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Reklama a univerzální principy 

Reklama má souvislost s 12.univerzálním principem a zde především s planetou Neptun.  

Planeta Neptun představuje SJEDNOCOVÁNÍ při projevu vlastního "Božského Já", proto, pokud chceš k 

sobě v reklamě přitáhnout ty správné lidi, budeš to dělat podle energie znamení, ve kterém máš 

planetu Neptun. 

Koho reklamou oslovit? 

Reklamou tedy nejlépe oslovíme ty ročníky, které mají stejné postavení planety Neptun, jako my sami, 

protože tyto ročníky řeší stejné problémy, jako my. 

Také si můžeme všímat těch ročníků, které mají v tom znamení zvěrokruhu, ve kterém máme 

v horoskopu narození planetu Neptun, další silné planety sluneční soustavy. 

Jak sjednocovat podle horoskopu narození? 

Těm, kteří nám dají tu důvěru a vloží svůj e-mail do formuláře, bychom se měli představit jako obyčejní 

lidé z masa a kostí i se svými problémy, abychom získali jejich důvěru.  

Na samém počátku naznačíme, jak projevujeme své "Božské Já", tedy energii SJEDNOCOVÁNÍ, což 

máme v horoskopu narození naznačeno planetou Neptun, a zmíníme se i tom, v jakém smyslu působí 

naše transformační energie daná znamením Štír. 

Dále dáme najevo, jaká je naše přirozená ŽIVOTNÍ, tedy sluneční energie a v jakém smyslu pociťujeme 

BEZPEČÍ (postavení Měsíce). 

Nezapomeneme ani na to, jak MYSLÍME (planeta Merkur) a jak projevujeme LÁSKU (planeta Venuše. 

Sdělíme, v čem spočívá naše bohatství (Jupiter) i v čem jsme ZKOUŠENI (Saturn) a prozradíme, jak jsme 

PROBUDILI své vlastní originální vlohy a schopnosti a jak jsme POSÍLILI svou moc k ovládnutí vlastního 

života. 

V závěru e-booku uvedeme, že tento e-book jsme zpracovali podle horoskopu narození a pozveme 

dotyčné do projektu. 

Na další stránce uvádím, jak je to u mě. 

 Jak v reklamě SJEDNOCUJI podle horoskopu narození? 

Mým úkolem je SJEDNOCOVAT skrze to, po čem HLUBOCE TOUŽÍM, jako ostatně i další lidé narození v 

letech 1955 až 1970 
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SJEDNOCUJI v komunitě lidí, kteří sdílí stejné ideály, a má touha souvisí s PROMĚNOU v rovnosti všech 

lidí a s PROMĚNOU toho, co lidstvo vytěsnilo do NEVĚDOMÍ. 

Ke svému žití potřebuji TVOŘENÍ, jako ostatně i další lidé narození ve znamení Lva a BEZPEČÍ pociťuji při 

HLEDÁNÍ té správné životní cesty. 

Tu skutečnou HARMONICKOU LÁSKU projevuji ve VZTAZÍCH a MYSLÍM ANALYTICKY a TVOŘIVĚ. 

To, co potřebuji pro svůj život, ZÍSKÁVÁM při KOMUNIKACI s druhými lidmi. 

To, čeho se mi dostává v bohaté míře, je INSPIRACE, o kterou se s vámi ráda podělím. 

Procházím velkou ŽIVOTNÍ ZKOUŠKOU při svém vlastním OSVOBOZOVÁNÍ, podobně jako další lidé 

narození v letech 1962 až 1964. 

Při důkladném ANALYZOVÁNÍ toho, co potřebuji k životu, jsem PROBUDILA své originální vlohy a 

schopnosti prostřednictvím náhlých vhledů a vnuknutí, stejně jako další lidé narození v letech 1961 až 

1968. 

Toto vše mě POSÍLILO tak, že jsem si při ANALYZOVÁNÍ toho, co potřebuji k životu, namísto ovládání 

druhých lidí penězi nebo sexem začala sama OVLÁDAT SVŮJ ŽIVOT a stejně by to mělo být u 

dalších lidí narozených v letech 1957 až 1972. 

Pojďme se sjednocovat společně! Každý tak, jak to umí! 

Poznejte, jak můžete SJEDNOCOVAT právě vy! 

 

Na další stránce uvádím postup, jak jsem dospěla právě k tomuto textu podle mého horoskopu 

narození. Pro ujasnění uvádím v závorce postavení planet ve svém horoskopu narození. 
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Jak vznikl text mého e-booku 

„Jak v reklamě SJEDNOCUJI podle horoskopu narození?“ 

Mým úkolem je SJEDNOCOVAT skrze to, po čem HLUBOCE TOUŽÍM, jako ostatně i další lidé narození v 

letech 1955 až 1970  

Neptun ve znamení  

Planetu Neptun mám ve znamení Štír, podobně jako další lidé narození v letech 1955-1970, proto vím, 

že SJEDNOCOVAT mohu tím, že budu lidi motivovat k tomu, aby vytrvale pracovali na naplnění své 

hluboké TOUHY a já sama jdu v tomto ohledu příkladem (Neptun ve Štíru). 

Znamení Štír představuje hlubokou TOUHU a je také spojeno se sexuální energií, která by se však v 

průběhu života měla postupně proměňovat, tedy transformovat v energii, která po prožitých 

traumatech v době krizí napomáhá vytváření něčeho nového, co vychází ze samotné podstaty. Téma 

sexuální energie je pro mou generaci velice důležité, a tak jsem toto téma použila i pro prezentaci 

projektů "Podnikání trochu jinak" a AstroAkademie, protože vím, že to pomůže v ujasnění toho, co se 

sexuální energií souvisí, i dalším generacím. 

SJEDNOCUJI v komunitě lidí, kteří sdílí stejné ideály, 

Neptun v domě  

Energii planety Neptun projevujeme v té životní oblasti, která je představována domem horoskopu 

narození, ve kterém se planeta Neptun nachází (Neptun v 11. domě - 11.dům = dům přátel, tedy 

komunita lidí, s nimiž sdílíme stejné ideály). 

a má touha souvisí s PROMĚNOU v rovnosti všech lidí a s PROMĚNOU toho, co lidstvo vytěsnilo do 

NEVĚDOMÍ. 

Znamení Štír v domě  

V té životní oblasti, kde máme v horoskopu narození znamení Štír, by mělo dojít k proměně (Štír v 11.a 

12.domě - 11.dům=dům PŘÁTEL, 12.dům=dům NEVĚDOMÍ). 

Ke svému žití potřebuji TVOŘENÍ, jako ostatně i další lidé narození ve znamení Lva 

Slunce ve znamení 

V životě se učíme projevovat svou přirozenou sluneční energii tvůrčím způsobem (Slunce ve Lvu) 

a BEZPEČÍ pociťuji při HLEDÁNÍ té správné životní cesty. 

Měsíc ve znamení 

Vnitřním pocitem BEZPEČÍ jsme s Měsícem propojeni s Matkou Zemí (Měsíc ve Střelci).  
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Tu skutečnou HARMONICKOU LÁSKU projevuji ve VZTAZÍCH  

Venuše ve znamení 

Dáme najevo, jak jsme si s planetou Venuše vědomi vlastní hodnoty a jak projevujeme lásku 

(Venuše ve Váhách) 

a MYSLÍM ANALYTICKY a TVOŘIVĚ. 

Merkur ve znamení 

Dáme najevo i to, jak s planetou Merkur myslíme (Merkur ve Lvu). 

To, co potřebuji pro svůj život, ZÍSKÁVÁM při KOMUNIKACI s druhými lidmi. 

Mars ve znamení  

Namísto agresivity přirozeným způsobem získáváme, co potřebujeme k přežití, s planetou Mars (Mars 

v Blížencích). 

To, čeho se mi dostává v bohaté míře, je INSPIRACE, o kterou se s vámi ráda podělím. 

Jupiter ve znamení 

O to, co je v našem horoskopu narození spojeno s planetou Jupiter, se dělíme s ostatními lidmi (Jupiter 

v Rybách). 

Procházím velkou ŽIVOTNÍ ZKOUŠKOU při svém vlastním OSVOBOZOVÁNÍ – podobně jako všichni lidé 

narození v letech 1962 až 1964. 

Saturn ve znamení 

Abychom byli pochopeni, poukážeme na to, v čem si plníme svou životní zkoušku (Saturn ve Vodnáři). 

Při důkladném ANALYZOVÁNÍ toho, co potřebuji k životu, jsem PROBUDILA své originální vlohy a 

schopnosti prostřednictvím náhlých vhledů a vnuknutí, stejně jako další lidé narození v letech 1962 až 

1968. 

Uran ve znamení  

Své originální vlohy a schopnosti probouzíme skrze postavení planety Uran ve znamení (Uran v Panně). 

Pluto ve znamení  

Toto vše mě POSÍLILO tak, že jsem si při ANALYZOVÁNÍ toho, co potřebuji k životu, namísto ovládání 

druhých lidí penězi nebo sexem začala sama OVLÁDAT SVŮJ ŽIVOT, stejně by to mělo být i u dalších 

lidí narozených v letech 1957 až 1972. 

Svou moc a vliv posilujeme podle postavení planety Pluto ve znamení (Pluto v Panně).  
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Texty pro tebe 

Na následujících stránkách jsou uvedeny texty, které můžeš použít podle postavení jednotlivých planet 

ve tvém horoskopu narození - tam, kde je uvedeno více letopočtů, vyber to rozmezí letopočtů, které je 

platné právě pro tebe. 

Postavení planet ve znameních zjistíš z tvého osobního "Podrobného rozboru horoskopu narození". 

Uvedená čtyřmístná čísla jsou letopočty průchodu jednotlivých planet konkrétním znamením 

zvěrokruhu, a to jak letopočty minulé, tak budoucí, takže se nediv, co je to za čísla ☺. 
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Neptun ve znamení zvěrokruhu -SJEDNOCOVÁNÍ 

Neptun v Beranu 

Mým úkolem je SJEDNOCOVAT skrze fyzickou ČINNOST, jako ostatně další lidé narození v letech 2025-

2039 

Neptun v Býku 

Mým úkolem je SJEDNOCOVAT skrze STABILIZOVÁNÍ na úrovní finanční, prostorové i citové, jako 

ostatně další lidé narození v letech 2038-2052 

Neptun v Blížencích 

Mým úkolem je SJEDNOCOVAT skrze KOMUNIKACI ve smyslu přijímání a předávání informací, jako 

ostatně další lidé narození v letech 1887-1902 a v letech 2051-2066 

Neptun v Raku 

Mým úkolem je SJEDNOCOVAT skrze PÉČI o to, co je přirozené, jako ostatně další lidé narození v letech 

1901-1916 a v letech 2065-2079 

Neptun ve Lvu 

Mým úkolem je SJEDNOCOVAT skrze TVOŘENÍ, jako ostatně další lidé narození v letech 1914-1929 a v 

letech 2078-2093 

Neptun v Panně 

Mým úkolem je SJEDNOCOVAT skrze důkladné ANALYZOVÁNÍ toho, co potřebuji k životu, jako ostatně 

další lidé narození v letech 1928-1943 

Neptun ve Váhách 

Mým úkolem je SJEDNOCOVAT skrze VZTAHY, jako ostatně další lidé narození v letech 1942-1957 

Neptun ve Štíru 

Mým úkolem je SJEDNOCOVAT skrze to, po čem hluboce TOUŽÍM, jako ostatně další lidé narození v 

letech 1955-1970 

Neptun ve Střelci 

Mým úkolem je SJEDNOCOVAT skrze HLEDÁNÍ té správné životní cesty, jako ostatně další lidé narození 

v letech 1970-1984 

Neptun v Kozorohu 

Mým úkolem je SJEDNOCOVAT skrze BUDOVÁNÍ pevně daného řádu, jako ostatně další lidé narození v 

letech 1984-1998 
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Neptun ve Vodnáři 

Mým úkolem je SJEDNOCOVAT skrze OSVOBOZOVÁNÍ, jako ostatně další lidé narození v letech 1998-

2012 

Neptun v Rybách 

Mým úkolem je SJEDNOCOVAT skrze PŘIJÍMÁNÍ inspirace, jako ostatně další lidé narození v letech 

2011-2026 
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Neptun v domu horoskopu narození 

Neptun v 1.domu 

SJEDNOCUJI jako osobnost  

Neptun v 2.domu 

SJEDNOCUJI v oblasti financí  

Neptun v 3.domu 

SJEDNOCUJI při vzdělání a ve svém blízkém okolí  

Neptun v 4.domu 

SJEDNOCUJI ve své rodině, národu a vlasti  

Neptun v 5.domu 

SJEDNOCUJI při hrách a zálibách  

Neptun v 6.domu 

SJEDNOCUJI v zaměstnání, při plnění každodenních povinností a v oblasti zdraví  

Neptun v 7.domu 

SJEDNOCUJI ve vztazích  

Neptun v 8.domu 

SJEDNOCUJI hlubokým pochopením druhých lidí  

Neptun v 9.domu 

SJEDNOCUJI při dalekých cestách a také v oblasti náboženství a víry  

Neptun v 10.domu 

SJEDNOCUJI působením ve společnosti  

Neptun v 11.domu 

SJEDNOCUJI v komunitě lidí, kteří sdílí stejné ideály,  

Neptun v 12.domu 

SJEDNOCUJI v oblasti nevědomí-v tom, co bylo vytěsněno  
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Znamení Štír v domu horoskopu narození 

Štír v 1.domu 

a moje touha, transformovaná ze sexuální energie, souvisí s proměnou osobnosti. 

Štír v 2.domu 

a moje touha, transformovaná ze sexuální energie, souvisí s proměnou finanční situace. 

Štír v 3.domu 

a moje touha, transformovaná ze sexuální energie, souvisí s proměnou v mém blízkém okolí v v oblasti 

vzdělání. 

Štír v 4.domu 

a moje touha, transformovaná ze sexuální energie, souvisí s proměnou mého původu, národa a vlasti. 

Štír v 5.domu 

a moje touha, transformovaná ze sexuální energie, souvisí s proměnou skrze záliby a děti. 

Štír v 6.domu 

a moje touha, transformovaná ze sexuální energie, souvisí s hlubokou proměnou každodenních 

povinností včetně zaměstnání a zdraví. 

Štír v 7.domu 

a moje touha, transformovaná ze sexuální energie, souvisí s hlubokou proměnou vztahů. 

Štír v 8.domu 

a moje touha, transformovaná ze sexuální energie, souvisí s proměnou skrze hluboké pochopení 

druhých lidí. 

Štír v 9.domu 

a moje touha, transformovaná ze sexuální energie, souvisí s proměnou náboženství a víry. 

Štír v 10.domu 

a moje touha, transformovaná ze sexuální energie, souvisí s proměnou společnosti. 

Štír v 11. domu 

 a moje touha, transformovaná ze sexuální energie, souvisí s proměnou v rovnosti všech lidí. 

Štír v 12.domu 

a moje touha, transformovaná ze sexuální energie, souvisí s proměnou toho, co lidstvo vytěsnilo do 

nevědomí. 
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Slunce v horoskopu narození 

Slunce v Beranu 

Ke svému ŽITÍ potřebuji fyzickou činnost, jako všichni lidé narození ve znamení Beran,  

Slunce v Býku 

Ke svému ŽITÍ potřebuji stabilizaci, jako všichni lidé narození ve znamení Býk,  

Slunce v Blížencích 

Ke svému ŽITÍ potřebuji komunikaci, jako všichni lidé narození ve znamení Blíženci,  

Slunce v Raku 

Ke svému ŽITÍ potřebuji péči, jako všichni lidé narození ve znamení Rak,  

Slunce ve Lvu 

Ke svému ŽITÍ potřebuji tvoření, jako všichni lidé narození ve znamení Lva,  

Slunce v Panně 

Ke svému ŽITÍ potřebuji analyzování, jako všichni lidé narození ve znamení Panna,  

Slunce ve Váhách 

Ke svému ŽITÍ potřebuji vztahy, jako všichni lidé narození ve znamení Váhy,  

Slunce ve Štíru 

Ke svému ŽITÍ potřebuji toužit, jako všichni lidé narození ve znamení Štír,  

Slunce ve Střelci 

Ke svému ŽITÍ potřebuji hledat svou vlastní životní cestu, jako všichni lidé narození ve znamení Střelec,  

Slunce v Kozorohu 

Ke svému ŽITÍ potřebuji budovat pevně daný řád, jako všichni lidé narození ve znamení Kozoroh,  

Slunce ve Vodnáři 

Ke svému ŽITÍ se potřebuji osvobozovat, jako všichni lidé narození ve znamení Vodnář,  

Slunce v Rybách 

Ke svému ŽITÍ potřebuji jen pasivně přijímat, co ke mně přichází, jako všichni lidé narození ve znamení 

Ryby,  
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Měsíc v horoskopu narození 

Měsíc v Beranu 

a BEZPEČÍ pociťuji při fyzické ČINNOSTI. 

Měsíc v Býku 

a BEZPEČÍ pociťuji při STABILIZOVÁNÍ na úrovni finanční, prostorové a citové. 

Měsíc v Blížencích 

a BEZPEČÍ pociťuji při KOMUNIKACI. 

Měsíc v Raku 

a BEZPEČÍ pociťuji při PÉČI o to přirozené. 

Měsíc ve Lvu 

a BEZPEČÍ pociťuji při TVOŘENÍ. 

Měsíc v Panně 

a BEZPEČÍ pociťuji při ANALYZOVÁNÍ toho, co potřebuji pro přežití. 

Měsíc ve Váhách 

a BEZPEČÍ pociťuji ve VZTAZÍCH. 

Měsíc ve Štíru 

a BEZPEČÍ pociťuji skrze to, po čem hluboce TOUŽÍM. 

Měsíc ve Střelci 

a BEZPEČÍ pociťuji při HLEDÁNÍ té správné životní cesty. 

Měsíc v Kozorohu 

a BEZPEČÍ pociťuji při BUDOVÁNÍ pevně daného řádu. 

Měsíc ve Vodnáři 

a BEZPEČÍ pociťuji při OSVOBOZOVÁNÍ. 

Měsíc v Rybách 

a BEZPEČÍ pociťuji při pasivním PŘIJÍMÁNÍ toho, co ke mně přichází (včetně inspirace). 
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Venuše v horoskopu narození 

Venuše v Beranu 

Harmonizující a vyvažující LÁSKU projevuji při fyzické činnosti  

Venuše v Býku 

Harmonizující a vyvažující LÁSKU projevuji skrze stabilizování finanční, prostorové a citové  

Venuše v Blížencích 

Harmonizující a vyvažující LÁSKU projevuji při komunikaci  

Venuše v Raku 

Harmonizující a vyvažující LÁSKU projevuji skrze péči o to přirozené  

Venuše ve Lvu 

Harmonizující a vyvažující LÁSKU projevuji při tvoření  

Venuše v Panně 

Harmonizující a vyvažující LÁSKU projevuji skrze analyzování toho, co je nutné pro přežití,  

Venuše ve Váhách 

Harmonizující a vyvažující LÁSKU projevuji ve vztazích  

Venuše ve Štíru 

Harmonizující a vyvažující LÁSKU projevuji skrze to, po čem hluboce toužím  

Venuše ve Střelci 

Harmonizující a vyvažující LÁSKU projevuji při hledání té správné životní cesty  

Venuše v Kozorohu 

Harmonizující a vyvažující LÁSKU projevuji při budování pevně daného řádu  

Venuše ve Vodnáři 

Harmonizující a vyvažující LÁSKU projevuji při osvobozování  

Venuše v Rybách 

Harmonizující a vyvažující LÁSKU projevuji při přijímání toho, co ke mně přichází,  
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Merkur v horoskopu narození 

Merkur v Beranu 

a MYSLÍM při fyzické činnosti. 

Merkur v Býku 

a MYSLÍM skrze stabilizaci finanční, prostorovou i citovou. 

Merkur v Blížencích 

a MYSLÍM při komunikaci. 

Merkur v Raku 

a MYSLÍM skrze péči o to, co je přirozené. 

Merkur ve Lvu 

a MYSLÍM tvořivě. 

Merkur v Panně 

a MYSLÍM analyticky. 

Merkur ve Váhách 

a MYSLÍM skrze vztahy. 

Merkur ve Štíru 

a MYSLÍM skrze to, po čem hluboce toužím. 

Merkur ve Střelci 

a MYSLÍM skrze hledání té správné životní cesty. 

Merkur v Kozorohu 

a MYSLÍM skrze budování pevně daného řádu. 

Merkur ve Vodnáři 

a MYSLÍM skrze osvobozování. 

Merkur v Rybách 

a MYSLÍM inspirativně při příjímání toho, co ke mně přichází. 
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Mars v horoskopu narození 

Mars v Beranu 

To, co potřebuji pro přežití, ZÍSKÁVÁM při fyzické činnosti. 

Mars v Býku 

To, co potřebuji pro přežití, ZÍSKÁVÁM při stabilizaci finanční, prostorové a citové. 

Mars v Blížencích 

To, co potřebuji pro přežití, ZÍSKÁVÁM při komunikaci s druhými lidmi. 

Mars v Raku 

To, co potřebuji pro přežití, ZÍSKÁVÁM skrze péči o to přirozené. 

Mars ve Lvu 

To, co potřebuji pro přežití, ZÍSKÁVÁM skrze tvoření. 

Mars v Panně 

To, co potřebuji pro přežití, ZÍSKÁVÁM analyzováním toho, co je nutné pro přežití. 

Mars ve Váhách 

To, co potřebuji pro přežití, ZÍSKÁVÁM skrze vztahy. 

Mars ve Štíru 

To, co potřebuji pro přežití, ZÍSKÁVÁM skrze to, po čem hluboce toužím. 

Mars ve Střelci 

To, co potřebuji pro přežití, ZÍSKÁVÁM při hledání té správné životní cesty. 

Mars v Kozorohu 

To, co potřebuji pro přežití, ZÍSKÁVÁM při budování pevně daného řádu. 

Mars ve Vodnáři 

To, co potřebuji pro přežití, ZÍSKÁVÁM při vnitřním osvobozování od toho, co mě omezuje. 

Mars v Rybách 

To, co potřebuji pro přežití, ZÍSKÁVÁM pasivním přijímáním toho, co ke mně přichází, včetně inspirace. 
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Jupiter v horoskopu narození  

Jupiter v Beranu 

To, čeho se mi dostává v bohaté míře, je fyzická činnost, o kterou se s tebou s radostí podělím. 

Jupiter v Býku 

To, čeho se mi dostává v bohaté míře, je stabilizace finanční, prostorová i citová, o kterou se s tebou s radostí 

podělím. 

Jupiter v Blížencích 

To, čeho se mi dostává v bohaté míře, jsou ty správné informace, o které se s tebou s radostí podělím. 

Jupiter v Raku 

To, čeho se mi dostává v bohaté míře, je péče o to přirozené, o kterou se s tebou s radostí podělím. 

Jupiter ve Lvu 

To, čeho se mi dostává v bohaté míře, je tvořivost, o kterou se s tebou s radostí podělím. 

Jupiter v Panně 

To, čeho se mi dostává v bohaté míře, jsou rozlišovací schopnosti, o které se s tebou s radostí podělím. 

Jupiter ve Váhách 

To, čeho se mi dostává v bohaté míře, jsou vztahy a harmonie, o kterou se s tebou s radostí podělím. 

Jupiter ve Štíru 

To, čeho se mi dostává v bohaté míře, je hluboká touha, o kterou se s tebou s radostí podělím. 

Jupiter ve Střelci 

To, čeho se mi dostává v bohaté míře, je hledání té správné životní cesty, o kterou se s tebou s radostí podělím. 

Jupiter v Kozorohu 

To, čeho se mi dostává v bohaté míře, je budování pevně daného řádu, o což se s tebou s radostí podělím. 

Jupiter ve Vodnáři 

To, čeho se mi dostává v bohaté míře, je vnitřní svoboda, o kterou se s tebou s radostí podělím. 

Jupiter v Rybách 

To, čeho se mi dostává v bohaté míře, je inspirace, o kterou se s tebou s radostí podělím. 
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Saturn v horoskopu narození 

Saturn v Beranu 

Procházím velkou životní zkouškou ve fyzickém konání - to ostatně i další lidé narození v letech 1937-1940, 1967-

1969, 1996-1999 

Saturn v Býku 

Procházím velkou životní zkouškou ve stabilizaci - to ostatně i další lidé narození v letech 1940-1942,1969-1972, 

1998-2001 

Saturn v Blížencích 

Procházím velkou životní zkouškou v komunikaci - to ostatně i další lidé narození v letech 1942-1944, 1971-

1974,2000-2003 

Saturn v Raku 

Procházím velkou životní zkouškou v péči o to přirozené - to ostatně i další lidé narození v letech 1944-1946, 

1973-1976, 1962-1964, 2003-2005 

Saturn ve Lvu 

Procházím velkou životní zkouškou v tvořivosti - to ostatně i další lidé narození v letech 1946-1949, 1975-

1978,2005-2007 

Saturn v Panně 

Procházím velkou životní zkouškou v analyzování toho, co potřebuji pro své přežití - to ostatně i další lidé 

narození v letech 1948-1951, 1977-1980, 2007-2010 

Saturn ve Váhách 

Procházím velkou životní zkouškou ve vztazích - to ostatně i další lidé narození v letech 1950-1953, 1980-1983, 

2009-2012 

Saturn ve Štíru 

Procházím velkou životní zkouškou v tom, po čem hluboce toužím - to ostatně i další lidé narození v letech 1953-

1956, 1982-1985, 2012-2015 

Saturn ve Střelci 

Procházím velkou životní zkouškou při hledání té správné životní cesty - to ostatně i další lidé narození v letech 

1956-1959, 1985-1988, 2014-2017 

Saturn v Kozorohu 

Procházím velkou životní zkouškou při budování pevně daného řádu - to ostatně i další lidé narození v letech 

1959-1962, 1988-1991, 2017-2020 

Saturn ve Vodnáři 

Procházím velkou životní zkouškou při svém vlastním osvobozování - to ostatně i další lidé narození v letech 

1962-1964, 1991-1994, 2020-2023 
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Saturn v Rybách 

Procházím velkou životní zkouškou v tom, jak dokážu přijímat inspiraci - to ostatně i další lidé narození v letech 

1964-1967, 1993-1996, 2023-2026 

Uran v horoskopu narození 

Uran v Beranu 

, a tak jsem při fyzické činnosti probudil/a své originální vlohy a schopnosti prostřednictvím náhlých vhledů a 

vnuknutí - podobně jako je to u dalších lidí narozených v letech 1927-1935, 2010-2019. 

Uran v Býku 

, a tak jsem při svém stabilizování probudil/a své originální vlohy a schopnosti prostřednictvím náhlých vhledů a 

vnuknutí - podobně jako je to u dalších lidí narozených v letech 1934-1942. 

Uran v Blížencích 

, a tak jsem při přijímání a předávání informací probudil/a své originální vlohy a schopnosti prostřednictvím 

náhlých vhledů a vnuknutí - podobně jako je to u dalších lidí narozených v letech 1941-1949. 

Uran v Raku 

, a tak jsem při péči o to, co je přirozené, probudil/a své originální vlohy a schopnosti prostřednictvím náhlých 

vhledů a vnuknutí - podobně jako je to u dalších lidí narozených v letech 1948-1956. 

Uran ve Lvu 

, a tak jsem při tvořivosti probudil/a své originální vlohy a schopnosti prostřednictvím náhlých vhledů a vnuknutí - 

podobně jako je to u dalších lidí narozených v letech 1955-1962. 

Uran v Panně 

, a tak jsem při důkladném analyzování toho, co potřebuji k životu, probudil/a své originální vlohy a schopnosti 

prostřednictvím náhlých vhledů a vnuknutí - podobně jako je to u dalších lidí narozených v letech 1961-1969. 

Uran ve Váhách 

, a tak jsem za pomocí vztahů probudil/a své originální vlohy a schopnosti prostřednictvím náhlých vhledů a 

vnuknutí - podobně jako je to u dalších lidí narozených v letech 1968-1975. 

Uran ve Štíru 

, a tak jsem skrze to, po čem hluboce toužím, probudil/a své originální vlohy a schopnosti prostřednictvím 

náhlých vhledů a vnuknutí - podobně jako je to u dalších lidí narozených v letech 1974-1981. 

Uran ve Střelci 

, a tak jsem skrze hledání vlastní životní cesty probudil/a své originální vlohy a schopnosti prostřednictvím 

náhlých vhledů a vnuknutí - podobně jako je to u dalších lidí narozených v letech 1981-1988. 

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


 
 

 

E-book "Jak v reklamě sjednocovat podle horoskopu narození?"Autorka: Jana Mašková 
www.astrojinak.cz www.inspiro-akademy.cz www.janamaskova.cz astrojinak2022@seznam.cz  

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

Stránka 19 z 22 

Uran v Kozorohu 

, a tak jsem skrze budování pevně daného řádu probudil/a své originální vlohy a schopnosti prostřednictvím 

náhlých vhledů a vnuknutí - podobně jako je to u dalších lidí narozených v letech 1988-1996. 

Uran ve Vodnáři 

, a tak jsem skrze osvobozování probudil/a své originální vlohy a schopnosti prostřednictvím náhlých vhledů a 

vnuknutí - podobně jako je to u dalších lidí narozených v letech 1995-2003. 

Uran v Rybách 

, a tak jsem skrze přijímání inspirace probudil/a své originální vlohy a schopnosti prostřednictvím náhlých vhledů 

a vnuknutí - podobně jako je to u dalších lidí narozených v letech 2003-2011. 
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Pluto v horoskopu narození 

Pluto v Beranu 

Toto vše mě posílilo tak, že jsem si při fyzické činnosti začal/a sám/sama ovládat svůj život - stejně by to mělo být 

i u dalších lidí narozených v letech 1822-1853, 2067-2097. 

Pluto v Býku 

Toto vše mě posílilo tak, že jsem si při stabilizaci na úrovni finanční, prostorové i citové začal/a sám/sama ovládat 

svůj život - stejně by to mělo být i u dalších lidí narozených v letech 1851-1884. 

Pluto v Blížencích 

Toto vše mě posílilo tak, že jsem si při přijímání a předávání informací začal/a sám/sama ovládat svůj život - 

stejně by to mělo být i u dalších lidí narozených v letech 1882-1914. 

Pluto v Raku 

Toto vše mě posílilo tak, že jsem si při péči o to, co je přirozené a co souvisí s mým domovem a původem, začala 

sám/sama ovládat svůj život - stejně by to mělo být i u dalších lidí narozených v letech 1912-1939. 

Pluto ve Lvu 

Toto vše mě posílilo tak, že jsem si skrze tvoření začal/a sám/sama ovládat svůj život - stejně by to mělo být i u 

dalších lidí narozených v letech 1937-1958. 

Pluto v Panně 

Toto vše mě posílilo tak, že jsem si při analyzování toho, co potřebuji k životu, začal/a sám/sama ovládat svůj 

život - stejně by to mělo být i u dalších lidí narozených v letech 1956-1972. 

Pluto ve Váhách 

Toto vše mě posílilo tak, že jsem si skrze vztahy začal/a sám/sama ovládat svůj život - stejně by to mělo být i u 

dalších lidí narozených v letech 1971-1984. 

Pluto ve Štíru 

Toto vše mě posílilo tak, že jsem si skrze to, po čem hluboce toužím, začal/a sám/sama ovládat svůj život - stejně 

by to mělo být i u dalších lidí narozených v letech 1983-1995. 

Pluto ve Střelci 

Toto vše mě posílilo tak, že jsem si skrze hledání vlastní životní cesty začal/a sám/sama ovládat svůj život - stejně 

by to mělo být i u dalších lidí narozených v letech 1995-2008. 

Pluto v Kozorohu 

Toto vše mě posílilo tak, že jsem si skrze budování pevně daného řádu začal/a sám/sama ovládat svůj život - 

stejně by to mělo být i u dalších lidí narozených v letech 2008-2024. 

http://www.astrojinak.cz/
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Pluto ve Vodnáři 

Toto vše mě posílilo tak, že jsem si skrze vnitřní osvobození od toho, co mě omezuje, začal/a sám/sama ovládat 

svůj život - stejně by to mělo být i u dalších lidí narozených v letech 2023-2044. 

Pluto v Rybách 

Toto vše mě posílilo tak, že jsem si skrze přijímání inspirace začal/a sám/sama ovládat svůj život - stejně by to 

mělo být i u dalších lidí narozených v letech 2043-2068.  
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Závěr e-booku 

V závěru e-booku nezapomeneme poznamenat na základě čeho jsme si e-book zpracovali, 

přičemž text zakončíme nějakou výzvou 

Příklad závěrečného textu 

"Tento e-book jsem si zpracovala podle svého horoskopu narození, a tak jsem se propracovala 

ke své vlastní PROMĚNĚ v souvislosti s tím, po čem opravdu HLUBOCE TOUŽÍM.  

Pomohl mi v tom projekt Podnikání trochu jinak, jehož součástí je také TERAPIE TVORBOU 

WEBU.  

Tím, že čteš tyto řádky, máš tuto příležitost na dosah ruky i ty, a navíc s výraznou slevou. 

Použiješ-li slevový kupón „Jméno Příjmení – Za čtvrtinku“, okamžitě se ti načte sleva 75% a ty 

můžeš toto vše absolvovat za pouhých 25% ceny, tedy „za čtvrtinku“. 

PODNIKÁNÍ TROCHU JINAK a TERAPIE TVORBOU WEBU pro tebe za 25% ceny“! 

Při objednávce ČLENSTVÍ v projektu použij Slevový kupón „Text vašeho Slevového kupónu“ a 

budeš mít ČLENSTVÍ V PROJEKTU „za čtvrtinku“, tedy za pouhých 25% ceny. 
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