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Astrologie trochu jinak 

Jak za necelou hodinu 
připravit videoprezentaci                   
podle horoskopu narození? 
Autorka: Jana Mašková 

Tento e-book je součástí astrologických projektů a jeho volné šíření je 
ZAKÁZÁNO ! 

[Vyberte datum.] 
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Jak zpracovat texty pro video podle horoskopu narození? 

Jak si zpracovat prezentaci v PowerPointu, to víš z videa k projektu "Podnikání trochu jinak". 

Texty pro videa 

Při zpracování videa jsou vždy největším problémem texty, které ve videu použiješ. Zpracování podkladů videoprezentace 

bývá většinou mnohem více časově náročné, než samotné vytváření videa. Pokud máš však podklady zpracovány, pak je 

vytvoření videa záležitostí několika minut. 

Abych ti usnadnila práci při tvé reprezentaci na internetu, zpracovala jsem pro tebe tento e-book, aby pro tebe bylo 

vytváření videoprezentace co nejjednodušší. 

Z čeho v tomto e-booku vycházím? 

V tomto e-booku vycházím z toho, co jsem použila ve videu, v němž jsem představovala projekt "Podnikání trochu jinak"  

Video je ke shlédnutí na youtube  

http://youtu.be/HaQqGbKBs94  

Téma videa je dáno tím, v jakém znamení zvěrokruhu jsou v mém horoskopu narození zastoupeny Ascendent a Slunce 

 Ascendent - Ascendent ve Střelci - osobnost skrze HLEDÁNÍ té správné životní cesty 

 Slunce - Slunce ve Lvu - ŽITÍ skrze TVOŘENÍ 

Od toho se odvíjí znění dalších textů. V prezentaci vycházím ze svého vlastního horoskopu narození, čímž dávám najevo 

svou vlastní osobnost. Podobně můžeš své texty pro videoprezentaci zpracovat i ty. V tomto e-booku ti poradím, jak na to. 

Jak tento e-book použít? 

Ve svém videu můžeš použít texty, které nalezneš ve svém "Podrobném rozboru horoskopu narození" a které s tebou 

nejvíce rezonují, anebo můžeš použít texty, které nalezneš v tomto e-booku - lze použít  pouze jeden vybraný text nebo 

uvedené texty zkombinovat. 

 

Proč zpracovat videa podle horoskopu narození? 

Výhodou toho, že si zpracuješ video podle vlastního horoskopu narození, je to, že takovýmto způsobem dáš najevo svou 

vlastní přirozenost a to, co bude ve videu uvedeno, bude rezonovat s tvým vlastním určením. Tím k sobě přitáhneš právě 

ty lidi, které potřebuješ - půjde o ty lidi, kteří mají ve znamení tvého ascendentu a tvého slunečního znamení  nějaké 

planety, protože ty budou rezonovat na stejné vlnové délce, jako tvůj Ascendent a Slunce ve tvém horoskopu narození.  

Obsah e-booku 

 Na další stránce nalezneš obsah tohoto e-boku, podle něhož můžeš usoudit podle vlastního uvážení, zda tento e-book pro 

zpracování své videoprezentace použiješ. 
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Texty pro tvoje video, které můžeš použít 

Pokud si nevíš rady, co použít pro své video, nechej se inspirovat texty, které jsou uvedeny níže nebo použij 

text v uvedené podobě a uveď své vlastní kontakty a webové stránky.   

Téma tvého videa podle Ascendentu 

Ascendent v Beranu 

Toto je prezentace pro ty, kteří rádi začínají a konají 

Toto je prezentace pro ty, kteří rádi sportují 

Toto je prezentace pro ty, kteří mají rádi fyzickou činnost 

Ascendent v Býku 

Toto je prezentace pro ty, kteří se chtějí stabilizovat 

Toto je prezentace pro ty, kteří pracují rádi s penězi 

Toto je prezentace pro ty, kteří rádi potěší všech pět smyslu 

Ascendent v Blíženci 

Toto je prezentace pro ty, kteří jsou KOMUNIKUJÍCÍ 

Toto je prezentace pro ty, kteří rádi přijímají  předávají informace 

Toto je prezentace pro ty, kteří chtějí mít ty správné informace 

Ascendent v Raku 

Toto je prezentace pro ty, kteří jsou PEČUJÍCÍ 

Toto je prezentace pro ty, kteří rádi pečují o to přirozené 

Toto je prezentace pro ty, kteří mají rádi rodinu a domov 

Ascendent ve Lvu 

Toto je prezentace pro ty, kteří jsou TVŮRČÍ 

Toto je prezentace pro ty, kteří chtějí TVOŘIT 

Toto je prezentace pro ty, kteří chtějí reprezentovat sebe sama 
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Téma tvého videa podle Ascendentu 

Ascendent v Panně 

Toto je prezentace pro ty, kteří jsou ANALYZUJÍCÍ 

Toto je prezentace pro ty, kteří mají rádi pořádek 

Toto je prezentace pro ty, kteří se zajímají o ZDRAVÍ 

Ascendent ve Váhách 

Toto je prezentace pro ty, kteří mají rádi lidi i umění 

Toto je prezentace pro ty, kteří rádi spolupracují 

Toto je prezentace pro ty, kteří vyvažují 

Ascendent ve Štíru 

Toto je prezentace pro ty, které zajímá transformace 

Toto je prezentace pro ty, kteří TOUŽÍ po hlubokém poznání 

Toto je prezentace pro ty, kteří mají rádi tajemno a hluboké poznání 

Ascendent ve Střelci 

Toto je prezentace pro ty, kteří jsou HLEDAJÍCÍ 

Toto je prezentace pro ty, kteří rádi filozofují a zajímá je víra 

Toto je prezentace pro ty, kteří myslí na budoucnost 

Ascendent v Kozorohu 

Toto je prezentace pro ty, kteří jsou BUDUJÍCÍ 

Toto je prezentace pro ty, kteří mají rádi řád a strukturu 

Toto je prezentace pro ty, kteří jsou zodpovědní a důslední 
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Téma tvého videa podle Ascendentu 

Ascendent ve Vodnáři 

Toto je prezentace pro ty, kteří chtějí být svobodní 

Toto je prezentace pro ty, kteří mají rádi volnost a svobodu 

Toto je prezentace pro ty, kteří mají rádi techniku 

Ascendent v Rybách 

Toto je prezentace pro ty, kteří jsou PŘIJÍMAJÍCÍ 

Toto je prezentace pro ty, kteří chápou Vesmír 

Toto je prezentace pro ty, kteří se rádi nechají inspirovat 
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Téma tvého videa podle postavení Slunce 

Slunce v Beranu 

a chtějí KONAT. 

Slunce v Býk 

a chtějí STABILIZOVAT.  

Slunce v Blížencích 

a chtějí KOMUNIKOVAT. 

Slunce v Raku 

a chtějí PEČOVAT. 

Slunce ve Lvu 

a chtějí TVOŘIT. 

Slunce v Panna 

a chtějí ANALYZOVAT. 

Slunce ve Váhách 

a chtějí spolupracovat. 

Slunce ve Štíru 

a chtějí transformovat. 

Slunce ve Střelci 

a chtějí HLEDAT. 

Slunce v Kozorohu 

a chtějí BUDOVAT. 

Slunce ve Vodnáři 

a chtějí OSVOBOZOVAT. 

Slunce v Rybách 

a chtějí PŘIJÍMAT (inspiraci). 
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Jak zpracovávat texty v tomto videu? 

Při zpracovávání dalšího textu tvého videa se můžeš nechat inspirovat svým horoskopem narození, použít své vlastní téma 

anebo můžeš použít texty z prezentace projektu "Podnikání trochu jinak",  které jsou uvedeny na dalších stránkách.Tyto 

texty můžeš využít výhradně pro prezentaci projektu "Podnikání trochu jinak". Chceš-li využít některé z textů pro 

prezentaci jiného projektu, dej mi o tom vědět na astrojinak2014@seznam.cz a domluvíme spolupráci. 

Na dalších stránkách nalezneš texty k jednotlivým snímkům videoprezentace v Power Pointu. První text 

u snímku je nadpis, druhý text oddělený mezerou nebo třemi tečkami je další text ve spodní části snímku. 
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A nyní již slibované texty k videu  

Snímek 1  

Podnikání trochu jinak 
Projekt (nejen) pro podnikatele 

Toto je prezentace pro ty, kteří jsou HLEDAJÍCÍ a chtějí být TVŮRČÍ 

Snímek 2 

 Každý člověk je HLEDAJÍCÍ… 

… a každý člověk má dánu svou vlastní cestu  

 Snímek 3 

 Každý člověk je TVŮRČÍ… 

… protože tvořivost je smyslem života  

 Snímek 4 

 Ač se to nezdá… 

… každý člověk je v životě VEDEN. 

V životě vždycky nedostaneš to, co chceš, 

ale zaručeně dostaneš to,  

co pro svůj život skutečně potřebuješ. 

Jedině tak se naučíš to, co se naučit máš. 

 Snímek 5 

Každý člověk 

… je v okamžiku narození naladěn na energie celého Vesmíru a ví, že je jeho součástí. 

K tomuto ideálu pak v životě směřuje… 

I ty od svého narození směřuješ  ke svému ideálu. 

Právě to je tvoje „životní cesta“. 
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 Snímek 6 

Každý člověk v okamžiku narození 

... ví, jaká je jeho přirozenost. 

Víš to i ty. 

Jen se musíš rozvzpomenout…  

Snímek 7 

Každý člověk už v okamžiku narození 

 Je sebevědomá OSOBNOST 

 Ví, jak se STABILIZOVAT 

 Ví, jak KOMUNIKOVAT 

 Ví, jak PEČOVAT o to přirozené, co souvisí s jeho původem 

 Ví, jak být TVŮRČÍ 

 Ví, jak projevovat své city, jak ANALYZOVAT 

 Ví, jak si vytvářet VZTAHY 

 Ví, jaké jsou jeho vnitřní TOUHY 

 Ví, v jakém smyslu je HLEDAJÍCÍ 

 Ví, jak BUDOVAT to, co má univerzální řád 

 Ví, jak se OSVOBODIT 

 Ví, že je třeba i pasivně PŘIJÍMAT 

Snímek 8 

 Život a univerzální principy  

•Každé z 12ti uvedených témat je součástí jednoho univerzálního principu 

•Tyto principy mají svůj základ v horoskopu narození a lze je u každého člověka velice snadno rozpoznat 

•Ten, kdo se seznámí se všemi těmito principy, může žít svůj život na základě vesmírné – univerzální 
přirozenosti  
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Snímek 9 

 Každý člověk v okamžiku narození… 

… zná tuto svoji univerzální přirozenost  

a je odhodlán ji přirozeným způsobem projevit…  

 Snímek 10 

Každý člověk v průběhu života… 

… tuto svou přirozenost poztrácí 

a pak ji znovu těžce hledá. 

Mezitím získává zkušenosti 

a skrze zkušenosti se učí… 

Tím roste jako osobnost  

 Snímek 11 

Každý člověk v průběhu života také … 

... PROBOUZÍ své vlastní originální „Já“, 

aby se mohl OSVOBODIT. 

... Projevuje své „BOŽSKÉ Já“, 

aby mohl PŘIJÍMAT inspiraci a mohlo dojít ke SJEDNOCENÍ. 

... POSILUJE svou osobnost tím, 

že se učí ovládat svůj vlastní život, 

aby si mohl splnit to, po čem TOUŽÍ. 

 Snímek 12 

Každý člověk…  

… žije svůj život  

v rámci 12ti základních univerzálních principů  
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Snímek 13 

Na základě těchto univerzálních poznatků  
se v lednu roku 2014  
za velkých porodních bolestí narodil 

Projekt (nejen) pro podnikatele  

„Podnikání trochu jinak“ 

Matka-ZEMĚ, Otec –VESMÍR 

Kmotři: Cit, Láska, Rozum, Moudrost 

Vítej mezi námi !  

Snímek 14 

Projekt (nejen) pro podnikatele 
„Podnikání trochu jinak“ 

 Jde o projekt, ve kterém budeš … 

•… začínat jako OSOBNOST   
•… VYMEZOVAT sebe sama 

•… KOMUNIKOVAT 

•… PEČOVAT o to, co je přirozené 

•… TVOŘIT  
•… ANALYZOVAT 

 To všechno proto, abys poznal/a sebe sama jako člověka z masa a kostí,    

který má také svůj vnitřní život a své city. 

Tím to ovšem neskončí !  

 Snímek 15 

Projekt (nejen) pro podnikatele 
„Podnikání trochu jinak“ 

Až poznáš sebe sama, přijde čas … 

•… setkávat se s druhými lidmi 
•… pronikat k samotné podstatě vztahů 

•… hledat společně s ostatními svou vlastní životní cestu 

 To všechno proto,  

aby sis vytvořil/a harmonické vztahy.  Ani tím to však neskončí ! 
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Snímek 16 

Projekt (nejen) pro podnikatele 
„Podnikání trochu jinak“ 

Až budeš znát sebe sama a budeš mít i harmonické vztahy,  

pak přijde čas … 

 

•… BUDOVAT si své postavení ve společnosti vykonáním své Vesmírné ZKOUŠKY 

•… OSVOBODIT sebe sama díky PROBUZENÍ svých originálních vloh a schopností prostřednictvím náhlých vhledů 
a vnuknutí 
•… odevzdaně PŘIJÍMAT to, co k tobě přichází na základě toho, s čím jsi začal/a, a to  tím, že projevíš svou 
Vesmírnou (božskou) přirozenost 

To všechno proto,  

abys žil/a v harmonii se vším tím, co nás obklopuje, 

 tedy i s Přírodou a celým Vesmírem. 

Protože právě tak by to mělo v životě (i v podnikání) být ! 

 Snímek 17 

Projekt (nejen) pro podnikatele 
„Podnikání trochu jinak“ 

Cílem tohoto projektu je dovést každého,  kdo o to bude stát, k vlastní přirozenosti  

a umožnit žít život v celkové harmonii.  

S tímto projektem dostává každý člověk příležitost vytvořit si takové podmínky pro život,  

aby mohl žít v harmonii se vším tím, co je součástí života, tedy: 
•se svým vlastním „Já“ 

•s druhými lidmi 
•s Přírodou  
•s celým Vesmírem 

Toto je možné pouze tehdy, pokud lidstvo pochopí univerzální principy. 

A právě seznámení s univerzálními principy  

a zavedení těchto principů do života  běžného člověka jako člena univerzálního řádu,   

je cílem tohoto projektu.  
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Snímek 18 

Zajímá tě… 

… co je součástí univerzálních principů  

a jak jsou tyto principy zastoupeny  

ve tvém životě?  

 Snímek 19 

Zajímá tě… 

… jak těchto poznatků  

využít ve tvém životě i podnikání? 

 Snímek 20 

Pak je tento projekt určen právě tobě! 

 Projekt (nejen) pro podnikatele 
„Podnikání trochu jinak“  

 Snímek 21 

Jak se zapojit? 

To se dozvíš na www. (tvůj web) v záložce (uvedeš záložku, ve které budeš mít uveden text nebo logo 

AstroJinak s partnerským odkazem Astrojinak" 
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 Doporučení pro tebe 

 Do patičky videa si dej odkaz na svůj web a svůj e-mail, pak můžeš video prezentovat i na sociálních 

sítích  

 Texty ve videoprezentaci zarovnávej na střed, text bude vypadat lépe 

Chceš do videa namluvit komentář? 

K videu je možné namluvit komentář, většinou stačí pouze přečíst napsaný text. Záleží na tobě, jak dalece je 

vhodné video mluveným komentářem doplnit. Jestliže chceš komentář nahrávat, je třeba mít připojený a 

nainstalovaný mikrofon. Jak to udělat, to se většinou můžeš na svém počítači dovědět z nápovědy (F1).  

Pokud se rozhodneš video doplnit mluveným komentářem, zde uvádím jednoduchý postup pro Windows7: 

 Chceš-li do videa namluvit komentář, použij ikonu "Záznam zvuku" 

 

 Po kliknutí se objeví ikona "Záznam zvuku", klikni na "Spustit záznam" (tlačítko vlevo) a začni hovořit do 

mikrofonu 
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 Když je záznam nahraný, klikni na "Zastavit nahrávání"a záznam si ulož do složky Knihovny "Hudba". Komentáře 

doporučuji ukládat si pod číslem snímku do složky ke konkrétnímu videu, pro který je komentář nahraný. Zde si 

vytvoř složku "Zvuk" a ulož si sem pouze namluvené komentáře 

  

 
 

 Klikni na"Uložit", zvukový záznam se uloží a vrátíš se zpět do výchozí polohy, "Záznam zvuku" je připraven k 

dalšímu nahrávání 
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Jak přidáš zvuk do videa? 

Otevřeš si "Windows Live Movie Maker" a zde si otevřeš zpracované video. Klikneš na snímek, do kterého chceš přidat 

zvuk. 

 

Vlevo nahoře klikneš na ikonu "Přidat hudbu" a zde si vybereš jednu z možností (nejspíš "Přidat hudbu v aktuálním 

bodě") 
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 Vybereš si uložený záznam (záznam jsem uložila s názvem čísla snímku, pro který byl záznam vytvořen). Zvolený 

záznam potvrdíš dvojklikem 

 

 Záznam se automaticky načte 

 

 Chceš-li mít záznam pouze k jednomu snímku, klikni dvojklikem na záznam, objeví se délka záznamu (vpravo pod 

označením "Koncový bod"). Hodnotu si zkopíruj (Ctrl-c) 
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 Dvojklikem na snímek se dostaneš do úpravy snímku 

 
 Klikneš do políčka "Doba trvání" a zde uvedená hodnota se označí modře. 

 

 Použitím kombinace kláves Ctrl-V zkopíruj hodnotu "Koncového bodu" a potvrď Enter 
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 Zvukový záznam se celý zaznamená ke snímku, k němuž přísluší 

 

 
 

 Stejně postupuješ u ostatních snímků, dokud nemáš celé video zpracováno. Video si nezapomeň průběžně 

ukládat. Na youtube si video zpracuješ až po tom, co máš video zpracované včetně mluveného komentáře. 


