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Stránka "Můj životní příběh" 

nebo text ebooku a MAGNET NA ZÁKAZNÍKY 

Na stránce "Můj životní příběh" uvedeš, jak ses propracoval/a k těm životním zkušenostem, 

které můžeš návštěvníkům svého webu předat. Za tímto účelem si na stránce "Můj životní příběh" 

zpracuješ něco, čemu budeme říkat  MAGNET NA ZÁKAZNÍKY. 

 V tomto "MAGNETU NA ZÁKAZNÍKY" budeš vyprávět o tom, jak sis řešil/a svůj životní 

problém.  

Informací, kterou v MAGNETU NA ZÁKAZNÍKY předáváš, sděluješ lidem, čím jim můžeš být 

nápomocen/na, a to tak, aby to vystihlo podstatu a aby cesta zákazníka k tobě byla co nejpřímější.  

K tomu je třeba volit ta nejvhodnější slova, která vystihnou tvé schopnosti. 

Na dalších stránkách ti představím osm jednoduchých kroků, jak se propracovat k unikátnímu 

tématu tvého MAGNETU NA ZÁKAZNÍKY, kterým se budeš prezentovat druhým lidem i veřejnosti. 

   K tomu, abys určil/a unikátní téma MAGNETU NA ZÁKAZNÍKY ti postačí, pokud znáš 

postavení planet a  domů ve znamení ve tvém horoskopu narození.  

 Text, který si takto vytvoříš, můžeš také použít jako text e-booku, který nabídneš 

návštěvníkům tvého webu výměnou za vložení e-mailu. 

Jak si vytvořit "MAGNET NA ZÁKAZNÍKY" podle horoskopu narození? 

aneb záložka webu s názvem "Můj životní příběh" 

Tuto záložku si vytvoříš jednoduše tak, že si na dalších stránkách vybereš v každém seznamu 

to, co máš ve svém horoskopu narození. 

Text, který lze použít, je zapsán tučně a můžeš jej použít v podobě, jak je uvedeno, nebo si jej můžeš upravit 

tak, jak ti to vyhovuje a jak to cítíš. 

U jednotlivých kroků si vyber text, který je podle tvého osobního horoskopu narození platný 

právě pro tebe a zkopíruj si jej do svého "Pracovního sešitu" k tomuto e-booku. 

Poznámka: 

Záleží na tobě, zda text uvedený na dalších stránkách použiješ tak, jak je uvedeno, tedy v přítomném čase, 

nebo zda jej změníš na čas minulý, pokud sis již problémy vyřešil/a, v každém případě si nezapomeň upravit text 

podle toho, zda jsi muž nebo žena. 
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Krok 1 - Naznač problém 

Tvůj MAGNET NA ZÁKAZNÍKY by měl vystihnout to, co souvisí s řešením nějakého tvého problému, který tě v životě 

omezuje nebo omezoval. To souvisí s tvou Vesmírnou ZKOUŠKU naznačenou ve tvém horoskopu narození postavením 

planety Saturn. Tento problém se odráží také v té životní oblasti, kde máš ve svém horoskopu narození znamení Kozoroh. 

Na samém začátku MAGNETU NA ZÁKAZNÍKY tedy otevřeně hovoř o těchto problémech. 

Saturn ve znamení 
Saturn v Beranu  
Patřím k lidem, kteří mají problémy se sebeprosazením a dlouhou dobu jsem měla problém s aktivní 
činností. 
 
Saturn v Býku  
Patřím k lidem, kteří si nedokážou užívat života a dlouhou dobu jsem měl/a problémy se svou vlastní 
hodnotou. 
 
Saturn v Blížencích  
Patřím k lidem, kteří mají problémy s komunikací, obával/a jsem se toho, že nedokážu správně 
argumentovat. 
 
Saturn v Raku  
Patřím k lidem, kteří mají problém s projevem svých citů a dlouho jsem měl/a pocit, že jsem omezován/a 
rodinou. 
 
Saturn ve Lvu  
Patřím k lidem, kteří mají problém se svou vlastní reprezentací, dlouhou dobu jsem se bál/a postavit do 
středu dění a měl/a jsem strach z autorit. 
 
Saturn v Panně  
Patřím k lidem, kteří trpí komplexy méněcennosti, dlouhou dobu jsem se bál/a se o své zdraví. 
 
Saturn ve Váhách  
Patřím k lidem, kteří mají problém s navazováním vztahů, dlouhou dobu jsem se bál/a, že budu na 
druhých závislý/á. 
 
Saturn ve Štíru  
Patřím k lidem, kteří mají sexuální problémy, dlouhou dobu jsem totiž se obával/a toho, že mě  budou 
druzí ovládat. 
 
Saturn ve Střelci  
Patřím k lidem, kteří mají problém s vírou a vyšším věděním. Dlouhou dobu jsem se také obával/a toho, že 
budu bezvýznamným člověkem a bál/a jsem se cestovat. 
 
Saturn v Kozorohu  
Patřím k lidem, kteří mají problémy se zodpovědností, protože jsem se obával/a toho, že selžu. 
 
Saturn ve Vodnáři  
Patřím k lidem, kteří mají problém s vlastním osvobozením a zařazením do nějaké skupiny, protože jsem 
se obával/a toho, že se rozvíjením svých osobních zvláštností vyloučím z kruhu ostatních. 
 
Saturn v Rybách  
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Patřím k lidem, kteří mají problém s hlubokými emocemi, dlouhou dobu jsem měl/a strach, že mě budou 
ostatní zneužívat a přitom jsem trpíval/a hlubokými pocity viny a utrpení. 

Krok 1 - Naznač problém 

Omezující energie planety Saturn ve znamení se projeví v té životní oblasti (domu horoskopu 

narození), kde máš planetu Saturn ve svém horoskopu narození. 

Saturn v domu 
Saturn v 1.domu  
Přitom jsem měl/a i zábrany při sebeprosazování. 
 
Saturn v 2.domu  
Přitom jsem měl/a i pocity méněcennosti a nedokázal/a jsem se těšit z radostí života. Mým největším 
problémem byly dlouhou dobu peníze. 
 
Saturn v 3.domu  
Přitom jsem měl/a i zábrany při komunikaci ve svém okolí a při vzdělání. 
 
Saturn v 4.domu  
Přitom jsem měl/a i problém při projevu své psychické identity, kterou jsem v sobě potlačoval/a, a měl/a 
jsem pocit vlastní bezvýznamnosti. 
 
Saturn v 5.domu  
Přitom jsem měl/a i problém se samostatným jednáním a s duševní nejistotou. 
 
Saturn v 6.domu  
Přitom jsem měl/a i problém se sníženou vnímavostí a s neschopností se přizpůsobit. Dlouhou dobu jsem 
míval/a také zdravotní problémy z přepracovanosti? 
 
Saturn v 7.domu  
Přitom jsem měl/a i problém s navazováním vztahů s druhými lidmi. 
 
Saturn v 8.domu  
Přitom jsem měl/a i problém s navázáním bližšího vztahu a míval/a jsem strach ze smrti. 
 
Saturn v 9.domu  
Přitom jsem měl/a i problém se svým sebevyjádřením. Dlouhou dobu jsem mívala pocity viny, deprese a 
vyčítal/a jsem si svou nedokonalost. 
 
Saturn v 10.domu  
Přitom jsem měl/a i problémy, pokud jsem měl/a hájit svá práva, dlouhou dobu jsem měl/a pocity viny a 
potíže na veřejnosti. 
 
Saturn v 11.domu  
Přitom jsem měl/a i problémy s projevem své vlastní svobody a nezávislosti. 
 
Saturn v 12.domu  
Můj životní projev byl zablokovaný a já jsem nebyl/a schopen/na vnímat realitu jasně. 
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Krok 1 - Naznač problém 

Tento problém se projeví v té životní oblasti, kde máš ve svém horoskopu narození znamení 

Kozoroh. 

Kozoroh v domu 
Kozoroh v 1.domu  
Pociťoval/a jsem omezení při vlastním sebeprosazování. 
 
Kozoroh v 2.domu  
Pociťoval/a jsem omezení v oblasti financí. 
 
Kozoroh v 3.domu  
Pociťoval/a jsem omezení při komunikaci ve svém okolí a při vzdělání. 
 
Kozoroh v 4.domu  
Pociťoval/a jsem omezení při projevu své psychické identity. 
 
Kozoroh v 5.domu  
Pociťoval/a jsem omezení při samostatném jednáním. 
 
Kozoroh v 6.domu  
Pociťoval/a jsem omezení při plnění každodenních povinností a v zaměstnání a Míval/a jsem zdravotní 
problémy z přepracovanosti. 
 
Kozoroh v 7.domu  
Pociťoval/a jsem omezení při navazováním vztahů s druhými lidmi. 
 
Kozoroh v 8.domu  
Pociťoval/a jsem omezení při navázání bližšího vztahu. 
 
Kozoroh v 9.domu  
Pociťoval/a jsem omezení v oblasti vyššího vědění, víry a při cestování do ciziny. 
 
Kozoroh v 10.domu  
Pociťoval/a jsem omezení při svém uplatnění ve společnosti. 
 
Kozoroh v 11.domu  
Pociťoval/a jsem omezení při svém osvobozování a uplatnění ve skupině. 
 
Kozoroh v 12.domu  
Pociťoval/a jsem omezení při jasném vnímání reality. 
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Krok 2 - Jak jsi začal/a? 

K řešení problému je potřeba nějak začít, což děláš podle toho, jak je ve tvém horoskopu narození 

postavena planeta Mars ve znamení a domu, což ovlivňuje tu životní oblast, ve které je ve 

tvém  horoskopu narození znamení Beran. 

Mars ve znamení 
Mars v Beranu - Netušil/a jsem, že tyto problémy mají svá řešení, že stačí, když budu ZÍSKÁVAT to, co 
potřebuji pro své přežití, skrze fyzickou ČINNOST  

 
Mars v Býku - Netušil/a jsem, že tyto problémy mají svá řešení, že stačí, když budu ZÍSKÁVAT to, co 
potřebuji pro své přežití, skrze STABILIZOVÁNÍ na úrovni finanční, prostorové a citové  
 
Mars v Blížencích - Netušil/a jsem, že tyto problémy mají svá řešení, že stačí, když budu ZÍSKÁVAT to, co 
potřebuji pro své přežití, skrze KOMUNIKACI, tedy skrze přijímání a předávání informací  
 
Mars v Raku - Netušil/a jsem, že tyto problémy mají svá řešení, že stačí, když budu ZÍSKÁVAT to, co 
potřebuji pro své přežití, skrze PÉČI o to, co je přirozené  
 
Mars ve Lvu - Netušil/a jsem, že tyto problémy mají svá řešení, že stačí, když budu ZÍSKÁVAT to, co 
potřebuji pro své přežití, skrze TVOŘENÍ  
 
Mars v Panně - Netušil/a jsem, že tyto problémy mají svá řešení, že stačí, když budu ZÍSKÁVAT to, co 
potřebuji , skrze ANALYZOVÁNÍ toho, co SKUTEČNĚ potřebuji pro přežití  
 
Mars ve Váhách - Netušil/a jsem, že tyto problémy mají svá řešení, že stačí, když budu ZÍSKÁVAT to, co 
potřebuji pro své přežití, skrze VZTAHY  
 
Mars ve Štíru - Netušil/a jsem, že tyto problémy mají svá řešení, že stačí, když budu ZÍSKÁVAT to, co 
potřebuji pro své přežití, skrze to, po čem hluboce TOUŽÍM  
 
Mars ve Střelci - Netušil/a jsem, že tyto problémy mají svá řešení, že stačí, když budu ZÍSKÁVAT to, co 
potřebuji pro své přežití, skrze HLEDÁNÍ té správné životní cesty  
 
Mars v Kozorohu - Netušil/a jsem, že tyto problémy mají svá řešení, že stačí, když budu ZÍSKÁVAT to, co 
potřebuji pro své přežití, skrze BUDOVÁNÍ pěvně daného řádu  
 
Mars ve Vodnáři - Netušil/a jsem, že tyto problémy mají svá řešení, že stačí, když budu ZÍSKÁVAT to, co 
potřebuji pro své přežití, skrze OSVOBOZOVÁNÍ  
 
Mars v Rybách - Netušil/a jsem, že tyto problémy mají svá řešení, že stačí, když budu ZÍSKÁVAT to, co 
potřebuji pro své přežití, skrze PŘIJÍMÁNÍ inspirace z toho, co ke mně přichází  
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Krok 2 - Jak jsi začal/a? 

Tuto svou aktivní energii (Mars ve znamení) využíváš v té životní oblasti (domu horoskopu 

narození), kde se Mars v horoskopu narození nachází. 

Mars v domu 
Mars v 1.domu  
jako osobnost. 
 
Mars v 2.domu  
při svém sebevymezení. 
 
Mars v 3.domu  
ve svém blízkém okolí a při vzdělání. 
 
Mars v 4.domu  
v mé rodině a vlasti. 
 
Mars v 5.domu  
při mých zálibách a při kontaktu s dětmi a mládeží.  
 
Mars v 6.domu  
při každodenních povinnostech a také v rámci zaměstnání a zdraví.  
 
Mars v 7.domu  
v mých vztazích.  
 
Mars v 8.domu  
v oblasti peněz druhých lidí, sexu, smrti a také při hlubokém pochopení druhých lidí.  
 
Mars v 9.domu  
ve víře a také při dalekých cestách. 
 
Mars v 10.domu  
v souvislosti s mým postavením ve společnosti. 
 
Mars v 11.domu  
mezi přáteli. 
 
Mars v 12.domu  
v oblasti nevědomí a uzavřených prostor.  
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Krok 2 - Jak jsi začal/a? 

Tuto energii (Mars ve znamení a domu) uplatňuješ skrze ČINNOST v té životní oblasti (domu 

horoskopu narození), kde máš ve svém horoskopu narození znamení Beran. 

Beran v domu 
Beran v 1.domu  
Díky svému horoskopu narození jsem pochopil/a, že začínat mám jako osobnost. 
 
Beran v 2.domu  
Díky svému horoskopu narození jsem pochopil/a, že začínat mám v rámci  svého vlastního sebevymezení. 
 
Beran v 3.domu  
Díky svému horoskopu narození jsem pochopil/a, že začínat mám v rámci  svého nejbližšího okolí a 
vzdělání. 
 
Beran v 4.domu  
Díky svému horoskopu narození jsem pochopil/a, že začínat mám ve své rodině v zájmu zachování toho, 
co je přirozené. 
 
Beran v 5.domu  
Díky svému horoskopu narození jsem pochopil/a, že začínat mám v rámci  zálib, zábavy a také dětí. 
 
Beran v 6.domu  
Díky svému horoskopu narození jsem pochopil/a, že začínat mám v rámci  každodenních povinností, 
zaměstnání a také zdraví. 
 
Beran v 7.domu  
Díky svému horoskopu narození jsem pochopil/a, že začínat mám v rámci  svých partnerských vztahů. 
 
Beran v 8.domu  
Díky svému horoskopu narození jsem pochopil/a, že začínat mám v rámci  hlubokého pochopení druhých 
lidí. 
 
Beran v 9.domu  
Díky svému horoskopu narození jsem pochopil/a, že začínat mám v rámci  víry, filozofie a také dalekých 
cest a ciziny. 
 
Beran v 10.domu  
Díky svému horoskopu narození jsem pochopil/a, že začínat mám v rámci  svého postavení ve společnosti.  
 
Beran v 11.domu  
Díky svému horoskopu narození jsem pochopil/a, že začínat mám mezi přáteli a v komunitě lidí, s nimiž 
sdílíme stejné ideály. 
 
Beran v 12.domu  
Díky svému horoskopu narození jsem pochopil/a, že začínat mám v rámci nevědomí a uzavřených prostor. 
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Krok 3 - Řešení problému 

Řešení problému je ve tvém horoskopu narození naznačeno postavením planety Jupiter ve znamení 

a domu, což se odráží v té životní oblasti, kde máš ve svém horoskopu narození znamení Střelec. 

V jakém smyslu je ti dána "vesmírná podpora", to je naznačeno postavením planety Jupiter ve 

znamení. Právě to ti také pomáhá při vytváření tvé životní filozofie a víry. 

Jupiter ve znamení 
Jupiter v Beranu - Tím, že jsem začal/a, jsem si jednoho dne uvědomil/a, že při fyzické ČINNOSTI bych měla 
především duchovně růst,  
 
Jupiter v Býku - Tím, že jsem začal/a, jsem si jednoho dne uvědomil/a, že při své STABILIZACI bych měla 
především duchovně růst,  
 
Jupiter v Blížencích - Tím, že jsem začal/a, jsem si jednoho dne uvědomil/a, že při své KOMUNIKACI bych 
měla především duchovně růst,  
 
Jupiter v Raku - Tím, že jsem začal/a, jsem si jednoho dne uvědomil/a, že při PÉČI o to, co je přirozené, 
bych měla především duchovně růst,  
 
Jupiter ve Lvu - Tím, že jsem začal/a, jsem si jednoho dne uvědomil/a, že při TVOŘENÍ bych měl/a 
především duchovně růst,  
 
Jupiter v Panně - Tím, že jsem začal/a, jsem si jednoho dne uvědomil/a, že při ANALYZOVÁNÍ toho, co 
potřebuji pro přežití, bych měl/a především duchovně růst,  
 
Jupiter ve Váhách - Tím, že jsem začal/a, jsem si jednoho dne uvědomil/a, že prostřednictvím VZTAHŮ 
bych měl/a především duchovně růst,  
 
Jupiter ve Štíru - Tím, že jsem začal/a, jsem si jednoho dne uvědomil/a, že v rámci toho, po čem hluboce 
TOUŽÍM, bych měl/a především duchovně růst,  
 
Jupiter ve Střelci - Tím, že jsem začal/a, jsem si jednoho dne uvědomil/a, že při HLEDÁNÍ té správné životní 
cesty bych měl/a především duchovně růst,  
 
Jupiter v Kozorohu - Tím, že jsem začal/a, jsem si jednoho dne uvědomil/a, že při BUDOVÁNÍ pevně 
daného řádu bych měl/a především duchovně růst,  
 
Jupiter ve Vodnáři - Tím, že jsem začal/a, jsem si jednoho dne uvědomil/a, že při OSVOBOZOVÁNÍ bych 
měl/a především duchovně růst,  
 
Jupiter v Rybách - Tím, že jsem začal/a, jsem si jednoho dne uvědomil/a, že duchovně rostu PŘIJÍMÁNÍM 
inspirace,  
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Krok 3 - Řešení problému *) 

Energie planety Jupiter ve znamení se projevuje v té životní oblasti (domu horoskopu narození), 

kde se Jupiter nachází. 

Jupiter v domu 
Jupiter v 1.domu 
což mi pomohlo při uplatnění sebe sama. Pochopil/a jsem, že já sám/sama jsem člověkem, kterému druzí 
důvěřují  
 
Jupiter v 2.domu  
což mi pomohlo při sebevymezení. Pochopil/a jsem, že já sám/sama jsem člověkem, který má své vlastní 
vnitřní bohatství  
 
Jupiter v 3.domu  
což mi pomohlo při vzdělání. Pochopil/a jsem, že já sám/sama jsem nositelem/kou informací, které mám 
předat druhým lidem  
 
Jupiter v 4.domu  
což mi pomohlo v mé rodině a vlasti. Pochopil/a jsem, že tím největším bohatstvím je pro mě dobrotivé a 
velkorysé útočiště  
 
Jupiter v 5.domu  
což mi pomohlo v mých zálibách a při kontaktu s dětmi. Pochopil/a jsem, že tím největším bohatstvím je 
pro mě štěstí v lásce a hra  
 
Jupiter v 6.domu  
což mi pomohlo v každodenních povinnostech a také v rámci zaměstnání a zdraví. Pochopil/a jsem, že to 
největší bohatství pociťuji při úspěchu na pracovišti  
 
Jupiter v 7.domu  
což mi pomohlo v mých vztazích. Pochopil/a jsem, že největší bohatství pociťuji právě při bohatství vztahů  
 
Jupiter v 8.domu  
což mi pomohlo při hlubokém pochopení druhých lidí. Pochopil/a jsem, že tím největším bohatstvím je 
pro mě bohatství, které je hluboko ukryté  
 
Jupiter v 9.domu  
což mi pomohlo v rámci víry a dalekých cest. Pochopil/a jsem, že tím největším bohatstvím je pro mě 
vysoké vzdělání a přehled  
 
Jupiter v 10.domu  
což mi pomohlo při uplatnění ve společnosti. Pochopil/a jsem, že tím největším bohatstvím je pro mě 
vědomí úspěchu  
 
Jupiter v 11.domu  
což mi pomohlo mezi přáteli. Pochopil/a jsem, že tím největším bohatstvím je pro mě vznešené přátelství  
 
Jupiter ve 12.domu  
což mi pomohlo v oblasti nevědomí a uzavřených prostor. Pochopil/a jsem, že tím největším bohatstvím je 
pro mě tiché štěstí  
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Krok 3 - Řešení problému 

V té životní oblasti, kde je znamení Střelec, hledáš životní filozofii pro dalekou budoucnost. 

Střelec v domu 
Střelec v 1.domu  
 a to mi pomohlo nalézt svou vlastní životní filozofii. 
 
Střelec v 2.domu  
a to mi pomohlo nalézt životní filozofii pro mé sebevymezení i po finanční stránce. 
 
Střelec v 3.domu  
a to mi pomohlo nalézt životní filozofii pro kontakt s mým okolím a ve vzdělání. 
 
Střelec v 4.domu  
a to mi pomohlo nalézt životní filozofii v rámci mého původu. 
 
Střelec v 5.domu  
a to mi pomohlo nalézt životní filozofii v rámci mých zálib, zábavy a dětí. 
 
Střelec v 6.domu  
a to mi pomohlo nalézt životní filozofii pro plnění mých každodenních povinností. 
 
Střelec v 7.domu  
a to mi pomohlo nalézt životní filozofii za pomoci mých partnerských vztahů. 
 
Střelec v 8.domu  
a to mi pomohlo nalézt životní filozofii za pomoci hlubokého pochopení druhých lidí a také peněz druhých 
lidí, smrti a sexu stejně jako astrologie a psychologie. 
 
Střelec v 9.domu  
a to mi pomohlo nalézt životní filozofii za pomoci dalekých cest i cesty ke svému nitru. 
 
Střelec v 10.domu  
a to mi pomohlo nalézt životní filozofii pro mé uplatnění ve společnosti mj.také v souvislosti s cizinou. 
 
Střelec v 11.domu  
a to mi pomohlo nalézt životní filozofii za pomoci mých filozoficky založených přátel z ciziny. 
 
Střelec ve 12.domu  
 a to mi pomohlo nalézt životní filozofii za pomoci "dalekých cest" v "nevědomí" a také v "uzavřených 

prostorách"v souvislosti s cizinou a dalekými cestami. 
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Krok 4 - K čemu tě to dovedlo? 

V tomto kroku je dobré uvést, k jakému novému řešení tě tvůj problém dovedl. Právě tento krok by 

měl poukázat na tvoji originalitu a výjimečnost. 

Zde použij postavení planety Uran ve znamení a domu ve tvém horoskopu narození a uveď, jak ti to 

pomohlo se osvobodit, a to podle toho, v jaké životní oblasti se ve tvém horoskopu narození nachází 

znamení Vodnář. 

Uran ve znamení 
Uran v Beranu  
Právě řešení těchto problémů mě dovedlo k tomu, že jsem se PROBUDIL/a skrze fyzickou ČINNOST. 
 
Uran v Býku  
Právě řešení těchto problémů mě dovedlo k tomu, že jsem se PROBUDIL/a skrze STABILIZOVÁNÍ na úrovni 
finanční, prostorové a citové. 
 
Uran v Blížencích  
Právě řešení těchto problémů mě dovedlo k tomu, že jsem se PROBUDIL/a skrze KOMUNIKACI- při 
přijímání a předávání informací. 
 
Uran v Raku 
 Právě řešení těchto problémů mě dovedlo k tomu, že jsem se PROBUDIL/a skrze PÉČI o to, co je přirozené. 
 
Uran ve Lvu 
 Právě řešení těchto problémů mě dovedlo k tomu, že jsem se PROBUDIL/a skrze TVOŘENÍ. 
 
Uran v Panně  
Právě řešení těchto problémů mě dovedlo k tomu, že jsem se PROBUDIL/a skrze ANALYZOVÁNÍ toho, co 
souvisí s mým přežitím. 
 
Uran ve Vahách  
Právě řešení těchto problémů mě dovedlo k tomu, že jsem se PROBUDIL/a skrze VZTAHY. 
 
Uran ve Štíru  
Právě řešení těchto problémů mě dovedlo k tomu, že jsem se PROBUDIL/a skrze to, po čem hluboce 
TOUŽÍM. 
 
Uran ve Střelci 
 Právě řešení těchto problémů mě dovedlo k tomu, že jsem se PROBUDIL/a skrze HLEDÁNÍ té správné 
životní cesty. 
 
Uran v Kozorohu 
 Právě řešení těchto problémů mě dovedlo k tomu, že jsem se PROBUDIL/a skrze BUDOVÁNÍ pevně 
daného řádu společnosti. 
 
Uran ve Vodnáři 
 Právě řešení těchto problémů mě dovedlo k tomu, že jsem se PROBUDIL/a skrze OSVOBOZOVÁNÍ. 
 
Uran v Rybách 
 Právě řešení těchto problémů mě dovedlo k tomu, že jsem se PROBUDIL/a skrze PŘIJÍMÁNÍ inspirace. 
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Krok 4 - K čemu tě to dovedlo? 

Uran v domu 
Uran v 1.domu  
Přitom jsem si uvědomil/a, že miluji nezávislost a že i já měním svá stanoviska, a to v rozmezí své 
osobnosti. 
 
Uran v 2.domu  
Přitom jsem si uvědomil/a, že miluji nezávislost a že i já měním svá stanoviska, a to v rozmezí svých 
financí. 
 
Uran v 3.domu  
Přitom jsem si uvědomil/a, že miluji nezávislost a že i já měním svá stanoviska, a to v rozmezí své 
komunikace s nejbližším okolím a také svého vzdělání. 
 
Uran v 4.domu  
Přitom jsem si uvědomil/a, že miluji nezávislost a že i já měním svá stanoviska, a to v rozmezí své rodiny a 
kořenů, z nichž pocházím. 
 
Uran v 5.domu  
Přitom jsem si uvědomil/a, že miluji nezávislost a že i já měním svá stanoviska, a to v rozmezí toho, co mě 
baví a také v souvislosti s dětmi. 
 
Uran v 6.domu  
Přitom jsem si uvědomil/a, že miluji nezávislost a že i já měním svá stanoviska, a to v rozmezí svého 
zaměstnání, každodenních povinností a také zdraví. 
 
Uran v 7.domu  
Přitom jsem si uvědomil/a, že miluji nezávislost a že i já měním svá stanoviska, a to v rozmezí svých 
partnerských vztahů. 
 
Uran v 8.domu  
Přitom jsem si uvědomil/a, že miluji nezávislost a že i já měním svá stanoviska, a to v rozmezí peněz 
druhých lidí, sexu, smrti a hlubokého pochopení druhých lidí. 
 
Uran v 9.domu  
Přitom jsem si uvědomil/a, že miluji nezávislost a že i já měním svá stanoviska, a to v rozmezí víry, vyššího 
vědění a také dalekých cest. 
 
Uran v 10.domu  
Přitom jsem si uvědomil/a, že miluji nezávislost a že i já měním svá stanoviska, a to v rozmezí společnosti 
a mého postavení v ní. 
 
Uran v 11.domu  
Přitom jsem si uvědomil/a, že miluji nezávislost a že i já měním svá stanoviska, a to v rozmezí přátelství a 
rovných vztahů. 
 
Uran v 12.domu  
Přitom jsem si uvědomil/a, že miluji nezávislost a že i já měním svá stanoviska, a to v rozmezí svého 
nevědomí a uzavřených prostor. 
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Krok 4 - K čemu tě to dovedlo? 

Vodnář v domu 
Vodnář v 1.domu  
To mi jako osobnosti pomohlo se vnitřně osvobodit od toho, co mě omezuje. 
 
Vodnář v 2.domu  
To mi pomohlo se vnitřně osvobodit od toho, co mě omezuje, až jsem dospěla k finanční svobodě. 
 
Vodnář v 3.domu  
To mi pomohlo se vnitřně osvobodit od toho, co mě omezuje, až jsem dospěla ke svobodnému vzdělání. 
 
Vodnář v 4.domu  
To mi pomohlo se vnitřně osvobodit od toho, co mě omezuje, a následně k úplnému osvobození v rámci 
mého původu. 
 
Vodnář v 5.domu  
To mi pomohlo se vnitřně osvobodit od toho, co mě omezuje, což mě nakonec dovedlo ke skutečné 
svobodě v oblasti zálib, zábavy a dětí. 
 
Vodnář v 6.domu  
To mi pomohlo se vnitřně osvobodit od toho, co mě omezuje, až k úplné svobodě v rámci každodenních 
povinností. 
 
Vodnář v 7.domu  
To mi pomohlo se vnitřně osvobodit od toho, co mě omezuje, až k plné svobodě v rámci mých vztahů. 
 
Vodnář v 8.domu  
To mi pomohlo se vnitřně osvobodit od toho, co mě omezuje, až k úplné svobodě v rámci blízkých vztahů. 
 
Vodnář v 9.domu  
To mi pomohlo se vnitřně osvobodit od toho, co mě omezuje, až k úplné svobodě v rámci vyššího vědění, 
víry a také dalekých cest, tedy i cest ke svému nitru. 
 
Vodnář v 10.domu  
To mi pomohlo se vnitřně osvobodit od toho, co mě omezuje, až k úplné svobodě v rámci mého uplatnění 
ve společnosti. 
 
Vodnář v 11.domu  
To mi pomohlo se vnitřně osvobodit od toho, co mě omezuje, až ke skutečné - univerzální svobodě. 
 
Vodnář v 12.domu  
To mi pomohlo se vnitřně osvobodit od toho, co mě omezuje, až ke skutečné svobodě v rámci nevědomí a 
také uzavřených prostor. 
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Krok 5 - Jak to ovlivnilo tvůj život? 

Tvoje "ŽITÍ", tedy tvoje životadárná energie, je v horoskopu narození představována Sluncem. V 

tomto bodu si tedy ve tvém horoskopu narození všímej postavení Slunce ve znamení a domu, 

protože právě tato energie ovlivňuje tvoji tvořivost v zájmu tvé vlastní reprezentace, což se odráží v 

té životní oblasti, kde máš ve svém horoskopu narození znamení Lev. 

Slunce ve znamení 
Slunce v Beranu  
Při svém žití skrze  činnost  
 
Slunce v Býku  
Při svém žití skrze  stabilizování  
 
Slunce v Blížencích  
Při svém žití skrze  komunikaci  
 
Slunce v Raku  
Při svém žití skrze  péči o to, co je přirozené  
 
Slunce ve Lvu  
Při svém žití skrze  tvoření  
 
Slunce v Panně  
Při svém žití skrze  analyzování  
 
Slunce ve Váhách  
Při svém žití skrze  vztahy  
 
Slunce ve Štíru  
Při svém žití skrze  to, po čem hluboce toužím,  
 
Slunce ve Střelci  
Při svém žití skrze  hledání té správné životní cesty  
 
Slunce v Kozorohu  
Při svém žití skrze  budování pevně daného řádu  
 
Slunce ve Vodnáři  
Při svém žití skrze  osvobozování 
 
Slunce v Rybách  
Při svém žití skrze  přijímání inspirace z Vesmíru  
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Krok 5 - Jak to ovlivnilo tvůj život? 

Slunce v domu 
Slunce v 1.domu  
nacházím nejlepší uplatnění ve středu dění a toto poznání mě obohatilo o něco originálního a unikátního.  
 
Slunce v 2.domu  
nacházím nejlepší uplatnění v zajištění, což jsem díky tomuto poznání obohatil/a o něco originálního a unikátního. 
 
Slunce v 3.domu  
nacházím nejlepší uplatnění ve studiích a komunikaci a ve zpracování informací, což jsem díky tomuto poznání 
obohatil/a o něco originálního a unikátního. 
 
Slunce v 4.domu  
nacházím nejlepší uplatnění v duševní hloubce, což jsem díky tomuto poznání obohatil/a o něco originálního a 
unikátního. 
 
Slunce v 5.domu  
nacházím nejlepší uplatnění ve hře, vlastní tvořivosti a seberealizaci, což jsem díky tomuto poznání obohatil/a o 
něco originálního a unikátního. 
 
Slunce v 6.domu  
nacházím nejlepší uplatnění v integraci a začlenění, což jsem díky tomuto poznání obohatil/a o něco originálního a 
unikátního. 
 
Slunce v 7.domu  
nacházím nejlepší uplatnění v ochotě vázat se, což jsem díky tomuto poznání obohatil/a o něco originálního a 
unikátního. 
 
Slunce v 8.domu 
nacházím nejlepší uplatnění ve zkoumání tajemství života a v sestupování do vlastních temných stránek, což jsem 
díky tomuto poznání obohatil/a o něco originálního a unikátního. 
 
Slunce v 9.domu  
nacházím nejlepší uplatnění v rozvíjení náboženského obrazu světa, což jsem díky tomuto poznání obohatil/a o 
něco originálního a unikátního. 
 
Slunce v 10.domu  
nacházím nejlepší uplatnění  ve vytyčování a dosahování životního cíle a seberealizuji se při působení na 
veřejnosti, v zaměstnání a povolání, což jsem díky tomuto poznání obohatil/a o něco originálního a unikátního. 
 
Slunce v 11.domu  
nacházím nejlepší uplatnění v prožívání přátelství, v životě se skupinou a ve skupině, což jsem díky tomuto poznání 
obohatil/a o něco originálního a unikátního.  
 
Slunce v 12.domu  
nacházím nejlepší uplatnění v duchovním mistrovství, což jsem díky tomuto poznání obohatil/a o něco 
originálního a unikátního.  
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Krok 5 - Jak to ovlivnilo tvůj život? 

Lev v domu 
Lev v 1.domu  
To mi pomohlo při sebereprezentaci mé vlastní osobnosti.  
 
Lev v 2.domu  
To mi pomohlo při sebereprezentaci v rámci mého vlastního sebevymezení.  
 
Lev v 3.domu  
To mi pomohlo při sebereprezentaci v mém okolí a ve vzdělání.  
 
Lev v 4.domu  
To mi pomohlo při sebereprezentaci v rámci mého původu.  
 
Lev v 5.domu  
To mi pomohlo při sebereprezentaci v rámci her, zábavy, zálib a také dětí.  
 
Lev v 6.domu  
To mi pomohlo při sebereprezentaci v rámci plnění mých každodenních povinností.  
 
Lev v 7.domu  
To mi pomohlo při sebereprezentaci při kontaktu s druhými lidmi, především s mými partnery.  
 
Lev v 8.domu  
To mi pomohlo při sebereprezentaci v rámci hlubokého pochopení druhých lidí v oblasti astrologie a/nebo 
psychologie.  
 
Lev v 9.domu  
To mi pomohlo při sebereprezentaci v cizině a v rámci vyššího vědění a víry.  
 
Lev v 10.domu  
To mi pomohlo při sebereprezentaci ve společnosti.  
 
Lev v 11.domu  
To mi pomohlo při sebereprezentaci mezi přáteli.  
 
Lev v 12.domu  
To mi pomohlo při sebereprezentaci v rámci nevědomí a také uzavřených prostor.  
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Krok 6 - Jak to přispěje ke sjednocení? 

To, co děláš, by mělo být univerzální, takže by to mělo přispět ke sjednocení. V jakém smyslu 

"sjednocuješ", to ve svém horoskopu narození zjistíš podle postavení planety Neptun ve znamení 

a domu. Za tímto účelem přijímáš inspiraci v té životní oblasti, kde máš ve svém horoskopu narození 

znamení Ryby. 

Neptun ve znamení 
Neptun v Beranu  
Začal/a jsem si uvědomovat, že chci lidi sjednocovat, a to skrze to, že budu konat,  
 
Neptun v Býku  
Začal/a jsem si uvědomovat, že chci lidi sjednocovat, a to skrze to, že budu stabilizovat,  
 
Neptun v Blížencích  
Začal/a jsem si uvědomovat, že chci lidi sjednocovat, a to skrze to, že budu komunikovat,  
 
Neptun v Raku  
Začal/a jsem si uvědomovat, že chci lidi sjednocovat, a to skrze to, že budu pečovat o to, co je přirozené,  
 
Neptun ve Lvu  
Začal/a jsem si uvědomovat, že chci lidi sjednocovat, a to skrze to, že budu tvořit,  
 
Neptun v Panně  
Začal/a jsem si uvědomovat, že chci lidi sjednocovat, a to skrze to, že budu analyzovat,  
 
Neptun ve Váhách  
Začal/a jsem si uvědomovat, že chci lidi sjednocovat, a to skrze vztahy,  
 
Neptun ve Štíru 
Začal/a jsem si uvědomovat, že chci lidi sjednocovat, a to skrze to, po čem hluboce toužím,  
 
Neptun ve Střelci  
Začal/a jsem si uvědomovat, že chci lidi sjednocovat, a to skrze to, že budu hledat tu správnou životní 
cestu,  
 
Neptun v Kozorohu  
Začal/a jsem si uvědomovat, že chci lidi sjednocovat, a to skrze to, že budu budovat pevně daný řád,  
 
Neptun ve Vodnáři  
Začal/a jsem si uvědomovat, že chci lidi sjednocovat, a to skrze to, že budu osvobozovat,  
 
Neptun v Rybách  
Začal/a jsem si uvědomovat, že chci lidi sjednocovat, a to skrze to, že budu přijímat inspiraci,  
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Krok 6 - Jak to přispěje ke sjednocení? 

Neptun v domu 
Neptun v 1.domu  
a že mé nejhlubší tužby a přání vykoupení mám v rámci své osobnosti.  
 
Neptun v 2.domu  
a že mé nejhlubší tužby a přání vykoupení mám v rámci svého sebevymezení.  
 
Neptun v 3.domu  
a že mé nejhlubší tužby a přání vykoupení mám v rámci svého nejbližšího okolí a také vzdělání.  
 
Neptun ve 4.domu  
a že mé nejhlubší tužby a přání vykoupení mám v rámci svého původu.  
 
Neptun v 5.domu  
a že mé nejhlubší tužby a přání vykoupení mám v rámci svých zálib a také dětí.  
 
Neptun v 6.domu  
a že mé nejhlubší tužby a přání vykoupení mám v rámci každodenních povinností, zaměstnání a také 
zdraví.  
 
Neptun v 7.domu  
a že mé nejhlubší tužby a přání vykoupení mám v rámci vztahů.  
 
Neptun v 8.domu  
a že mé nejhlubší tužby a přání vykoupení mám v rámci peněz druhých lidí, sexu, smrti a také hlubokého 
pochopení.  
 
Neptun v 9.domu  
a že mé nejhlubší tužby a přání vykoupení mám v rámci vyššího vědění, víry a také dalekých cest.  
 
Neptun v 10.domu  
a že mé nejhlubší tužby a přání vykoupení mám v rámci mého postavení ve společnosti.  
 
Neptun v 11.domu  
a že mé nejhlubší tužby a přání vykoupení mám v oblasti přátelství a rovných vztahů.  
 
Neptun v 12.domu  
a že mé nejhlubší tužby a přání vykoupení mám v rámci nevědomí a uzavřených prostor.  
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Krok 6 - Jak to přispěje ke sjednocení? 

Ryby v domu 
Ryby v 1.domu  
Právě v souvislosti s tím přijímám inspiraci jako osobnost.  
 
Ryby v 2.domu  
Právě v souvislosti s tím přijímám inspiraci v oblasti financí.  
 
Ryby v 3.domu  
Právě v souvislosti s tím přijímám inspiraci ve svém okolí a při vzdělání.  
 
Ryby ve 4.domu  
Právě v souvislosti s tím přijímám inspiraci ve své rodině a původu.  
 
Ryby v 5.domu  
Právě v souvislosti s tím přijímám inspiraci v umění.  
 
Ryby v 6.domu  
Právě v souvislosti s tím přijímám inspiraci při své "službě druhým", tedy při plnění svých každodenních 
povinností.  
 
Ryby v 7.domu  
Právě v souvislosti s tím přijímám inspiraci od druhých lidí, především mých partnerů.  
 
Ryby v 8.domu 
 Právě v souvislosti s tím přijímám inspiraci v oblasti hlubokého pochopení druhých lidí, také smrti, sexu, 
peněz druhých lidí i psychologie a astrologie.  
 
Ryby v 9.domu  
Právě v souvislosti s tím přijímám inspiraci v oblasti víry a dalekých cest, včetně cest ke svému nitru.  
 
Ryby v 10.domu  
Právě v souvislosti s tím přijímám inspiraci při mém uplatnění ve společnosti.  
 
Ryby v 11.domu  
Právě v souvislosti s tím přijímám inspiraci od přátel, tedy ve skupině lidí, s nimiž sdílíme stejné ideály.  
 
Ryby v 12.domu  
Právě v souvislosti s tím přijímám inspiraci z nevědomí.  
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Krok 7 - Jak tě to všechno posílilo? 

To, s čím začneš, by tě mělo posílit v tom smyslu, že nyní již dokážeš ovládat svůj vlastní život. 

V tomto kroku si všímej toho,co tě posiluje, což je ve tvém horoskopu narození naznačeno 

postavením planety Pluto ve znamení a domu.  

Právě to totiž napomáhá k tvé proměně v souvislosti s tím, po čem hluboce toužíš, a to v té životní 

oblasti, kde máš ve svém horoskopu narození znamení Štír. 

Pluto ve znamení 
Pluto v Beranu  
Tato zkušenost mě posílila při činnosti 
 
Pluto v Býku  
Tato zkušenost mě posílila při stabilizování 
 
Pluto v Blížencích 
 Tato zkušenost mě posílila při komunikaci 
 
Pluto v Raku  
Tato zkušenost mě posílila při péči o to přirozené 
 
Pluto ve Lvu  
Tato zkušenost mě posílila při tvoření 
 
Pluto v Panně  
Tato zkušenost mě posílila při analyzování toho, co souvisí s mým přežitím 
 
Pluto ve Váhách  
Tato zkušenost mě posílila ve vztazích 
 
Pluto ve Štíru  
Tato zkušenost mě posílila při proměně v souvislostí s tím, po čem hluboce toužím 
 
Pluto ve Střelci  
Tato zkušenost mě posílila při hledání té správné životní cesty 
 
Pluto v Kozorohu  
Tato zkušenost mě posílila při budování pevně daného řádu společnosti 
 
Pluto ve Vodnáři  
Tato zkušenost mě posílila při vnitřním osvobozování od toho, co mě omezuje 
 
Pluto v Rybách  
Tato zkušenost mě posílila při přijímání inspirace z Vesmíru 
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Krok 7 - Jak tě to všechno posílilo? 

Pluto v domu 
Pluto v 1.domu  
, protože jsem si uvědomil/a, že moc i bezmoc, zkušenosti s "temnotou", posedlost a nejhlubší proměny 
prožívám ve své osobnosti.  
 
Pluto v 2.domu  
, protože jsem si uvědomil/a, že moc i bezmoc, zkušenosti s "temnotou", posedlost a nejhlubší proměny 
prožívám ve svých financích.  
 
Pluto v 3.domu  
, protože jsem si uvědomil/a, že moc i bezmoc, zkušenosti s "temnotou", posedlost a nejhlubší proměny 
prožívám ve své komunikaci s nejbližším okolím.  
 
Pluto v 4.domu  
, protože jsem si uvědomil/a, že moc i bezmoc, zkušenosti s "temnotou", posedlost a nejhlubší proměny 
prožívám ve své rodině.  
 
Pluto v 5.domu 
 , protože jsem si uvědomil/a, že moc i bezmoc, zkušenosti s "temnotou", posedlost a nejhlubší proměny 
prožívám prostřednictvím her, zálib, dětí a zábavy.  
 
Pluto v 6.domu  
, protože jsem si uvědomil/a, že moc i bezmoc, zkušenosti s "temnotou", posedlost a nejhlubší proměny 
prožívám při každodenních povinnostech a v oblasti zdraví.  
 
Pluto v 7.domu  
, protože jsem si uvědomil/a, že moc i bezmoc, zkušenosti s "temnotou", posedlost a nejhlubší proměny 
prožívám ve svých partnerských vztazích.  
 
Pluto v 8.domu  
, protože jsem si uvědomil/a, že moc i bezmoc, zkušenosti s "temnotou", posedlost a nejhlubší proměny 
prožívám prostřednictvím  peněz druhých lidí, smrti, sexu a hlubokého pochopení.  
 
Pluto v 9.domu  
, protože jsem si uvědomil/a, že moc i bezmoc, zkušenosti s "temnotou", posedlost a nejhlubší proměny 
prožívám prostřednictvím  vyššího vědění a také filozofie, víry i dalekých cest a ciziny.  
 
Pluto v 10.domu  
, protože jsem si uvědomil/a, že moc i bezmoc, zkušenosti s "temnotou", posedlost a nejhlubší proměny 
prožívám ve společnosti.  
 
Pluto v 11.domu  
, protože jsem si uvědomil/a, že moc i bezmoc, zkušenosti s "temnotou", posedlost a nejhlubší proměny 
prožívám s přáteli.  
 
Pluto v 12.domu  
, protože jsem si uvědomil/a, že moc i bezmoc, zkušenosti s "temnotou", posedlost a nejhlubší proměny 
prožívám ve svém nevědomí a uzavřených prostorách a prostřednictvím svých nepřátel.  
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Krok 7 - Jak tě to všechno posílilo? 

Štír v domu 
Štír v 1.domu  
Právě to všechno napomohlo mé vnitřní proměně. 
 
Štír v 2.domu  
Právě to všechno napomohlo mé proměně v oblasti financí. 
 
Štír v 3.domu  
Právě to všechno napomohlo mé proměně v souvislosti s mým nejbližším okolím a se vzděláním. 
 
Štír v 4.domu  
Právě to všechno napomohlo mé proměně v rámci mé rodiny, národa, vlasti a původu. 
 
Štír v 5.domu  
Právě to všechno napomohlo mé proměně v oblasti zálib, zábavy a také dětí. 
 
Štír v 6.domu  
Právě to všechno napomohlo mé proměně v rámci mé "služby druhým lidem" při plnění mých 
každodenních povinností a také v oblasti zdraví. 
 
Štír v 7.domu  
Právě to všechno napomohlo mé proměně v souvislosti s mými vztahy. 
 
Štír v 8.domu  
Právě to všechno napomohlo mé proměně v souvislosti s mými blízkými vztahy a také s penězi druhých 
lidí, se smrtí, sexem a také s psychologií a astrologií. 
 
Štír v 9.domu  
Právě to všechno napomohlo mé proměně v souvislosti s vyšším věděním a vírou i s dalekými cestami 
včetně cesty k vlastnímu nitru. 
 
Štír v 10.domu  
Právě to všechno napomohlo mé proměně v souvislosti s mým postavením ve společnosti. 
 
Štír v 11.domu  
Právě to všechno napomohlo mé proměně ve skupině lidí, s nimiž sdílíme stejné ideály. 
 
Štír v 12.domu  
Právě to všechno napomohlo mé proměně v souvislosti s tím, co je uloženo v nevědomí lidstva a také v 
souvislosti s uzavřenými prostorami. 
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Krok 8 - Výzva k akci na tvém webu 

V závěru by měla být výzva k akci. 

"Výzva k akci" může mít různé podoby: 
 

➢ výzva k registraci návštěvníka na tvém webu 

➢ výzva k zakoupení tvé služby nebo produktu 

➢ výzva k registraci návštěvníka na webu partnera 

➢ výzva k zakoupení produktu nebo služby affiliate partnera 

Jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých "výzev k akci"a jak se rozhodnout, to se dozvíš na další 

stránce 

Krok 8 - Výzva k akci na tvém webu 
Text na následujících stránce je určen tobě a poukazuje na to, v jakém smyslu máš předávat a přijímat informace, jedná se 

tedy o informaci pro tebe, nikoliv pro návštěvníky tvého webu. 

Tvé vybrané věty ke kroku 8 si zkopíruj do svého Pracovního sešitu k e-booku. 
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Krok 8 - Výzva k akci na tvém webu 

Energii planety Merkur využíváš v té životní oblasti, kde máš ve svém horoskopu narození znamení 

Blíženci. Se znamením Blíženci se rozmysli a uvědom si, v jakém smyslu předáváš informace. Zde je 

třeba si uvědomit, že šíření informací se bude odrážet v tom, že budeš další informace zpětně 

přijímat, a tak je třeba dávat informacím duchovní rozměr, aby to nakonec neskončilo tak, že budeš 

informacemi zahlcený/á. Z postavení znamení Blíženci v domu je patrné, v jakém smyslu tyto 

informace šířit. Je-li znamení Blíženci v 1.-6. domě využiješ nejspíš to, co je v tomto e-booku uvedeno, 

spíše pro svou vlastní potřebu, v 1.-7.domě budeš informace směřovat spíše k druhým lidem. 

Blíženci v domu 
Blíženci v 1.domu - Jsi nositelem informací, kterým máš prostřednictvím druhých lidí, nejlépe svých 
partnerů, dávat duchovní rozměr. 

 
Blíženci v 2.domu - Ve tvém případě souvisí komunikace s přijímáním a předáváním informací v oblasti 
peněz. Zde je třeba dát duchovní nadhled oblasti peněz druhých lidí a nepřehánět. 
 
Blíženci v 3.domu - Přijímej a předávej informace v nejbližším okolí či při vzdělání. Duchovní nadhled 
hledáš ve víře a v cizině. 
 
Blíženci v 4.domu - Informace přijímáš a předáváš především ve své rodině, vlasti, národu, tedy v rámci 
svého původu. Duchovní nadhled hledáš ve společnosti. 
 
Blíženci v 5.domu - Informace přijímáš a předáváš v oblasti her, zálib, zábavy a také dětí. Duchovní nadhled 
hledáš mezi přáteli. 
 
Blíženci v 6.domu - Informace přijímáš a předáváš především v rámci každodenních povinností, zaměstnání 
a také zdraví. Duchovní nadhled hledáš v nevědomí a také v "uzavřených prostorách". 
 
Blíženci v 7.domu - Informace přijímáš a předáváš především ve svých partnerských vztazích. Duchovní 
nadhled hledáš jako osobnost. 
 
Blíženci v 8.domu - Informace přijímáš a předáváš především při hlubokém pochopení druhých lidí. 
Duchovní nadhled hledáš v oblasti financí při svém sebevymezení. 
 
Blíženci v 9.domu - Informace přijímáš a předáváš v rámci vyššího vědění, filozofie a víry a také při 
dalekých cestách, tedy i v cizině. Duchovní nadhled hledáš při komunikaci se svým blízkým okolím a při 
vzdělání. 
 
Blíženci v 10.domu - Informace přijímáš a předáváš v rámci společnosti. Duchovní nadhled hledáš v rámci 
své rodiny, národa, vlasti, zkrátka v rámci svého původu. 
 
Blíženci v 11.domu - Informace přijímáš a předáváš především mezi přáteli. Duchovní nadhled hledáš v 
rámci svých zálib, zábavy, her a dětí. 
 
Blíženci ve 12.domu -Informace přijímáš a předáváš především ve svém nevědomí a/nebo v uzavřených 
prostorách. Duchovní nadhled hledáš při plnění každodenních povinností včetně "služby druhým". 
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Co uvést v závěru stránky "Můj životní příběh" 

V závěru "Můj životní příběh" můžeš uvést text, kterým budeš motivovat ty, kteří přišli na tvůj web, 

aby si zakoupili on-line kurz "Životní cesta" s osobním "Dvanáctiletým cyklickým horoskopem".  

Jaký text použít? 

 

Níže je tučně a kurzívou uveden text, který můžeš použít na svém webu, ať už v této podobě nebo 

upravený podle toho, jak to cítíš, v každém případě do odkazu přidej tvůj vlastní Partnerský kód 

Astrojinak, který nalezneš na www.astrojinak.com po svém přihlášení v záložce 

"Nastavení"/"Partnerský program". Jak na to, to se dozvíš v závěrečné části e-booku v kapitole 

nazvané "Jak používat partnerské odkazy z Partnerského programu Astrojinak?" 

V každém případě si níže uvedený text nezapomeň upravit podle toho, jestli jsi muž nebo žena! 

Text, který můžeš použít 

 

Tento text jsem si zpracoval/a podle svého horoskopu narození, a to ve chvíli, kdy jsem pochopil/a, 

čím je dána životní cesta každého člověka. 

K tomuto pochopení mě dovedl poznatek, že rozvoj osobnosti každého člověka je dán již 

v okamžiku narození a je jen na člověku samotném, jakým směrem se v životě vydá, protože tím si 

také volí svůj osud. 

 

Použitá literatura: 

V e-booku byly použity informace z knihy: 

*)"Klíč k astrologii" - Hajo Anzhaf/Anna Haebler - nakl. PRAGMA 

Oddíl, v němž je z této knihy čerpáno, je označen *) 

Jednoslovné výrazy k planetám a znamením je použit z knihy: 

"Praktická příručka astrologie" - Lyn Birkbeck - nakl. JOTA 


