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E-book  
 

"Jak si podle horoskopu narození 
zpracovat stránku O MNĚ?" 

Autorka: Jana Mašková 

 

 

Tento e-book slouží k propojení toho, co je univerzální,  

s tím, co napomáhá skutečnému osvobození. 

Text je určen těm, kteří absolvovali INSPIRO-AKADEMII. 
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Co dát do záložky "O mně"?  

Do záložky "O mně" si můžeš dát svou vlastní charakteristiku vytvořenou podle horoskopu 

narození, jak ji vidíš na https://www.janamaskova.cz/o-mne.  

Jak na to, to se dozvíš v tomto postupu, který je zpracován tak, aby oslovil kohokoliv. 

Z čeho budeme vycházet? 

Vycházet budeme z toho, že v prvních šesti životních oblastech (1.-6.dům horoskopu 

narození) si utváříme podmínky pro svůj vlastní život na fyzické i duševní rovině, a v druhých šesti 

životních oblastech (7.-12.dům horoskopu narození) totéž umožňujeme druhým lidem 

Podstata spočívá v tom, že u druhých lidí (7.-12. dům horoskopu narození) se setkáváme 

s pravým opakem toho, co souvisí s naší vlastní osobní energií (1.-6.dům horoskopu narození), jinými 

slovy řečeno, s druhými lidmi se setkáváme z toho důvodu, aby druzí lidé doplnili energii, kterou 

nedisponujeme.  

Z toho důvodu lze velice snadno vyčíst z horoskopu narození, jaký typ lidí, které přitahujeme, 

je pro nás důležitý - je to ten typ lidí, kteří disponují energií znamení, které máme v opozici 

k našemu vlastnímu "Já", tedy v opozici k 1.-6.domu našeho horoskopu narození. 

 Pokud se na druhou stranu ptáme, co můžeme těmto lidem sami nabídnout, pak je to to, 

co souvisí s naší "tělesnou" energií, tedy s 1.-3. univerzálním principem a tím i s 1.-3.domem 

našeho horoskopu narození, a v duševní oblasti jde o 4.-6. univerzální princip, tedy 4.-6. dům 

horoskopu narození. 

Systém takto zpracované stránky "O MNĚ" 

Systém spočívá v tom, že každý člověk může to, co je na tvém webu na stránce "O MNĚ" 

uvedeno, uplatnit ve svém životě v té životní oblasti, ve které má příslušná znamení zvěrokruhu, 

k čemuž mu ty můžeš předat své zkušenosti. 
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Vytváření záložky "O MNĚ" podle univerzálních principů 

1. dům horoskopu narození a Ascendent+7.dům a Descendent 

Při vytváření stránky "O MNĚ" jde o to, že oslovujeme druhé lidi tak, jak je to pro nás 

přirozené, a tak si budeme při vytváření stránky "O MNĚ" všímat především svého vlastního "já", 

které se naučíme přirozeným způsobem projevovat, což je ten nejlepší ZÁKLAD.  

Z toho důvodu si zde budeme všímat 1.domu horoskopu narození a Ascendentu, přičemž 

k sobě přitahujeme ty lidi, kteří disponují energií znamení v 7.domu horoskopu 

narození (na Descendentu). 

2.dům horoskopu narození+8.dům  

Dále si budeme všímat toho, co souvisí se sebevymezením, tedy s 2.domem horoskopu 

narození, přičemž sebevymezení umožníme i druhým lidem tím, že projevíme energii znamení 

v 8.domu horoskopu narození. Takto VYMEZÍME prostor pro sebe i své zákazníky. 

3. dům horoskopu narození+9.dům  

V souvislosti s komunikací s nejbližším okolím a také se vzděláním si budeme všímat toho, 

co souvisí s 3.domem horoskopu narození, přičemž totéž umožníme i druhým lidem 

(také v souvislosti s cizinou), a to tím, že projevíme energii, kterou máme v 9.domu horoskopu 

narození. 

4. dům horoskopu narození (IC)+10.dům a MC 

To souvisí s duševní stránkou osobnosti a s citlivostí. Zde jde o 4.dům horoskopu narození, 

což se projeví v 10.domu horoskopu narození. To je energie, kterou bychom měli projevovat 

ve společnosti, tedy energie, kterou bychom měli brát opravdu vážně a nejvíce ji rozvíjet tak, 

abychom s její pomocí mohli sobě i druhým lidem dávat najevo, co si opravdu myslíme. 

5. dům horoskopu narození +11.dům  

To, co souvisí se stránkou "O MNĚ", by nás mělo bavit a měli bychom to dělat s láskou, což souvisí 

s 5.domem horoskopu narození. Podobně by to mělo být i u druhých lidí, takže tím k sobě 

přitáhneme ty, kteří chtějí totéž, tedy skupinu lidí, s nimiž sdílíme stejné ideály, jak o tom vypovídá 

11.dům horoskopu narození.  

6. univerzální princip+12.dům  

Se stránkou "O MNĚ" zpracováváme něco, co se stane součástí našich každodenních povinností, 

které jsou představovány 6.domem horoskopu narození, s čímž souvisí i zdraví. Nemoc totiž 

vypovídá o tom, že nejsme v harmonii sami se sebou, takže je přínosné dát najevo i to, co nás štve, 

tedy i své negativní emoce, aby se energie uvolnila. Zde hraje roli také to, co jsme ve svém životě 

vytěsnili, ať už my sami nebo naši předci. Abychom se k tomu propracovali a mohli tak pomoci sobě 

i druhým lidem, měli bychom věnovat pozornost také energii znamení ve 12.domu horoskopu 

narození.  
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Moje stránka "O MNĚ" vytvořená podle tohoto e-booku 

Něco málo o mně aneb Jak ti mohu pomoci? 

 

Mám pro tebe ty správné informace pro tvé životní směřování, se kterými se skrze péči o to přirozené 

propracuješ k vybudování pevně daného řádu a skrze tvoření se propracuješ k vnitřnímu osvobození 

od toho, co tě omezuje, tedy ke skutečné svobodě 

Za pomoci analyzující životní filozofie související s přežitím a s cizinou se naučíš ve vzdělání přijímat to, 

co k tobě přichází, včetně inspirace. 

Naučíš se "vyvažovat" a harmonizovat své vztahy tím, že s mou pomocí budeš aktivně konat v zájmu 

toho, co je přirozené. 

S mou pomocí se také naučíš ve skupině lidí, s nimiž sdílíme stejné ideály, proměňovat v zájmu toho, 

po čem hluboce toužíš, a zároveň se stabilizovat finančně, prostorově i citově. 

Pomohu ti s proměnou hlubokým pochopením toho, co bylo vytěsněno, což ti následně pomůže ke 

stabilizaci finanční, prostorové a citové. Naučíš se hledat souvislosti v protikladech. 

 

Na následujících stránkách nalezneš text, který můžeš použít podle tvého 

horoskopu narození.  
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1. dům horoskopu narození 

Při budování "základů" je naším prvotním zájmem naše vlastní přežití, a tak bychom měli dát najevo 

svou přirozenou osobní energii a tou k sobě "přitáhnout" lidi, kteří jsou na stejné "vlnové frekvenci" 

jako my. To záleží na tom, jaké znamení zvěrokruhu stojí na samém počátku horoskopu narození, tzn. 

na Ascendentu a také v 1.domě. https://www.janamaskova.cz/o-mne 

1.dům a Ascendent a 7.dům a Descendent 

Když se ve svém životě s čímkoliv setkáváš, ať už s novými lidmi či s novými situacemi, vždy reaguješ 

na všechno nové podle toho, jaké znamení máš na počátku horoskopu narození, tedy na ascendentu. 

Zde je však třeba si uvědomit také to, jaký typ lidí k sobě přitahuješ, a právě na ty se soustředit. 

 Z toho důvodu začínáš projevem energie znamení v 7.domě (touto energií k sobě "přitahuješ" ty 

správné partnery) a následně projevuješ svou osobní energii, kterou můžeš tuto jejich energii 

doplnit - tzn. energii znamení v 1.domě tvého horoskopu narození. 

Pokud tedy k sobě "přitahuješ" lidi, kteří disponují energií, která je v přímém rozporu s tvou vlastní 

energií, ale přitom ji doplňuje, můžeš se stát zprostředkovatelem mezi oběma energiemi a zasloužit 

se o "rovnováhu" mezi oběma póly. 

 

Jak je to u mě? 

Mám pro tebe ty správné informace pro tvé životní směřování, se kterými 

Mám pro tebe ty správné informace - 7.dům v Blížencích 

pro tvé životní směřování - 1. dům ve Střelci 

Jak je to u tebe? 

Na dalších stránkách uvádím text, který můžeš použít pro tvou stránku "O MNĚ", abys k sobě 
"přitáhl/a" ty správné lidi.  
  

http://www.astrojinak.cz/
http://www.inspiro-akademy.cz/
http://www.janamaskova.cz/
mailto:astrojinak2021@seznam.cz
https://www.janamaskova.cz/o-mne


 
 

 

E-book "Jak si podle horoskopu narození zpracovat stránku O MNĚ?“ Autorka: Jana Mašková 
www.astrojinak.cz  www.inspiro-akademy.cz  www.janamaskova.cz  astrojinak2021@seznam.cz  

Tento e-book je součástí astrologického projektu „Podnikání trochu jinak“ a jeho volné šíření je ZAKÁZÁNO. 
Stránka 7 z 24 

Ascendent a 1.dům + Descendent a 7.dům ve tvém horoskopu narození 

Ascendent (1.dům) v Beranu 

Máš-li Ascendent (1.dům) ve znamení Beran, pak reaguješ na každou novou situaci fyzickou 

ČINNOSTÍ, ovšem přitahuješ k sobě lidi, kteří vyvažují (energie znamení Váhy) , takže je třeba projevit 

právě tuto energii. 

Mám pro tebe ty správné vztahy pro tvůj nový začátek, se kterým 

Ascendent (1.dům) v Býku 

Máš-li Ascendent (1.dům) ve znamení Býk, pak reaguješ na každou novou situaci tím, že se 

STABILIZUJEŠ na úrovni finanční, prostorové i citové, ovšem přitahuješ k sobě lidi, kteří proměňují 

(energie znamení Štír) , takže je třeba projevit právě tuto energii. 

Mám pro tebe tu správnou proměnu pro tvou stabilizaci finanční, prostorovou i citovou, se kterou 

Ascendent (1.dům) v Blížencích 

Máš-li Ascendent (1.dům) ve znamení Blíženci, pak reaguješ na každou novou situaci tím, že 

KOMUNIKUJEŠ, tedy přijímáš a předáváš informace, ovšem přitahuješ k sobě lidi, kteří hledají 

(energie znamení Střelec), takže je třeba projevit právě tuto energii. 

Mám pro tebe tu správnou životní cestu s těmi správnými informacemi pro tebe, se kterými 

Ascendent (1.dům) v Raku 

Máš-li Ascendent (1.dům) ve znamení Rak, pak reaguješ na každou novou situaci tím, že PEČUJEŠ o 

to, co je přirozené, ovšem přitahuješ k sobě lidi, kteří budují pevně daný řád (energie znamení 

Kozoroh) , takže je třeba projevit právě tuto energii. 

Mám pro tebe to správné budování pevně daného řádu s péčí o to, co je přirozené a co souvisí 

s původem i s tradicemi, s nímž 

Ascendent (1.dům) ve Lvu 

Máš-li Ascendent (1.dům) ve znamení Lev, pak reaguješ na každou novou situaci tím, že TVOŘÍŠ, 

ovšem přitahuješ k sobě lidi, kteří chtějí být svobodní (energie znamení Vodnář) , takže je třeba 

projevit právě tuto energii. 

Mám pro tebe to správné tvůrčí osvobozování, se kterým 

Ascendent (1.dům) v Panně 

Máš-li Ascendent (1.dům) ve znamení Panna, pak reaguješ na každou novou situaci tím, že 

ANALYZUJEŠ v zájmu vlastního přežití, ovšem přitahuješ k sobě lidi, kteří "přijímají" (energie 

znamení Ryby) , takže je třeba projevit právě tuto energii. 

Mám pro tebe tu správnou inspiraci pro rozlišování v zájmu tvého přežití, se kterou  
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Ascendent (1.dům) ve Váhách 

Máš-li Ascendent (1.dům) ve znamení Váhy, pak reaguješ na každou novou situaci tím, že navazuješ 

VZTAHY a VYVAŽUJEŠ, ovšem přitahuješ k sobě lidi, kteří konají (energie znamení Beran) , takže je 

třeba projevit právě tuto energii. 

Mám pro tebe ten správný začátek pro tvé vztahy, se kterým 

Ascendent (1.dům) ve Štíru 

Máš-li Ascendent (1.dům) ve znamení Štír, pak reaguješ na každou novou situaci tím, že (se) 

proměňuješ v zájmu toho, po čem hluboce TOUŽÍŠ, ovšem přitahuješ k sobě lidi, kteří stabilizují 

(energie znamení Býk) , takže je třeba projevit právě tuto energii. 

Mám pro tebe tu správnou stabilizaci pro tvou proměnu, se kterou 

Ascendent (1.dům) ve Střelci 

Máš-li Ascendent (1.dům) ve znamení Střelec, pak reaguješ na každou novou situaci tím, že HLEDÁŠ 

tu nejlepší cestu a hledíš daleko do budoucnosti, ovšem přitahuješ k sobě lidi, kteří komunikují 

(energie znamení Blíženci) , takže je třeba projevit právě tuto energii. 

Mám pro tebe ty správné informace pro tvé životní směřování, se kterými 

Ascendent (1.dům) v Kozorohu 

Máš-li Ascendent (1.dům) ve znamení Kozoroh, pak reaguješ na každou novou situaci tím, že 

BUDUJEŠ pevně daný řád, ovšem přitahuješ k sobě lidi, kteří pečují (energie znamení Rak) , takže je 

třeba projevit právě tuto energii. 

Mám pro tebe tu správnou péči o budování pevně daného řádu, se kterou 

Ascendent (1.dům) ve Vodnáři 

Máš-li Ascendent (1.dům) ve znamení Vodnář, pak reaguješ na každou novou situaci tím, že se 

OSVOBOZUJEŠ, ovšem přitahuješ k sobě lidi, kteří jsou tvůrčí (energie znamení Lev) , takže je třeba 

projevit právě tuto energii. 

Mám pro tebe to správné tvoření pro tvé osvobozování, se kterým 

Ascendent (1.dům) v Rybách 

Máš-li Ascendent (1.dům) ve znamení Ryby, pak reaguješ na každou novou situaci tím, že PŘIJÍMÁŠ 

to, co k tobě přichází, a necháváš se inspirovat, ovšem přitahuješ k sobě lidi, kteří analyzují (energie 

znamení Panna) , takže je třeba projevit právě tuto energii. 

Mám pro tebe to správné rozlišování pro tvou inspiraci, se kterým  
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2. dům horoskopu narození 

Zatímco v 1.domě projevujeme svou vlastní, přirozenou energii, v 2.domě tuto svou přirozenou 

energii stabilizujeme, tedy dáváme jí prostor.  

2. a 8. dům horoskopu narození 

Totéž bychom ovšem měli umožnit i druhým lidem, a to za pomoci energie, kterou máme 

v horoskopu narození v 8.domě. 

Pokud budeme respektovat energii, se kterou "vymezujeme" své vlastní vztahy, pak nám to může 

pomoci v našem vlastním sebevymezení. Z toho důvodu ve svém "zákaznickém avataru" nejprve 

hovoříme o energii, kterou umožňujeme druhým lidem jejich vlastní sebevymezení a pak se teprve 

zmíníme o tom, jaká energie pomohla v našem vlastním sebevymezení nám samotným, tedy jakou 

energií je můžeme doplnit. 

Jak je to u mě? 

 

… se skrze péči o to přirozené propracuješ k vybudování pevně daného řádu a skrze tvoření se 

propracuješ k vnitřnímu osvobození od toho, co tě omezuje, tedy ke skutečné svobodě… 

se skrze péči o to přirozené (8.dům v Raku) 

propracuješ k vybudování pevně daného řádu (2.dům v Kozorohu) 

a skrze tvoření (8.dům ve Lvu) 

se propracuješ k vnitřnímu osvobození od toho, co tě omezuje, tedy ke skutečné svobodě 

(2.dům ve Vodnáři) 

Jak je to u tebe? 

Na dalších stránkách nalezneš texty, které můžeš použít jako pokračování tvé stránky "O MNĚ" podle 

tvého horoskopu narození. 
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2.dům ve tvém horoskopu narození 

2.dům v Beranu 

Máš-li 2.dům ve znamení Beran, pak v oblasti financí projevuješ fyzickou ČINNOST k vlastnímu 

sebeprosazeníÍ, ovšem přitahuješ k sobě lidi, kteří vyvažují (energie znamení Váhy) 

se skrze vztahy propracuješ k novým začátkům  

2.dům v Býku 

Máš-li 2.dům ve znamení Býk, pak se v oblasti financí STABILIZUJEŠ na úrovni finanční, prostorové i 

citové, ovšem přitahuješ k sobě lidi, kteří proměňují (energie znamení Štír) 

se skrze to, po čem toužíš, propracuješ k tvé vlastní stabilizaci na úrovni finanční, prostorové i 

citové. 

2.dům v Blížencích 

Máš-li 2.dům ve znamení Blíženci, pak v oblasti financí KOMUNIKUJEŠ, tedy přijímáš a předáváš 

informace, ovšem přitahuješ k sobě lidi, kteří hledají (energie znamení Střelec) 

se skrze hledání vlastní životní cesty propracuješ k těm správným informacím. 

2.dům v Raku 

Máš-li 2.dům ve znamení Rak, pak v oblasti financí PEČUJEŠ o to, co je přirozené, ovšem přitahuješ k 

sobě lidi, kteří budují pevně daný řád (energie znamení Kozoroh) 

se skrze budování pevně daného řádu propracuješ k péči o to, co je přirozené a co souvisí 

s původem a tradicemi. 

2.dům ve Lvu 

Máš-li 2.dům ve znamení Lev, pak v oblasti financí TVOŘÍŠ, ovšem přitahuješ k sobě lidi, kteří chtějí 

být svobodní (energie znamení Vodnář) 

se skrze osvobozování propracuješ k tvé vlastní tvořivosti. 

2.dům v Panně 

Máš-li 2.dům ve znamení Panna, pak v oblasti financí ANALYZUJEŠ v zájmu vlastního přežití, ovšem 

přitahuješ k sobě lidi, kteří "přijímají" (energie znamení Ryby) 

se skrze inspiraci propracuješ k důkladné analýze v zájmu vlastního přežití. 
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2.dům ve Váhách 

Máš-li 2.dům ve znamení Váhy, pak v oblasti financí navazuješ VZTAHY a VYVAŽUJEŠ, ovšem 

přitahuješ k sobě lidi, kteří konají (energie znamení Beran) 

se skrze fyzickou činnost propracuješ až k harmonickým vztahům 

2.dům ve Štíru 

Máš-li 2.dům ve znamení Štír, pak v oblasti financí proměňuješ v zájmu toho, po čem hluboce 

TOUŽÍŠ, ovšem přitahuješ k sobě lidi, kteří stabilizují (energie znamení Býk) 

se skrze stabilizaci finanční, prostorovou i citovou propracuješ až k úplné proměně v zájmu toho, 

po čem hluboce toužíš. 

2.dům ve Střelci 

Máš-li 2.dům ve znamení Střelec, pak v oblasti financí HLEDÁŠ tu nejlepší cestu a hledíš daleko do 

budoucnosti, ovšem přitahuješ k sobě lidi, kteří komunikují (energie znamení Blíženci) 

se skrze komunikaci ve smyslu přijímání a předávání informací propracuješ až k nalezení té nejlepší 

životní cesty pro tebe. 

2.dům v Kozorohu 

Máš-li 2.dům ve znamení Kozoroh, pak v oblasti financí BUDUJEŠ pevně daný řád, ovšem přitahuješ 

k sobě lidi, kteří pečují (energie znamení Rak) 

se skrze péči o to přirozené propracuješ k vybudování pevně daného řádu.  

2.dům ve Vodnáři 

Máš-li 2.dům ve znamení Vodnář, pak se v oblasti financí OSVOBOZUJEŠ, ovšem přitahuješ k sobě 

lidi, kteří jsou tvůrčí (energie znamení Lev) 

se skrze tvoření propracuješ k vnitřnímu osvobození od toho, co tě omezuje. 

2.dům v Rybách 

Máš-li 2.dům ve znamení Ryby, pak v oblasti financí PŘIJÍMÁŠ to, co k tobě přichází, a necháváš se 

inspirovat, ovšem přitahuješ k sobě lidi, kteří analyzují (energie znamení Panna) 

se skrze analyzování v zájmu vlastního přežití propracuješ k inspiraci. 

 

  

http://www.astrojinak.cz/
http://www.inspiro-akademy.cz/
http://www.janamaskova.cz/
mailto:astrojinak2021@seznam.cz


 
 

 

E-book "Jak si podle horoskopu narození zpracovat stránku O MNĚ?“ Autorka: Jana Mašková 
www.astrojinak.cz  www.inspiro-akademy.cz  www.janamaskova.cz  astrojinak2021@seznam.cz  

Tento e-book je součástí astrologického projektu „Podnikání trochu jinak“ a jeho volné šíření je ZAKÁZÁNO. 
Stránka 12 z 24 

3. dům horoskopu narození 

To, co člověk každý den slyší, souvisí s jeho blízkým okolím i se vzděláním, které představuje 

3. dům horoskopu narození. 

3. a 9. dům horoskopu narození 

U lidí, s nimiž chceš spolupracovat a které "přitáhneš" díky energii tvého 7.domu, můžeš 

přispět k dalšímu rozšíření jejich vlastního "Já"za pomoci energie 9.domu tvého horoskopu 

narození.  

Jak je to u mě? 

Za pomoci analyzující životní filozofie související s city a nehmotnou stránkou žití se naučíš ve 

vzdělání jen pasivně přijímat to, co k tobě přichází a co inspiruje. 

Za pomoci analytické životní filozofie související s city a nehmotnou stránkou žití. (9.dům v Panně) 

se naučíš ve vzdělání jen pasivně přijímat to, co k tobě přichází a co inspiruje. (3.dům v Rybách) 

Jak je to u tebe?  

Na dalších stránkách máš uvedené texty, které můžeš pro tvou záložku "O mně"podle tvého 
horoskopu narození použít. 
 

Poznámka: 

Vzhledem k tomu, že 9.dům je domem "vyššího vědění", tedy filozofie, víry, náboženství, a také 

"dalekých cest" (včetně cest k vlastnímu nitru), což může mít souvislost i s cizinou, je i cizina v tomto 

případě zohledněna v textu (v závorce). Text si tedy uprav podle toho, jak ti to vyhovuje.  
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3.dům ve tvém horoskopu narození 

3.dům v Beranu 

Máš-li 3.dům ve znamení Beran, pak v nejbližším okolí projevuješ fyzickou ČINNOST k vlastnímu 

sebeprosazení, ovšem přitahuješ k sobě lidi, kteří vyvažují (energie znamení Váhy) 

Při spolupráci za pomoci harmonizující životní filozofie (nebo i v cizině) se naučíš  při vzdělání a v 

blízkém okolí aktivně konat k vlastnímu sebeprosazení.  

3.dům v Býku 

Máš-li 3.dům ve znamení Býk, pak se v nejbližším okolí STABILIZUJEŠ na úrovni finanční, prostorové i 

citové, ovšem přitahuješ k sobě lidi, kteří proměňují (energie znamení Štír) 

Za pomoci proměňující (transformační) životní filozofie v zájmu toho, po čem hluboce toužíš 

(nebo i v cizině), se naučíš  při vzdělání a v blízkém okolí stabilizovat na úrovni finanční, prostorové i 

citové. 

3.dům v Blížencích 

Máš-li 3.dům ve znamení Blíženci, pak v nejbližším okolí KOMUNIKUJEŠ, tedy přijímáš a předáváš 

informace, ovšem přitahuješ k sobě lidi, kteří hledají (energie znamení Střelec) 

Za pomoci hledání tvé vlastní životní cesty (nebo i v cizině) se naučíš  při vzdělání a v blízkém okolí 

přijímat a předávat ty správné informace. 

3.dům v Raku 

Máš-li 3.dům ve znamení Rak, pak v nejbližším okolí PEČUJEŠ o to, co je přirozené, ovšem přitahuješ 

k sobě lidi, kteří budují pevně daný řád (energie znamení Kozoroh) 

Za pomoci budující životní filozofie (nebo i v cizině) se naučíš  při vzdělání a v blízkém okolí pečovat 

o to, co je přirozené. 

3.dům ve Lvu 

Máš-li 3.dům ve znamení Lev, pak v nejbližším okolí TVOŘÍŠ, ovšem přitahuješ k sobě lidi, kteří chtějí 

být svobodní (energie znamení Vodnář) 

Za pomoci osvobozující životní filozofie (nebo i v cizině) se naučíš díky vzdělání tvůrčí 

sebereprezentaci. 

3.dům v Panně 

Máš-li 3.dům ve znamení Panna, pak v nejbližším okolí ANALYZUJEŠ v zájmu vlastního přežití, ovšem 

přitahuješ k sobě lidi, kteří "přijímají" (energie znamení Ryby) 

Za pomoci inspirativní životní filozofie (nebo i v cizině) se naučíš  při vzdělání a v blízkém okolí 

analyzovat v zájmu vlastního přežití.  
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3.dům ve Váhách 

Máš-li 3.dům ve znamení Váhy, pak v nejbližším okolí navazuješ VZTAHY a VYVAŽUJEŠ, ovšem 

přitahuješ k sobě lidi, kteří konají (energie znamení Beran) 

Za pomoci aktivní životní filozofie (nebo i v cizině) se naučíš  při vzdělání a v blízkém okolí 

harmonizovat své vztahy. 

3.dům ve Štíru 

Máš-li 3.dům ve znamení Štír, pak v nejbližším okolí proměňuješ v zájmu toho, po čem hluboce 

TOUŽÍŠ, ovšem přitahuješ k sobě lidi, kteří stabilizují (energie znamení Býk) 

Za pomoci stabilizující životní filozofie (nebo i v cizině) se naučíš  při vzdělání a v blízkém okolí 

proměně (transformaci). 

3.dům ve Střelci 

Máš-li 3.dům ve znamení Střelec, pak v nejbližším okolí HLEDÁŠ tu nejlepší cestu a hledíš daleko do 

budoucnosti, ovšem přitahuješ k sobě lidi, kteří komunikují (energie znamení Blíženci) 

Za pomoci komunikativní životní filozofie (nebo i v cizině) se naučíš  při vzdělání a v blízkém okolí 

hledat a nacházet svou vlastní životní cestu. 

3.dům v Kozorohu 

Máš-li 3.dům ve znamení Kozoroh, pak v nejbližším okolí BUDUJEŠ pevně daný řád, ovšem přitahuješ 

k sobě lidi, kteří pečují (energie znamení Rak) 

Za pomoci pečující životní filozofie (nebo i v cizině) se naučíš  při vzdělání a v blízkém okolí budovat 

pevně daný řád. 

3.dům ve Vodnáři 

Máš-li 3.dům ve znamení Vodnář, pak se v nejbližším okolí OSVOBOZUJEŠ, ovšem přitahuješ k sobě 

lidi, kteří jsou tvůrčí (energie znamení Lev) 

Za pomoci tvůrčí životní filozofie (nebo i v cizině) se naučíš  při vzdělání a v blízkém okolí vnitřně 

osvobozovat od toho, co tě omezuje. 

3.dům v Rybách 

Máš-li 3.dům ve znamení Ryby, pak v nejbližším okolí PŘIJÍMÁŠ to, co k tobě přichází, a necháváš se 

inspirovat, ovšem přitahuješ k sobě lidi, kteří analyzují (energie znamení Panna) 

Za pomoci analyzující životní filozofie související s city a nehmotnou stránkou žití se naučíš  při 

vzdělání a v blízkém okolí jen pasivně přijímat to, co k tobě přichází a co inspiruje. 
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4. dům horoskopu narození 

Při oslovení návštěvníků tvého webu jsou také důležité emoce. Pokud se ptáme na "emoce", 

pak si všímáme 4.univerzálního principu a zde také 4.domu horoskopu narození. Tato životní oblast 

představuje naši rodinu, a tak právě toto je životní oblast, ve které jsme dostali základy pro život - 

ve své rodině.  

V rodině jsme měli především mít dostatek lásky, abychom byli schopni sami sebe přijmout 

a následně přirozeným způsobem uplatňovat ve společnosti. 

4. (IC) a 10. dům (MC) horoskopu narození 

Pokud hovoříme o základu pro život, který jsme dostali ve své rodině v rámci našeho 

vlastního původu a také národa a vlasti (4.dům - IC), pak je třeba si uvědomit, že se to odráží v tom, 

jak se dokážeme zapojit do společnosti, což je podstata 10.domu (MC).  

Právě v této životní oblasti (10.dům - MC) umožňujeme totéž i druhým lidem - energii 

znamení 10.domu (MC) se máme naučit zvládat, protože je nejvíce "vidět", zatímco energie znamení 

ve 4.domu (IC) je energií, kterou přebíráme ze své rodiny a kterou zprostředkováváme společnosti 

tím, že se postaráme o rovnováhu mezi oběma silami.  

Jak je to u mě?  

Naučíš se "vyvažovat" a harmonizovat své vztahy tím, že s mou pomocí budeš aktivně konat 

v zájmu toho, co je přirozené. 

Naučíš se "vyvažovat" a harmonizovat své vztahy tím, (10.dům ve Váhách) 

že s mou pomocí budeš aktivně konat v zájmu toho, co je přirozené. (4.dům v Beranu) 

Jak je to u tebe? 

Na následujících stránkách nalezneš texty, které můžeš použít pro tvou záložku "O mně" podle tvého 

horoskopu narození. 

U každého postavení je nejprve ujasnění toho, jaká energie je ve tvém životě patrná ve tvé rodině, 

takže je pro tebe přirozené ji projevovat ve své rodině (4.dům horoskopu narození) a jaké k sobě 

přitahuješ lidi ve společnosti (10.dům horoskopu narození - opozice ke 4.domu). 

Po tomto ujasnění je tučně a kurzívou uveden text, který můžeš použít pro tvou záložku "O mně". 

Zde je nejprve osloven tvůj zákazník (energie 10.domu) s poukázáním na to, že návštěvníkovi tvého 

webu pomůžeš zvládnout to, co je přirozené (je to z toho důvodu, že to souvisí s tvým původem). 
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4.dům ve tvém horoskopu narození  

4.dům v Beranu  

Máš-li 4.dům ve znamení Beran, pak ve své rodině (v rámci tvého původu a tím i toho, co je přirozené) 

projevuješ fyzickou ČINNOST a prosazuješ tvé vlastní "Já", přičemž při prosazení ve společnosti bys měl/a 

vyvažovat a harmonizovat (energie znamení Váhy) 

Naučíš se "vyvažovat" a harmonizovat své vztahy tím, že s mou pomocí budeš aktivně konat v zájmu 

toho, co je přirozené. 

4.dům v Býku 

Máš-li 4.dům ve znamení Býk, pak ve své rodině (v rámci tvého původu a tím i toho, co je přirozené) 

STABILIZUJEŠ tvé vlastní "Já", přičemž při prosazení ve společnosti bys měl/a proměňovat v zájmu hluboké 

TOUHY(energie znamení Štír) 

Naučíš se proměňovat (transformovat) tím, že se s mou pomocí postaráš o svou stabilizaci finanční, 

prostorovou i citovou, a to v zájmu toho, co je přirozené. 

4.dům v Blížencích  

Máš-li 4.dům ve znamení Blíženci, pak ve své rodině (v rámci tvého původu a tím i toho, co je přirozené) 

KOMUNIKUJEŠ, přičemž při prosazení ve společnosti bys měl/a hledat tu správnou životní cestu (energie 

znamení Střelec) 

Naučíš se hledat (a nacházet) svou vlastní životní cestu tím, že budeš s mou pomocí přijímat a předávat 

informace související s tím, co je přirozené. 

4.dům v Raku  

Máš-li 4.dům ve znamení Rak, pak ve své rodině (v rámci tvého původu a tím i toho, co je přirozené) PÉČI 

o to přirozené, přičemž při prosazení ve společnosti bys měl/a budovat pevně daný řád (energie znamení 

Kozoroh) 

Naučíš se budovat pevně daný řád tím, že budeš s mou pomocí pečovat o to, co je přirozené. 

4.dům ve Lvu  

Máš-li 4.dům ve znamení Lev, pak ve své rodině (v rámci tvého původu a tím i toho, co je přirozené) 

projevuješ své tvůrčí a reprezentativní "Já", přičemž při prosazení ve společnosti by ses měl/a osvobozovat 

(energie znamení Vodnář) 

 Naučíš se vnitřně osvobozovat od toho, co tě omezuje, a to tím, že s mou pomocí budeš tvořit v zájmu 

toho, co je přirozené. 

4.dům v Panně  

Máš-li 4.dům ve znamení Panna, pak ve své rodině (v rámci tvého původu a tím i toho, co je přirozené) 

projevuješ analytické schopnosti a prosazuješ tvé vlastní "Já", přičemž při prosazení ve společnosti bys 

měl/a pasivně přijímat a také inspirovat (energie znamení Ryby) 

Necháš se inspirovat tím, že budeš s mou pomocí analyzovat v zájmu toho, co je přirozené. 
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4.dům ve Váhách  

Máš-li 4.dům ve znamení Váhy, pak ve své rodině (v rámci tvého původu a tím i toho, co je přirozené) 

projevuješ "vyvažující"-harmonizující energii, přičemž při prosazení ve společnosti bys měl/a být aktivní 

a prosazovat sebe sama (energie znamení Beran) 

Naučíš se aktivně prosazovat tvé vlastní "Já", a to tím, že budeš s mou pomocí harmonizovat a vytvářet 

si vztahy v zájmu toho, co je přirozené. 

4.dům ve Štíru 

Máš-li 4.dům ve znamení Štír, pak ve tvé rodině (v rámci tvého původu a tím i toho, co je přirozené) 

projevuješ proměnlivou energii vedoucí k transformaci, přičemž při prosazení ve společnosti bys měl/a být 

stabilizující (energie znamení Býk) 

Naučíš se stabilizovat na úrovni finanční, prostorové i citové, a to tím, že budeš s mou pomocí 

proměňovat v zájmu toho, co je přirozené a po čem hluboce toužíš. 

4.dům ve Střelci  

Máš-li 4.dům ve znamení Střelec, pak ve své rodině (v rámci tvého původu a tím i toho, co je přirozené) 

hledáš svou vlastní životní cestu, přičemž při prosazení ve společnosti bys měl/a přijímat a předávat 

informace (energie znamení Blíženci) 

Naučíš se přijímat a předávat ty správné informace, a to tím, že budeš s mou pomocí hledat (a nalézat) 

svou životní cestu v zájmu toho, co je přirozené. 

4.dům v Kozorohu 

Máš-li 4.dům ve znamení Kozoroh, pak ve své rodině (v rámci tvého původu a tím i toho, co je přirozené) 

buduješ pevně daný řád, přičemž při prosazení ve společnosti bys měl/a pečovat o to přirozené (energie 

znamení Rak) 

Naučíš se pečovat o to přirozené, a to tím, že budeš s mou pomocí v zájmu toho, co je přirozené, 

budovat pevně daný řád. 

4.dům ve Vodnáři  

Máš-li 4.dům ve znamení Vodnář, pak se ve své rodině (v rámci tvého původu a tím i toho, co je 

přirozené) chceš vnitřně osvobodit od toho, co tě omezuje, přičemž při prosazení ve společnosti bys měl/a 

být tvůrčí a reprezentativní (energie znamení Lev) 

Naučíš se tvůrčí sebereprezentaci, a to tím, že se v zájmu toho, co je přirozené, s mou pomocí vnitřně 

osvobodíš od toho, co tě omezuje. 

4.dům v Rybách  

Máš-li 4.dům ve znamení Ryby, pak ve své rodině (v rámci tvého původu a tím i toho, co je přirozené) jen 

pasivně "přijímáš"to, co k tobě přichází (včetně inspirace), přičemž při prosazení ve společnosti bys měl/a 

být analyzující (energie znamení Panna),  

Naučíš se důkladně analyzovat to, co potřebuješ pro přežití, a to tím, že se s mou pomocí necháš 

inspirovat v zájmu toho, co je přirozené. 
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5. dům horoskopu narození 

Při představení sebe sama tě nejspíš také zajímá, co lidé chtějí.  

 Pokud se ptáš, co lidé chtějí, pak nalézáš odpověď v 11.domě tvého horoskopu narození, 

protože právě 11.dům je 5.domem druhého člověka, z toho důvodu 11. dům představuje i společné 

podnikání. 

5. a 11. dům horoskopu narození 

Zde tedy budeme vycházet z toho, jak máme my sami ve svém horoskopu narození 

zastoupen 5.dům, ovšem také 11.dům, který je opozicí k 5.domu, protože právě 11.dům představuje 

energii, se kterou můžeme druhým lidem pomoci při uplatnění jejich vlastních zálib a zábavy. 

11.dům je dům přátel, tedy lidí, s nimiž sdílíme stejné ideály, a tak právě energii znamení 

v 11.domu horoskopu narození můžeme uplatňovat v této skupině lidí a tím k sobě přitáhnout lidi, s 

nimiž můžeme sdílet stejné ideály. 

Jak je to u mě?  

S mou pomocí se také naučíš ve skupině lidí, s nimiž sdílíme stejné ideály, proměňovat v zájmu 

toho, po čem hluboce toužíš a zároveň se stabilizovat finančně prostorově i citově. 

S mou pomocí se také naučíš proměňovat ve skupině lidí, s nimiž sdílíme stejné ideály, v zájmu 

toho, po čem hluboce toužíš (11.dům ve Štíru) 

a zároveň se stabilizovat finančně prostorově i citově. (5.dům v Býku) 

Jak je to u tebe? 

Na následujících stránkách nalezneš texty, které můžeš použít pro tvou záložku "O MNĚ" podle tvého 

horoskopu narození 
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5.dům ve tvém horoskopu narození 

5.dům v Beranu 

Máš-li 5.dům ve znamení Beran, pak máš v oblibě fyzickou ČINNOST k vlastnímu sebeprosazení, 

ovšem v oblasti přátel hledej ty správné VZTAHY a "vyvažuj" (energie znamení Váhy) 

S mou pomocí se také naučíš ve skupině lidí, s nimiž sdílíme stejné ideály, vyvažovat 

a harmonizovat ve vztazích a zároveň aktivně konat. 

5.dům v Býku 

Máš-li 5.dům ve znamení Býk, pak máš v oblibě STABILIZACI na úrovni finanční, prostorové i citové, 

ovšem v oblasti přátel proměňuj v zájmu toho, po čem hluboce TOUŽÍŠ (energie znamení Štír) 

S mou pomocí se také naučíš ve skupině lidí, s nimiž sdílíme stejné ideály, proměňovat v zájmu 

toho, po čem hluboce toužíš a zároveň se stabilizovat finančně prostorově i citově. 

5.dům v Blíženci 

Máš-li 5.dům ve znamení Blíženci, pak máš v oblibě KOMUNIKACI, tedy přijímání a předávání 

informací, ovšem v oblasti přátel HLEDEJ svou vlastní životní cestu (energie znamení Střelec) 

S mou pomocí se také naučíš hledat (a nacházet) svou vlastní životní cestu ve skupině lidí, s nimiž 

sdílíme stejné ideály, a zároveň přijímat a předávat ty správné informace. 

5.dům v Raku 

Máš-li 5.dům ve znamení Rak, pak máš v oblibě PÉČI o to, co je přirozené, ovšem v oblasti přátelství 

BUDUJ pevně daný řád (energie znamení Kozoroh) 

S mou pomocí se také naučíš ve skupině lidí, s nimiž sdílíme stejné ideály, budovat pevně daný řád 

a zároveň pečovat o to přirozené. 

5.dům ve Lvu 

Máš-li 5.dům ve znamení Lev, pak máš v oblibě TVOŘENÍ, ovšem v oblasti přátel se vnitřně 

OSVOBOZUJ od toho, co tě omezuje (energie znamení Vodnář) 

S mou pomocí se také naučíš ve skupině lidí, s nimiž sdílíme stejné ideály, vnitřně osvobozovat od 

toho, co tě omezuje a zároveň se tvůrčím způsobem reprezentovat. 

5.dům v Panně 

Máš-li 5.dům ve znamení Panna, pak máš v oblibě ANALYZOVÁNÍ v zájmu vlastního přežití, ovšem v 

oblasti přátel PŘIJÍMEJ inspiraci (energie znamení Ryby) 

S mou pomocí se také naučíš přijímat inspiraci ve skupině lidí, s nimiž sdílíme stejné ideály, a 

zároveň analyzovat v zájmu tvého vlastního přežití.  
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5.dům ve Váhách 

Máš-li 5.dům ve znamení Váhy, pak máš v oblibě navazování VZTAHŮ, ovšem v oblasti přátel aktivně 

prosazuj své vlastní "Já" (energie znamení Beran) 

S mou pomocí se také naučíš aktivně jednat ve skupině lidí, s nimiž sdílíme stejné ideály, a zároveň 

navazovat ty správné vztahy. 

5.dům ve Štíru 

Máš-li 5.dům ve znamení Štír, pak s oblibou proměňuješ v zájmu toho, po čem hluboce TOUŽÍŠ, 

ovšem v oblasti přátel se STABILIZUJ na úrovni finanční, prostorové i citové (energie znamení Býk) 

S mou pomocí se také naučíš stabilizovat finančně, prostorově i citově ve skupině lidí, s nimiž 

sdílíme stejné ideály, a zároveň se proměňovat v zájmu toho, po čem hluboce toužíš. 

5.dům ve Střelci 

Máš-li 5.dům ve znamení Střelec, pak máš v oblibě HLEDÁNÍ té nejlepší cesty a hledíš daleko do 

budoucnosti, ovšem v oblasti přátel přijímej a předávej informace (energie znamení Blíženci) 

S mou pomocí se také naučíš ve skupině lidí, s nimiž sdílíme stejné ideály, přijímat a předávat ty 

správné informace a zároveň hledat (a také nacházet) tu správnou životní cestu. 

5.dům v Kozorohu 

Máš-li 5.dům ve znamení Kozoroh, pak máš v oblibě BUDOVÁNÍ pevně daného řádu, ovšem v oblasti 

přátel PEČUJ o to přirozené (energie znamení Rak) 

S mou pomocí se také naučíš ve skupině lidí, s nimiž sdílíme stejné ideály, pečovat o to, co je 

přirozené a zároveň budovat pevně daný řád. 

5.dům ve Vodnáři 

Máš-li 5.dům ve znamení Vodnář, pak se máš v oblibě OSVOBOZOVÁNÍ, ovšem v oblasti přátel buď 

tvůrčí (energie znamení Lev) 

S mou pomocí se také naučíš ve skupině lidí, s nimiž sdílíme stejné ideály, tvůrčí způsobem 

reprezentovat a zároveň se vnitřně osvobodíš od toho, co tě omezuje. 

5.dům v Rybách 

Máš-li 5.dům ve znamení Ryby, pak máš v oblibě PŘIJÍMÁNÍ (inspirace), ovšem v oblasti přátel 

důkladně ANALYZUJ v zájmu vlastního přežití(energie znamení Panna) 

S mou pomocí se také naučíš ve skupině lidí, s nimiž sdílíme stejné ideály, analyzovat v zájmu tvého 

vlastního přežití a přijímat inspiraci. 
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6.dům horoskopu narození 

Pokud se ptáme, "Co je nejvíc štve?", pak to souvisí i s projevem negativních emocí, 

které jsou součástí 6.univerzálního principu a tím i 6.domu horoskopu narození. 

6. a 12.dům horoskopu narození 

 Ponaučení z univerzálních principů by mělo být takové, že pokud nás něco štve, pak bychom 

to měli dát najevo, abychom docílili změny přístupu druhých lidí - pokud lidé nevědí o tom, že nás 

něco štve, nic je nepřiměje k tomu, aby s tím něco dělali. Toto souvisí i s 3.univerzálním principem, se 

kterým se učíme komunikovat a prosazovat své vlastní já a s tím i naše vlastní názory. Za pomoci 

komunikace můžeme přijímat a předávat informace s druhými lidmi, které bychom ovšem měli 

"zanalyzovat" skrze 6.univerzální princip, tedy skrze naše vnitřní pocity. 

To, co je uvedeno výše, souvisí s našimi vztahy s druhými lidmi, ovšem pokud se dostaneme 

do konfrontace s platným řádem, pak už je to o něčem jiném. Pak je třeba naučit se argumentovat 

tak, abychom dali prostor svému vlastnímu "Já" i v rámci právě panujícího řádu. K tomu je možné 

využít to, co bylo vytěsněno, ať už námi samotnými nebo druhými lidmi (tzn. celým lidstvem). Jakou 

energii v souvislosti s probádáním nevědomí použít, o tom vypovídá 12.dům horoskopu narození. 

Jak je to u mě?  

Pomohu ti odhalit, co bylo vytěsněno, a to ti následně pomůže v tvé stabilizaci finanční, prostorové 

a citové. 

Pomohu ti odhalit, co bylo vytěsněno,  (12.dům ve Štíru) 

a to ti následně pomůže v tvé stabilizaci finanční, prostorové a citové (6.dům v Býku) 

Jak je to u tebe? 

Na následujících stránkách nalezneš texty, které můžeš použít pro svůj "zákaznický avatar" 

podle tvého horoskopu narození 
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6.dům ve tvém horoskopu narození 

6.dům v Beranu 

Máš-li 6.dům ve znamení Beran, pak při plnění každodenních povinností projevuješ aktivní fyzickou ČINNOST, 

ovšem pozornost věnuj i tomu, co jsi vytěsnil/a ty nebo tví předci a co souvisí se VZTAHY (energie znamení 

Váhy) 

Pomohu ti harmonizovat vztahy v souvislosti s tím, co bylo vytěsněno, což ti následně pomůže v tvé vlastní 

aktivní činnosti. Naučíš se hledat souvislosti v protikladech. 

6.dům v Býku 

Máš-li 6.dům ve znamení Býk, pak nejspíš při plnění každodenních povinností projevuješ STABILIZACI na úrovni 

finanční, prostorové i citové, ovšem pozornost věnuj i tomu, co jsi vytěsnil/a ty nebo tví předci a co souvisí s 

tím, po čem hluboce TOUŽÍŠ(energie znamení Štír) 

Pomohu ti s proměnou hlubokým pochopením toho, co bylo vytěsněno, což ti následně pomůže ke stabilizaci 

finanční, prostorové a citové. Naučíš se hledat souvislosti v protikladech. 

6.dům v Blížencích 

Máš-li 6.dům ve znamení Blíženci, pak nejspíš při plnění každodenních povinností projevuješ KOMUNIKACI, 

tedy přijímání a předávání informací, ovšem pozornost věnuj i tomu, co jsi vytěsnil/a ty nebo tví předci a co 

souvisí s HLEDÁNÍM vlastní životní cesty (energie znamení Střelec) 

Pomohu ti s hledáním životní cesty v souvislosti s tím, co bylo vytěsněno, což ti následně pomůže při 

komunikaci. Naučíš se hledat souvislosti v protikladech. 

6.dům v Raku 

Máš-li 6.dům ve znamení Rak, pak nejspíš při plnění každodenních povinností projevuješ PÉČI o to, co je 

přirozené, ovšem pozornost věnuj i tomu, co jsi vytěsnil/a ty nebo tví předci a co souvisí s BUDOVÁNÍM pevně 

daného řádu (energie znamení Kozoroh) 

Pomohu ti s budováním pevně daného řádu v souvislosti s tím, co bylo vytěsněno, což ti následně pomůže při 

péči o to, co je přirozené. Naučíš se hledat souvislosti v protikladech. 

6.dům ve Lvu 

Máš-li 6.dům ve znamení Lev, pak nejspíš při plnění každodenních povinností projevuješ TVOŘENÍ v souvislosti 

s tvou vlastní SEBEREPREZENTACÍ, ovšem pozornost věnuj i tomu, co jsi vytěsnil/a ty nebo tví předci a co 

souvisí s vnitřním OSVOBOZENÍM od toho, co tě omezuje (energie znamení Vodnář) 

Pomohu ti s vnitřním osvobozením od toho, co tě omezuje, v souvislosti s tím, co bylo vytěsněno, což ti 

následně pomůže při tvůrčí reprezentaci. Naučíš se hledat souvislosti v protikladech. 

6.dům v Panně 

Máš-li 6.dům ve znamení Panna, pak nejspíš při plnění každodenních povinností projevuješ ANALYZOVÁNÍ v 

zájmu vlastního přežití, ovšem pozornost věnuj i tomu, co jsi vytěsnil/a ty nebo tví předci a co souvisí s 

PŘIJÍMÁNÍM inspirace (energie znamení Ryby) 

Pomohu ti s přijetím toho, co bylo vytěsněno, což ti následně pomůže při analyzování toho, co souvisí s tvým 

přežitím. Naučíš se hledat souvislosti v protikladech. 
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6.dům ve Váhách 

Máš-li 6.dům ve znamení Váhy, pak nejspíš při plnění každodenních povinností navazuješ VZTAHY, ovšem 

pozornost věnuj i tomu, co jsi vytěsnil/a ty nebo tví předci a co souvisí s aktivním prosazováním vlastního "Já" 

(energie znamení Beran) 

Pomohu ti aktivní činností v souvislosti s tím, co bylo vytěsněno, což ti následně pomůže k harmonizaci 

vztahů.Naučíš se hledat souvislosti v protikladech. Naučíš se hledat souvislosti v protikladech. 

6.dům ve Štíru 

Máš-li 6.dům ve znamení Štír, pak při plnění každodenních povinností proměňuj v zájmu toho, po čem hluboce 

TOUŽÍŠ, ovšem pozornost věnuj i tomu, co jsi vytěsnil/a ty nebo tví předci a co souvisí se STABILIZACÍ na úrovni 

finanční, prostorové i citové (energie znamení Býk) 

Pomohu ti stabilizovat v souvislosti s tím, co bylo vytěsněno, což ti následně pomůže k proměně v souvislosti s 

tím, po čem hluboce toužíš. Naučíš se hledat souvislosti v protikladech. 

6.dům ve Střelci 

Máš-li 6.dům ve znamení Střelec, pak nejspíš při plnění každodenních povinností HLEDÁŠ tu nejlepší cestu a 

hledíš daleko do budoucnosti, ovšem pozornost věnuj i tomu, co jsi vytěsnil/a ty nebo tví předci a co souvisí s 

KOMUNIKACÍ (energie znamení Blíženci) 

Pomohu ti přijímat a předávat informace v souvislosti s tím, co bylo vytěsněno, což ti následně pomůže k 

hledání tvé vlastní životní cesty. Naučíš se hledat souvislosti v protikladech. 

6.dům v Kozorohu 

Máš-li 6.dům ve znamení Kozoroh, pak nejspíš při plnění každodenních povinností BUDUJEŠ pevně daný řád, 

ovšem pozornost věnuj i tomu, co jsi vytěsnil/a ty nebo tví předci a co souvisí s PÉČÍ o to přirozené (energie 

znamení Rak) 

Pomohu ti pečovat o to přirozené v souvislosti s tím, co bylo vytěsněno, což ti následně napomůže budování 

pevně daného řádu. Naučíš se hledat souvislosti v protikladech. 

6.dům ve Vodnáři 

Máš-li 6.dům ve znamení Vodnář, pak nejspíš při plnění každodenních povinností projevuješ OSVOBOZOVÁNÍ, 

ovšem pozornost věnuj i tomu, co jsi vytěsnil/a ty nebo tví předci a co souvisí s TVOŘENÍM (energie znamení 

Lev) 

Pomohu ti s TVŮRČÍ reprezentací v souvislosti s tím, co bylo vytěsněno, což ti následně pomůže k vnitřnímu 

OSVOBOZENÍ od toho, co tě omezuje. Naučíš se hledat souvislosti v protikladech. 

6.dům v Rybách 

Máš-li 6.dům ve znamení Ryby, pak nejspíš při plnění každodenních povinností projevuješ PŘIJÍMÁNÍ 

(inspirace), ovšem pozornost věnuj i tomu, co jsi vytěsnil/a ty nebo tví předci a co souvisí s ANALÝZOU v zájmu 

vlastního přežití (energie znamení Panna) 

Pomohu ti INSPIRACÍ v souvislosti s tím, co bylo vytěsněno, což ti následně pomůže v důkladné ANALÝZE toho, 

co souvisí s přežitím. Naučíš se hledat souvislosti v protikladech.  
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V závěru stránky "O MNĚ" 

V závěru stránky "O MNĚ" můžeš dát odkaz na nějaký placený produkt. Buď může jít o tvůj 

vlastní produkt nebo může jít o produkt, který ti pomohl anebo můžeš propagovat například 

INSPIRO-AKADEMII a projekt Podnikání trochu jinak.  
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