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O č em je tento e-book?    

V době, kdy píšu tento e-book, tedy na začátku března roku 2014, je nashromážděno velké množství 

informací, které je nutné podchytit, aby byly zachovány pro budoucí generace. 

Tyto informace jsou zakódovány v myslích lidí jako životní zkušenosti.  

Každý člověk je nositelem zcela specifických informací a je doslova povinností každého člověka tyto 

zkušenosti předat dále, aby z nich mohli čerpat ti, s nimiž tyto zkušenosti rezonují. 

V tomto e-booku ti poradím, jaká slova můžeš za pomoci horoskopu narození použít právě ty, 

aby tvoje téma skutečně rezonovalo s těmi, které chceš oslovit. 

Při té příležitosti ti jako "Příklad" představím MAGNET NA ZÁKAZNÍKY, který jsem zpracovala 

v podobě e-booku „Jak hravě ovládnout svůj osud?“. 

Také budeš mít příležitost si při zpracovávání podkladů uvědomit, jaká je tvoje skutečná podstata, 

což jistě posílí tvoje vnitřní "Já". 

To, co je zde uvedeno, ti pomůže lépe pochopit sebe sama i druhé lidi… 
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Tvořivost  

Každý člověk má dar tvořivosti, ale v době, kdy píšu tento e-book, je jen málo těch, kteří svou 

tvořivost využívají. Většina lidí je uvězněna v konvenčním způsobu myšlení a tím i v podřízené roli, 

která tvořivost nepodporuje.  

To je také důvod, proč se mnoha lidem zdá jejich život nenaplněný a bezvýznamný. Je to totiž 

právě tvořivost, co dává životu smysl.  

Každému člověku je už v okamžiku narození dán "do vínku" způsob, jak projevit svou tvůrčí 

energii, způsob myšlení i způsob, jak navazovat vztahy či vydělávat peníze.  

Toto vše je zachyceno v horoskopu narození, proto je dobré svému horoskopu narození 

porozumět a následně své zkušenosti předat druhým lidem, aby z nich mohli čerpat.  

V tomto e-booku ti představím formu, kterou můžeš tyto informace předávat podle tvého 

horoskopu narození - MAGNET NA ZÁKAZNÍKY. 

MAGNET NA ZÁKAZNÍKY - Trend dnešní doby  

Trendem dnešní doby je zpracovat si na web MAGNET NA ZÁKAZNÍKY, díky kterému k sobě 

přitáhneš lidi, kteří s tebou budou vnitřně rezonovat. 

Pokud jsme obeznámeni s tím, co souvisí s horoskopem narození, pak je nám jasné i to, 

že každý člověk má ve svém horoskopu narození zakódován i tento MAGNET NA ZÁKAZNÍKY, tedy to, 

jak k sobě přitáhnout ty správné lidi -.  

Na dalších stránkách ti napovím, jaká slova ve svém MAGNETU NA ZÁKAZNÍKY použít. 

Poznámka 

Tento e-book je určen komukoliv jako členovi jednotné komunity. Z toho důvodu ti v tomto e-booku 

tykám, aby sis vše lépe uvědomoval/a. 
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Jak na MAGNET NA ZA KAZNÍ KY? 

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. 

Pokud víš, jaké jsou tvé schopnosti a jak tyto schopnosti prezentovat, pak možná tento e-

book vůbec nepotřebuješ, pokud ale tápeš, pak pro tebe může být tento e-book významným 

pomocníkem. 

V tomto e-booku ti představím devět jednoduchých kroků, jak se propracovat k unikátnímu 

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

  Tvůj MAGNET NA ZÁKAZNÍKY může mít buď podobu e-booku, který nabídneš návštěvníkům 

svého webu ke stažení výměnou za poskytnutí e-mailu nebo jej nabídneš k zakoupení, pokud v něm 

budou hodnotné informace, anebo můžeš svůj MAGNET NA ZÁKAZNÍKY prezentovat na svém webu. 

Pokud nemáš konkrétní téma, např. z oboru své činnosti, které chceš druhým lidem předat, 

doporučuji zveřejnit MAGNET NA ZÁKAZNÍKY v jedné ze záložek na tvém webu podobně jako to vidíš 

u mě na webu www.janamaskova.cz. 

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

postavení planet a znamení ve svém horoskopu narození.  

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

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, tento text si překopíruj do samostatného souboru a použij při své propagaci 

podle postupu uvedeného v e-booku „11. Jak si s minimálními náklady zajistit příjemný finanční 

přivýdělek?“. 
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Krok 1 - Název e-booku 

Název e-booku si zformuluj podle postavení planety Merkur v horoskopu narození.  
Název e-booku by měl být poutavý, aby na první pohled bylo jasné, o čem e-book je, případně jak 
může lidem pomoci. Níže nalezneš seznam témat, která můžeš použít podle toho, jak máš ve svém 
horoskopu narození postavenu planetu Merkur. Text, ze kterého vybíráš, je zapsán tučným písmem, 

uprav si jej tak, jak to cítíš. Já mám Merkur ve Lvu v 8.domě a můj e-book se jmenuje „Jak hravě ovládnout svůj 
osud?“ 
 

Merkur ve znamení Merkur v domu 
Merkur v Beranu - MYŠLENÍ skrze ČINNOST 
E-book o tom, jak začít  
 
Merkur v Býku - MYŠLENÍ skrze STABILIZOVÁNÍ  
E-book o tom, jak se stabilizovat  
 
Merkur v Blížencích - MYŠLENÍ skrze KOMUNIKACI  
E-book o tom, jak přijímat a předávat informace  
 
Merkur v Raku - MYŠLENÍ skrze PÉČI  
E-book o tom, jak pečovat o to přirozené  
 
Merkur ve Lvu - MYŠLENÍ skrze TVOŘENÍ  
E-book o tom, jak tvořit  
 
Merkur v Panně - MYŠLENÍ skrze ANALYZOVÁNÍ  
E-book o tom, jak rozlišovat v zájmu vlastního 
přežití  
 
Merkur ve Vahách - MYŠLENÍ skrze VZTAHY  
E-book o tom, jak navazovat vztahy  
 
Merkur ve Štíru - MYŠLENÍ skrze TOUHU 
E-book o tom, jak dospět k tomu, po čem toužíte  
 
Merkur ve Střelci - MYŠLENÍ skrze HLEDÁNÍ 
E-book o tom, jak hledat tu správnou životní cestu  
 
Merkur v Kozorohu - MYŠLENÍ skrze BUDOVÁNÍ 
E-book o tom, jak budovat pevně daný řád  
 
Merkur ve Vodnáři - MYŠLENÍ skrze OSVOBOZOVÁNÍ 
E-book o tom, jak se osvobodit  
 
Merkur v Rybách - MYŠLENÍ skrze PŘIJÍMÁNÍ 
E-book o inspiraci a přijímání  

 

Merkur v 1.domu -  
v rámci své osobnosti. 
 
Merkur v 2.domu  
v rámci svého sebevymezení. 

 
Merkur v 3.domu  
v rámci vzdělání. 
 
Merkur v 4.domu  
v rámci své rodiny. 
 
Merkur v 5.domu  
v oblasti her, zálib a dětí. 
 
Merkur v 6.domu  
v rámci každodenních povinností, zaměstnání a 
zdraví. 
 
Merkur v 7.domu  
za pomoci druhých lidí. 
 
Merkur v 8.domu  
za pomoci hlubokého pochopení druhých lidí (za 
pomoci svého horoskopu narození, za pomoci 
astrologie a psychologie...). 
 
Merkur v 9.domu  
za pomoci vyššího vědění, víry, filozofie… dalekých 
cest. 
 
Merkur v 10.domu  
v rámci společnosti. 
 
Merkur v 11.domu  
v rámci skupiny, k níž patříte. 
 
Merkur v 12.domu  
za pomoci inspirace a toho, co je uloženo 
v nevědomí. 

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


 
 

 

E-book " Jak za pár minut vytvořit MAGNET NA ZÁKAZNÍKY podle horoskopem narození? ", autorka Jana Mašková 
www.astrojinak.cz  www.inspiro-akademy.cz  www.janamaskova.cz  astrojinak2022@seznam.cz  

Tento e-book je duševním vlastnictvím autorky a je součástí astrologického projektu „Podnikání trochu jinak“. 
Volné šíření je ZAKÁZÁNO. 

Stránka 8 z 36 

Krok 1 - Název e-booku 

To, co je uvedeno v Kroku 1 souvisí s tím, aby ses zamyslel/a nad tím, jak MYSLÍŠ 

a komunikuješ a v jaké životní oblasti tuto energii využíváš, tedy podle postavení planety Merkur 

ve tvém horoskopu narození (viz předcházející stránka).  

Tvé vybrané věty ke Kroku 1 si zkopíruj do svého e-booku. 

Na toto téma si tedy napiš svůj životní příběh o tom, jak myslíš a přemýšlíš. To, zda tyto 

informace následně předáš druhým lidem ve svém e-booku nebo zda si je necháš pro sebe a využiješ 

je pouze pro cestu ke svému vlastnímu "Já", to už záleží na tobě.  

Pokud váháš, pak můžeš použít jednoduchou pomůcku, která souvisí s tím, jak máš ve svém 

horoskopu narození postaveno znamení Blíženci.  

Tuto pomůcku nalezneš dále v části "Výzva k akci na tvém webu" 
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Krok 2 - Naznač problém 

E-book by měl vystihnout to, co souvisí s řešením nějakého tvého problému, který tě v životě 

omezoval. Ty již po pochopení univerzálních principů víš, že se jedná o Vesmírnou ZKOUŠKU a že tato 

ZKOUŠKA je ve tvém horoskopu narození naznačena postavením planety Saturn. Také víš, že tento 

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

problém otevřeš vhodně položenými otázkami podle postavení planety Saturn ve znamení, jak je 

uvedeno dále. 

Saturn ve znamení 
Saturn v Beranu  
Patříš k těm, kteří mají problémy se sebeprosazením? 
 
Saturn v Býku  
Patříš k těm, kteří si nedokážou užívat života? Máš problémy se svou vlastní hodnotou? 
 
Saturn v Blížencích  
Patříš k těm, kteří mají problémy s komunikací? Bojíš se, že nedokážeš správně argumentovat? 
 
Saturn v Raku  
Máš problém s projevem svých citů? Máš pocit, že jsi omezován/a rodinou? 
 
Saturn ve Lvu  
Máš problém se svou vlastní reprezentací? Bojíš se postavit do středu dění a máš strach z autorit? 
 
Saturn v Panně  
Míváš komplexy méněcennosti? Bojíš se o své zdraví? 
 
Saturn ve Váhách  
Máš problém s navazováním vztahů? Bojíš se, že budeš na druhých závislý/á? 
 
Saturn ve Štíru  
Máš sexuální problémy? Bojíš se toho,že tě budou druzí ovládat? 
 
Saturn ve Střelci  
Máš problém s vírou a vyšším věděním, protože se obáváš toho, že se staneš bezvýznamným člověkem? 
Bojíš se cestovat? 
 
Saturn v Kozorohu  
Máš problémy se zodpovědností? Obáváš se, že selžeš? 
 
Saturn ve Vodnáři  
Máš problém s vlastním osvobozením a zařazením do nějaké skupiny? Obáváš se toho, že se rozvíjením 
svých osobních zvláštností vyloučíš z kruhu ostatních? 
 
Saturn v Rybách -  
Máš problém s hlubokými emocemi? Máš strach, že tě budou ostatní zneužívat a přitom někdy trpíš 
hlubokými pocity viny a utrpení? 
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Krok 2 - Naznač problém 

Omezující energie planety Saturn ve znamení se projeví v té životní oblasti, kde máš planetu Saturn 

ve svém horoskopu narození. 

Saturn v domu 
Saturn v 1.domu  
Máš zábrany při sebeprosazování? 
 
Saturn v 2.domu  
Máš pocity méněcennosti a nedokážeš se těšit z radostí života? Jsou při tom tvým největším problémem 
peníze? 
 
Saturn v 3.domu  
Máš zábrany při komunikaci ve svém okolí a při vzdělání? 
 
Saturn v 4.domu  
Máš problém při projevu své psychické identity, kterou v sobě potlačuješ, a míváš pocit vlastní 
bezvýznamnosti? 
 
Saturn v 5.domu  
Máš problém se samostatným jednáním a s duševní nejistotou? 
 
Saturn v 6.domu  
Máš problém se sníženou vnímavostí a s neschopností se přizpůsobit? Míváš zdravotní problémy 
z přepracovanosti? 
 
Saturn v 7.domu  
Máš problém s navazováním vztahů s druhými lidmi? 
 
Saturn v 8.domu  
Máš problém s navázáním bližšího vztahu? Míváš strach ze smrti? 
 
Saturn v 9.domu  
Máš problém se svým sebevyjádřením? Míváš pocity viny, deprese a vyčítáš si svou nedokonalost? 
 
Saturn v 10.domu  
Míváš problémy, pokud máš hájit svá práva? Míváš pocity viny a potíže na veřejnosti? 
 
Saturn v 11.domu  
Míváš problémy s projevem své vlastní svobody a nezávislosti? 
 
Saturn v 12.domu  
Je tvůj životní projev zablokovaný? Nejsi schopen/na vnímat realitu jasně? 
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Krok 2 - 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  
Pociťuješ omezení při vlastním sebeprosazování? 
 
Kozoroh v 2.domu  
Pociťuješ omezení v oblasti financí? 
 
Kozoroh v 3.domu  
Pociťuješ omezení při komunikaci ve svém okolí a při vzdělání? 
 
Kozoroh v 4.domu  
Pociťuješ omezení při projevu své psychické identity? 
 
Kozoroh v 5.domu  
Pociťuješ omezení při samostatném jednáním? 
 
Kozoroh v 6.domu  
Pociťuješ omezení při plnění každodenních povinností a v zaměstnání? Míváš zdravotní problémy 
z přepracovanosti? 
 
Kozoroh v 7.domu  
Pociťuješ omezení při navazováním vztahů s druhými lidmi? 
 
Kozoroh v 8.domu  
Pociťuješ omezení při navázání bližšího vztahu?  
 
Kozoroh v 9.domu  
Pociťuješ omezení v oblasti vyššího vědění, víry a při cestování do ciziny? 
 
Kozoroh v 10.domu  
Pociťuješ omezení při svém uplatnění ve společnosti? 
 
Kozoroh v 11.domu  
Pociťuješ omezení při svém osvobozování a uplatnění ve skupině? 
 
Kozoroh v 12.domu  
Pociťuješ omezení při jasném vnímání reality? 

 
Tvé vybrané věty ke Kroku 2 si zkopíruj do svého e-booku. 
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Krok 3 - 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 - I já jsem měl/a problémy a netušil/a jsem, že tyto problémy mají svá řešení, že stačí, když 
budu získávat to, co potřebuji, skrze fyzickou činnost 

 
Mars v Býku - I já jsem mě/la problémy a netušil/a jsem, že tyto problémy mají svá řešení, že stačí, když 
budu získávat to, co potřebuji, skrze stabilizování 
 
Mars v Blížencích - I já jsem měl/a problémy a netušil/a jsem, že tyto problémy mají svá řešení, že stačí, 
když budu získávat to, co potřebuji, skrze komunikaci, tedy skrze přijímání a předávání informací 
 
Mars v Raku - I já jsem měl/a problémy a netušil/a jsem, že tyto problémy mají svá řešení, že stačí, když 
budu získávat to, co potřebuji, skrze péči o to, co je přirozené 
 
Mars ve Lvu - I já jsem měl/a problémy a netušil/a jsem, že tyto problémy mají svá řešení, že stačí, když 
budu získávat to, co potřebuji, skrze tvoření 
 
Mars v Panně - I já jsem měl/a problémy a netušil/a jsem, že tyto problémy mají svá řešení, že stačí, když 
budu získávat to, co potřebuji, skrze analyzování 
 
Mars ve Váhách - I já jsem měl/a problémy a netušil/a jsem, že tyto problémy mají svá řešení, že stačí, 
když budu získávat to, co potřebuji, skrze vztahy 
 
Mars ve Štíru - I já jsem měl/a problémy a netušil/a jsem, že tyto problémy mají svá řešení, že stačí, když 
budu získávat to, co potřebuji, skrze to, po čem hluboce toužím 
 
Mars ve Střelci - I já jsem měl/a problémy a netušil/a jsem, že tyto problémy mají svá řešení, že stačí, když 
budu získávat to, co potřebuji, skrze hledání té správné životní cesty 
 
Mars v Kozorohu - I já jsem měl/a problémy a netušil/a jsem, že tyto problémy mají svá řešení, že stačí, 
když budu získávat to, co potřebuji, skrze budování pěvně daného řádu 
 
Mars ve Vodnáři - I já jsem měl/a problémy a netušil/a jsem, že tyto problémy mají svá řešení, že stačí, 
když budu získávat to, co potřebuji, skrze osvobozování 
 
Mars v Rybách - I já jsem měl/a problémy a netušil/a jsem, že tyto problémy mají svá řešení, že stačí, když 
budu získávat to, co potřebuji, skrze přijímání inspirace z toho, co ke mně přichází 
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Krok 3 - 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. 
 
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 3 - 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 své vlastní stabilizace. 
 
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 pomocí mým rodičům a 
také v zájmu zachování toho, co souvisí s rodinou, národem a vlastí. 
 
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 níž jsem 
názorově spjat/a. 
 
Beran v 12.domu  
Díky svému horoskopu narození jsem pochopil/a, že začínat mám v rámci nevědomí a uzavřených prostor. 

 

Tvé vybrané věty ke Kroku 3 si zkopíruj do svého e-booku.  
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Krok 4 - 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 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 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 příjímáním 
inspirace,  
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Krok 4 - 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 4 - 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 vytvořit si svou vlastní životní filozofii.  
 
Střelec v 2.domu  
a to mi pomohlo vytvořit si životní filozofii pro mé sebevymezení i po finanční stránce.  
 
Střelec v 3.domu  
a to mi pomohlo vytvořit si životní filozofii pro kontakt s mým okolím a ve vzdělání.  
 
Střelec v 4.domu  
a to mi pomohlo vytvořit si životní filozofii v rámci mého původu.  
 
Střelec v 5.domu  
a to mi pomohlo vytvořit si životní filozofii v rámci mých zálib, zábavy a dětí.  
 
Střelec v 6.domu  
a to mi pomohlo vytvořit si životní filozofii pro plnění mých každodenních povinností.  
 
Střelec v 7.domu  
a to mi pomohlo vytvořit si životní filozofii za pomoci mých partnerských vztahů.  
 
Střelec v 8.domu  
a to mi pomohlo vytvořit si 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 vytvořit si životní filozofii za pomoci dalekých cest i cesty ke svému nitru.  
 
Střelec v 10.domu  
a to mi pomohlo vytvořit si životní filozofii pro mé uplatnění ve společnosti mj. také v souvislosti s cizinou.  
 
Střelec v 11.domu  
a to mi pomohlo vytvořit si životní filozofii za pomoci mých filozoficky založených přátel z ciziny.  
 
Střelec ve 12.domu  
 a to mi pomohlo vytvořit si životní filozofii za pomoci "dalekých cest" v "nevědomí" a také v "uzavřených 

prostorách" v souvislosti s cizinou a dalekými cestami.  

 

Tvé vybrané věty ke Kroku 4 si zkopíruj do svého e-booku. 
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Krok 5 - K čemu tě to dovedlo? 

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

poukáže na tvoji originalitu a výjimečnost. Zde použij postavení planety Uran ve znamení a domu 

tvého 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 činnost.  
 
Uran v Býku - Právě řešení těchto problémů mě dovedlo k tomu, že jsem se probudil/a skrze stabilizování.  
 
Uran v Blížencích - Právě řešení těchto problémů mě dovedlo k tomu, že jsem se probudil/a skrze 
komunikaci.  
 
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 5 - 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.  
 
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 5 - 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.  

 

Tvé vybrané věty ke Kroku 5 si zkopíruj do svého e-booku. 
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Krok 6 - 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 6 - 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 6 - Jak to ovlivnilo tvůj život? 

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

 

Tvé vybrané věty ke Kroku 6 si zkopíruj do svého e-booku. 
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Krok 7 - 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,  

 

 

Krok 7 - Jak to přispěje ke sjednocení? 
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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 7 - 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.  
 
Ryby v 12.domu  
Právě v souvislosti s tím přijímám inspiraci z nevědomí.  

 

Tvé vybrané věty ke Kroku 7 si zkopíruj do svého e-booku. 
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Krok 8 - 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 8 - 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 dětí a zábav. 
 
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. 
 
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 8 - 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" 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.  

 

Tvé vybrané věty ke Kroku 8 si zkopíruj do svého e-booku.  
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Krok 9 - 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 

Já osobně využívám e-book "Jak hravě ovládnout svůj osud?" jako e-book ZDARMA s neodolatelnou 

nabídkou na webu INSPIRO-AKADEMIE – www.inspiro-akademie.cz pro ty, kteří se nezapojí 

do žádného z mých nabízených projektů, a to z toho důvodu, aby mi potvrdili souhlas se zasíláním 

mailů. 

Jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých výše uvedených "výzev k akci" a jak se rozhodnout, to se 

dozvíš na další stránce. Tento text je určen pro tebe a poukazuje na to, v jakém smyslu máš předávat 

a přijímat informace ve smyslu komunikace, jedná se tedy o informaci pro tebe, nikoliv pro 

návštěvníky tvého webu. 
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Krok 9 - Výzva k akci na tvém webu 

Energii planety Merkur, se kterou sis vytvořil/a název 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. Se znamením Blíženci jde vždycky o komunikaci 

ve tvém blízkém okolí, tedy se sousedy, spolužáky, příbuznými, sourozenci, což se projeví v té životní 

oblasti, kde se znamení Blíženci nachází, přičemž se to odráží při hledání duchovního rozměru života 

v protilehlém znamení Střelec. Níže uvedená informace je určena pro tebe. 

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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Krok 10 - Chcete spolupracovat? 

V samotném závěru by měla být výzva k akci. Tuto větu zformuluješ podle postavení planety Venuše 

ve znamení a domu ve svém horoskopu narození. Planeta Venuše je o spolupráci a stabilizování 

vlastní životní situace, což bude v textu také zohledněno. 

Venuše ve znamení 
Venuše v Beranu - Pokud patříte k těm, kteří rádi konají, pak Vás zvu ke spolupráci.  
 
Venuše v Býku - Pokud patříte k těm, kteří se potřebují stabilizovat, pak Vás zvu ke spolupráci.  
 
Venuše v Blížencích - Pokud patříte k těm, kteří rádi přijímají a předávají informace, pak Vás zvu ke 
spolupráci.  
 
Venuše v Raku - Pokud patříte k těm, kteří rádi pečují o to, co je přirozené a jsou nakloněni všemu tomu, 
co souvisí s rodinou, mateřstvím i s "Matkou Zemí", pak Vás zvu ke spolupráci.  
 
Venuše ve Lvu - Pokud patříte k těm, kteří rádi tvoří, pak Vás zvu ke spolupráci.  
 
Venuše v Panně - Pokud patříte k těm, kteří rádi analyzují, pak Vás zvu ke spolupráci.  
 
Venuše ve Váhách - Chcete se mnou spolupracovat?  
 
Venuše ve Štíru - Pokud patříte k těm, kteří se chtějí proměnit v zájmu toho, po čem opravdu hluboce 
touží, pak Vás zvu ke spolupráci.  
 
Venuše ve Střelci - Pokud patříte k těm, kteří hledají svou životní cestu a/nebo chtějí spolupracovat 
s cizinou anebo v oblasti filozofie či víry, pak Vás zvu ke spolupráci.  
 
Venuše v Kozorohu - Pokud patříte k těm, kteří by rádi budovali pevný řád s univerzálním základem, pak 
Vás zvu ke spolupráci.  
 
Venuše ve Vodnáři - Pokud patříte k těm, kteří by se rádi osvobodili, pak Vás zvu ke spolupráci.  
 
Venuše v Rybách - Pokud patříte k těm, kteří chtějí být inspirováni, pak Vás zvu ke spolupráci.  
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Krok 10 - Chcete spolupracovat? 

Venuše v domu 
Venuše v 1.domu - Předám Vám své zkušenosti, jak harmonizovat osobnost. 
 
Venuše v 2.domu - Předám Vám své zkušenosti, jak harmonizovat své finance. 
 
Venuše v 3.domu - Předám Vám své zkušenosti, jak harmonizovat svou komunikaci s nejbližším okolím a 
při vzdělání. 
 
Venuše v 4.domu - Předám Vám své zkušenosti, jak harmonizovat své rodinné prostředí. 
 
Venuše v 5.domu - Předám Vám své zkušenosti, jak harmonizovat své pozitivní city v umění. 
 
Venuše v 6.domu - Předám Vám své zkušenosti, jak harmonizovat své každodenní povinnosti. 
 
Venuše v 7.domu - Předám Vám své zkušenosti, jak harmonizovat své vztahy k druhým lidem. 
 
Venuše v 8.domu - Předám Vám své zkušenosti, jak harmonizovat své blízké vztahy. 
 
Venuše v 9.domu - Předám Vám své zkušenosti, jak harmonizovat svou životní filozofii. 
 
Venuše v 10.domu - Předám Vám své zkušenosti, jak harmonizovat své postavení ve společnosti. 
 
Venuše v 11.domu - Předám Vám své zkušenosti, jak harmonizovat své přátelské vztahy. 
 
Venuše v 12.domu - Předám Vám své zkušenosti, jak harmonizovat to, co je uloženo v nevědomí. 

 

Tvé vybrané věty ke Kroku 10 si zkopíruj do svého e-booku. 

Jaké jsou možnosti v oblasti spolupráce, to se dozvíš na další stránce. 
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Spolupráce 

V oblasti spolupráce jsou tyto možnosti: 

• spolupráce s lidmi, kteří již něco vytvořili a co je možné šířit zapojením do jejich 

partnerského programu (tzv. Affiliate program)  

➢ Výhoda - můžeš začít prakticky ihned, aniž musíš něco investovat, stačí mít internet 

➢ Nevýhoda - nemůžeš propagovat své vlastní služby a produkty 

 

• spolupráce s lidmi, kteří budou šířit to, co vytvoříš ty, a to tím, že tyto lidi pozveš do svého 

vlastního partnerského programu 

➢ Výhoda - propaguješ své vlastní služby a produkty 

➢ Nevýhoda – musíš věnovat čas vytvoření takového systému 

 

• kombinace obou možností - nejlepší způsob 

➢ Výhoda - můžeš začít ihned, zpočátku můžeš doporučovat služby a produkty druhých 

lidí (partnerů), čímž získáš databázi lidí, s nimiž budeš následně spolupracovat, 

přičemž jim můžeš nabídnout spolupráci v rámci tvého partnerského programu. 

➢ Výhodou také je, že se můžete v rámci svých služeb s partnery vzájemně doplňovat 

a doporučovat. 

➢ Nevýhoda - spolupráce s partnery může někdy odvádět pozornost tvých klientů 

od tvých produktů a služeb 

Jaká spolupráce je pro tebe vhodná?  

Nejlepší způsob pro spolupráci je v horoskopu narození naznačen postavením planety Venuše. 

• máš-li ve svém horoskopu narození planetu Venuše v 1.-6. domu horoskopu narození, 

pak pro tebe bude nejspíš lepší zapojit se do partnerských programů druhých lidí 

 

• máš-li Venuši ve svém horoskopu narození v 7.-12.domu, pak nejspíš budeš mít nutkání 

pořídit si svůj vlastní partnerský program a pozvat druhé lidi ke spolupráci 

Ověř si, jak je to v tvém případě a napiš mi své zkušenosti na mail astrojinak2022@seznam.cz 
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Výzva k akci na tvém webu 

• výzva k registraci na tvém webu  

 

➢ registrací návštěvníka na tvém webu získáš cenný kontakt, s nímž můžeš dále 

pracovat. Za tímto účelem dej na své stránky pro registrované návštěvníky nějaký 

poutavý odkaz, např. svůj e-book, který můžeš registrovaným účastníkům nabídnout 

ZDARMA výměnou za poskytnutí mailové adresy 

 

▪ výhoda - získáváš cenné kontakty svými vlastními silami 

▪ nevýhoda - většinou to neslibuje finanční příjem 

 

• výzva k nákupu tvého produktu nebo služby 

 

▪ výhoda - v tomto případě můžeš očekávat finanční příjem 

▪ nevýhoda - musíš mít zpracován produkt nebo nabízet službu, kterou budou 

lidé kupovat, mimoto je zde požadavek na nějaký systém, který ti objednávku 

zpracuje (např. e-shop) 

 

• výzva k registraci na webu partnera  

 

➢ pokud se ti podaří motivovat návštěvníka ke koupi produktu tvého partnera, 

do jehož affiliate programu ses přihlásil/a, pak máš jistotu provize z tohoto prodeje  

 

▪ výhoda - v tomto případě lze předpokládat, že si tvůj návštěvník zakoupí 

tebou doporučovaný produkt, z čehož budeš mít finanční provizi.  

▪ nevýhoda - je třeba být registrovaný v affialite programu partnera 

a dodržovat legislativní podmínky  

 

• výzva k zakoupení produktu nebo služby affiliate partnera  

 

▪ výhoda - tento způsob vydělávání peněz představuje skutečnou finanční 

svobodu a nezávislost 

▪ nevýhoda - je třeba dodržovat legislativní podmínky  
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Legislativní podmínky při zapojení do Affiliate programu 

Nejjednodušší je zapojit se do Affiliate programu, pokud máš již svou registrovanou živnost. 

Můžeš se např. zapojit do Affiliate programu člověka, který má podobný obor činnosti a s nímž se 

vzájemně doplňujete a doporučujete, vyúčtované provize pak započteš ke svým běžným příjmům. 

Pokud živnost registrovanou nemáš, pak je dobré se informovat, jak je to s legislativou, 

za jakých podmínek si registrovat živnost, podávat daňové přiznání atd. - podmínky se často mění, je 

třeba dávat daňové přiznání a zjisti si nezdanitelné minimum.  

V tomto ohledu je třeba legislativu respektovat a dodržovat, aby ses vyhnul/a případným 

nepříjemnostem. Pokud to uděláš a nebudeš se omezovat, je možné, že zjistíš, že právě toto je pro 

tebe ten nejsvobodnější způsob získávání peněz. 
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