zelenského 

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

problémy? 

Pozitivní projev 
PROBUZENÁ originalita prostřednictvím náhlých vhledů a vnuknutí při PÉČI o to, co souvisí 

s původem člověka, rodinou, národem, vlastí V.Putina a PROBUZENÍ originality prostřednictvím 

náhlých vhledů a vnuknutí při naplňování hluboké TOUHY V.Zelenského směřující k hluboké proměně 

Negativní projev 
Vzpoury a protesty vlivem necitlivosti V.Putina a destrukce a ovládání při vzpourách a protestech 

V.Zelenského 

UPOZORNĚNÍ! TOTO JE GENERAČNÍ ASPEKT TĚCHTO DVOU GENERACÍ! 

Tento aspekt mají ve svých partnerských horoskopech i ostatní příslušníci generace Vladimíra Putina 

a Volodymyra Zelenského. Je to aspekt, který poukazuje na nutnost zcela nového přístupu k tomu, 

co je přirozené a souvisí s původem člověka, národem a vlastí včetně schopnosti empatie, tedy 

vcítění se do pocitů druhého (Uran v Raku-generace V.Putina) a zcela nový přístup k psychickým silám 

a energiím, které mohou být využity buď naprosto destruktivně k ovládání nebo k naprosté proměně 

toho, co již není funkční pro ovládnutí vlastního života(Uran ve Štíru-generace V.Zelenského) 

Uran v Raku V.Putina KVADRATURA Pluto ve Váhách V.Zelenského 

PROBUZENÍ skrze PÉČI V.Putina odporuje vnitřně POSILOVÁNÍ skrze VZTAHOVÁNÍ SE 

V.Zelenského 

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

Jak řešit problémy? 

Pozitivní projev 
PROBUZENÁ originalita prostřednictvím náhlých vhledů a vnuknutí při PÉČI o to, co souvisí 

s původem člověka, rodinou, národem, vlastí V.Putina vede k POSÍLENÍ moci pro ovládnutí vlastního 

života při spolupráci ve VZTAZÍCH V.Zelenského směřující k hluboké proměně 

Negativní projev 
Necitlivá vzpoura V.Putina a destrukce a ovládání při spolupráci V.Zelenského 

UPOZORNĚNÍ! TOTO JE GENERAČNÍ ASPEKT TĚCHTO DVOU GENERACÍ! 

I t ento aspekt mají ve svých partnerských horoskopech i ostatní příslušníci generace Vladimíra Putina 

a Volodymyra Zelenského. Je to aspekt, který poukazuje na nutnost zcela nového přístupu k tomu, co 

je přirozené a souvisí s původem člověka, národem a vlastí včetně schopnosti empatie, tedy vcítění se 

do pocitů druhého (Uran v Raku-generace V.Putina) a naprosté změny ve VZTAZÍCH v zájmu 

spolupráce tak, aby mohlo dojít k celkové rovnováze a spolupráci, která skutečně pomáhá (Pluto 

ve Váhách-generace V.Zelenského) 
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Jak vznikla HRACÍ DESKA k 2.části – Vladimír Putin a Joe Biden 
Zde se seznámíte s tím, jak se vzájemně ovlivňují horoskopy narození a tím i energetické potenciály 

V.Putina a J.Bidena 

Slunce ve Váhách V.Putina TRIGON Saturn v Blížencích J.Bidena  

ŽITÍ skrze VZTAHOVÁNÍ SE V.Putina podporuje VESMÍRNÁ ZKOUŠKA v KOMUNIKACI J.Bidena 

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

Jak řešit problémy? 

Pozitivní projev 
Spolupráce při VZTAHOVÁNÍ SE, tedy při navazování VZTAHŮ pro ŽITÍ V.Putina a plnění VESMÍRNÉ 

ZKOUŠKY v zodpovědné KOMUNIKACI J.Bidena 

Negativní projev 
Pýcha a pocity nadřazenosti vlivem nenávisti V.Putina a omezená KOMUNIKACE a s tím spojený 

strach, pocity viny a trest J.Bidena. 

Měsíc v Blížencích V.Putina KONJUNKCE Uran v Blížencích J.Bidena  

BEZPEČÍ skrze KOMUNIKACI V.Putina doplňuje PROBUZENÍ skrze KOMUNIKACI J.Bidena 

Zde jde o originální a citlivou KOMUNIKACI mezi oběma zrozenci 

Pozitivní projev 
Citlivá a empatická KOMUNIKACE V.Putina napomáhá PROBUZENÍ originality prostřednictvím náhlých 

vhledů a vnuknutí J.Bidena 

Negativní projev 
Necitlivost při KOMUNIKACI V:Putina a vzpoury a protesty při KOMUNIKACI J.Bidena  

Měsíc v Blížencích V.Putina TRIGON Neptun ve Váhách J.Bidena 

BEZPEČÍ skrze KOMUNIKACI V.Putina podporuje SJEDNOCOVÁNÍ skrze VZTAHOVÁNÍ SE 

J.Bidena 

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

Jak řešit problémy? 

Pozitivní projev 
Citlivá a empatická KOMUNIKACE V.Putina a SJEDNOCOVÁNÍ projevem „Božského Já“, 

tedy všeobjímající lásky při VZTAHOVÁNÍ SE pro spolupráci, tedy při navazování VZTAHŮ J.Bidena 

Negativní projev 
Necitlivost až bezcitnost při KOMUNIKACI V:Putina a lži, podvody, klam, zamlžování skutečnosti 

a/nebo požívání alkoholu, drog či léků J.Bidena ve VZTAZÍCH 
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Merkur ve Váhách V.Putina KVADRATURA Jupiter v Raku J.Bidena 

MYŠLENÍ skrze VZTAHOVÁNÍ SE V.Putina odporuje vnitřně DUCHOVNÍ RŮST skrze PÉČI 

J.Bidena 

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

Jak řešit problémy? 

Pozitivní projev 
Promyšlená spolupráce při VZTAHOVÁNÍ SE, tedy při navazování VZTAHŮ V.Putina a PÉČE o to, co je 

přirozené a souvisí s původem člověka, národem a vlastí, a to na duchovní rovině s vlastním 

sebepřesahem a vědomím dopadu na dalekou budoucnost J.Bidena 

Negativní projev 
Závist a nenávist ovlivňující MYŠLENÍ V:Putina a přehnaná přecitlivělost či přehnaná péče i o to, 

co není přirozené a co nesouvisí s původem, národem, vlastí bez duchovního rozměru J.Bidena. 

Venuše ve Štíru V.Putina KONJUNKCE Mars ve Štíru J.Bidena 

LÁSKA, SEBELÁSKA skrze TOUHU V.Putina doplňuje ZÍSKÁVÁNÍ skrze TOUHU J.Bidena 

Zde jde o hlubokou proměnu – transformaci ve vztazích jdoucí k samotné podstatě 

Pozitivní projev 
Hluboká proměna související s hlubokými TOUHAMI projevem LÁSKY (i SEBELÁSKY) V.Putina 

a ZÍSKÁVÁNÍ toho, co je nutné pro přežití, při naplňování hluboké TOUHY J.Bidena. Tato TOUHA je tak 

hluboká, že je s to člověka naprosto proměnit tím, že se půjde k samotné podstatě, přičemž bude 

čerpat i z minulosti. 

Negativní projev 
Destrukce vlivem nenávisti V:Putina a destrukce vlivem agresivity J.Bidena 

Jupiter v Býku V.Putina OPOZICE Merkur ve Štíru J.Bidena 

DUCHOVNÍ RŮST skrze STABILIZOVÁNÍ V.Putina odporuje ve vztazích MYŠLENÍ skrze TOUHU 

J.Bidena 

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

Jak řešit problémy? 

Pozitivní projev 
STABILIZOVÁNÍ situace na úrovni finanční, prostorové a citové s duchovním sebepřesahem 

a vědomím dopadu na dalekou budoucnost V.Putina a promyšlená proměna jdoucí k samotné 

podstatě při naplňování hluboké TOUHY J.Bidena 

Negativní projev 
Přehnaná zuřivost při ohrožení vlastního prostoru V:Putina a bezmyšlenkovitá destrukce a ovládání, 

aniž by byla odhalena samotná podstata J.Bidena. 
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Pluto ve Lvu V.Putina KVADRATURA Merkur ve Štíru J.Bidena 

POSILOVÁNÍ skrze TVOŘENÍ V.Putina odporuje vnitřně MYŠLENÍ skrze TOUHU J.Bidena 

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

Jak řešit problémy? 

Pozitivní projev 
POSILOVÁNÍ vlastní moci a vlivu k ovládnutí vlastního života při TVOŘENÍ V.Putina a promyšlená 

proměna jdoucí k samotné podstatě při naplňování hluboké TOUHY J.Bidena 

Negativní projev 
Destrukce a ovládání vlivem pýchy a pocitů nadřazenosti V:Putina a k bezmyšlenkovitá destrukce 

a ovládání J.Bidena. 

 

Nyní pokračuj přílohou „1.4.2.4. ÚROVEŇ4-2.část-4.díl-Jak vznikla HRACÍ DESKA-Jak je to s tebou“ 
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