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Jak si zachovat pevné zdraví a harmonické vztahy?
Témata ZDRAVÍ a VZTAHŮ se objevila v mé mysli v roce 2014 - 2016. Bylo to tedy v té době,
kdy byla tato témata aktuální, jedná se tedy opět o jakýsi zachycený okamžik, zachycenou inspiraci
probuzenou originalitou. Vše jsem v roce 2022 jen mírně upravila a obě témata propojila,
protože původně bylo každé téma zpracováno v samostatném e-booku.
Tento e-book si tedy vytkl za cíl seznámit čtenáře s tím, jak si za pomoci vlastního horoskopu
narození udržet pevné zdraví a jak toho využít pro upevnění vztahů.
Informace zde uvedené vychází z poznatku, že dobré zdraví ve své podstatě vypovídá o tom,
že člověk žije v harmonii se svým vlastním „Já“. Vycházím zde z vlastní zkušenosti, protože jsem
přesvědčená, že člověk si o svém vlastním zdraví rozhoduje sám svým vlastním smýšlením a také
konáním.
Někdy chce člověk svou nemocí na sebe upozornit a chce své okolí donutit, aby se mu
věnovalo.
Jindy je nemoc výpovědí o tom, že je člověk ne-mocný, tedy že nemá moc nad svým tělem
a tím de facto i životem.
Všechny tyto poznatky mě dovedly k poznání, že zdraví souvisí se vztahy, a proto jsem v roce
2022 obě témata spojila do jednoho e-booku.
Na samotném začátku bych chtěla upozornit, že to, co je uvedeno v části věnované ZDRAVÍ,
jsem „testovala“ pouze sama na sobě, a i když se to mně samotné osvědčilo, nemohu zaručit
úspěšnost u každého, kdo si tyto informace přečte, protože ve hře je ještě mnoho dalších faktorů.
Mimoto jsem to, co je v tomto e-booku uvedeno, nijak nekonzultovala s žádným lékařem
(žádný takový, který by byl ochoten to se mnou ověřit v praxi se nenašel), a tak jsem všechno
úspěšně testovala pouze na sobě. Zjistila jsem totiž, že nemocí jsem většinou dostávala od Vesmíru
šanci věnovat se sama sobě a posléze jsem se naučila se svým tělem i „komunikovat“ tak, že mi
při myšlení tělo „sdělovalo“, co mám dělat ...
V každém případě si stojím za tím, že zdraví člověka souvisí s tím, zda člověk projevuje svou
přirozenou energii. A o tom, jak je to s projevem energií, je právě tento e-book, který může
napomoci tomu naučit se projevovat svou energii tak, aby mohla v našem těle proudit přirozeným
způsobem a tím došlo k uzdravení – alespoň jako podpůrný prvek další léčby…
Vzhledem k tomu, že nemoc se leckdy objeví jako důsledek životních problémů, může
pochopení toho všeho napomoci i řešení toho nejzákladnějšího problému – samotné příčiny nemoci,
a to podle horoskopu narození.
Začneme malou teorií...
E-book „Jak si zachovat pevné zdraví a harmonické vztahy?“
Autorka: Jana Mašková, astroložka, www.astrojinak.cz, www.inspiro-akademy.cz, astrojinak2021@seznam.cz
Tento e-book je součástí astrologických projektů, a tak je jeho volné šíření ZAKÁZÁNO.
Děkuji za pochopení.
2/37

Pozitivní a negativní projev energií
Každý člověk disponuje určitou energií, která mu byla dána v okamžiku narození. Tuto energii
by se měl naučit v životě projevovat tak, aby to pomáhalo k celkové harmonii.
Zde bychom si měli ujasnit, že tento energetický potenciál se u každého člověka může
projevovat buď pozitivně nebo negativně.
Z astropsychologických poznatků je patrné, že pokud člověk nemá možnost pozitivního
projevu, tedy pokud jsou tomuto projevu stavěny zábrany, pak si člověk tyto zábrany kompenzuje
negativním projevem.
Pozitivní projev je tedy zcela přirozený, každý člověk má tendenci se projevovat především
pozitivně, a to už jako dítě, negativní projev přichází na řadu po tom, co není možné projevit se
pozitivně.
Pokud se tedy někdo projevuje negativně a způsobuje problémy, je to proto, protože se
nemůže projevovat pozitivně. Toto je pro pochopení mezi lidmi zcela zásadní, protože přirozenou
energii je třeba projevit
Pokud přirozenou energii neprojevíme, např. proto, protože víme, že by nám negativní projev
způsobil problém, pak v sobě přirozenou energii zablokujeme.
Tato zablokovaná energie se projeví na fyzické úrovni nemocí.
Ptáme-li se, jak se uzdravit, pak bychom měli nejprve vědět, jak svou přirozenou energii
projevit pozitivně a jaký je negativní projev té samé energie.
Kompenzační negativní projev pak může být nahrazen tím, co souvisí s vývojovým procesem.
Toto vše vychází z přiřazení znamení zvěrokruhu k jednotlivým univerzálním principům a z hlediska
zdravotního i k tělesným orgánům.
Tento e-book je víceméně orientační. Je z něj patrné, jakých energií znamení zvěrokruhu
(a tím i jakých životních oblastí v horoskopu narození a jakých planet) si všímat v případě zdravotních
problémů. Pokud nestačí tento nástin, pak je třeba si prostudovat horoskop narození, především tu
životní oblast, které se daný zdravotní problém týká.
Základní přiřazení znamení zvěrokruhu k tělesným orgánům je patrné z obrázku na následující
straně.
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Znamení zvěrokruhu a tělo
Ke každému znamení zvěrokruhu je přiřazena určitá část lidského těla, což je nejlépe patrné
na následujícím obrázku (obrázek jsem obdržela na „Kurzu astrologie I“, který jsem absolvovala
u astroložky Ivy Tapi Synákové). Dle tohoto obrázku lze snadno rozpoznat přiřazení částí těla
ke znamením zvěrokruhu. Přehled s bližšími informacemi je uveden na následujících stránkách.

12. Znamení Ryby

11. Znamení Vodnář

1. Znamení Beran

10.Znamení Kozoroh

2. Znamení Býk

9.Znamení Střelec

3.Znamení Blíženci

8. Znamení Štír

4. Znamení Rak

7.Znamení Váhy
5. Znamení Lev

6. Znamení Panna

Pokud se podíváme na obrázek, pak vidíme, že špičky nohou se dotýkají hlavy. Z obrázku je patrné, že chodidla
a také špičky nohou jsou ovládány znamením Ryby, které náleží k 12.univerzálnímu principu. Tím, že se špičky
nohou dotýkají hlavy je v obrázku naznačeno, že to, co souvisí s 12.univerzálním principem (a s nevědomím
stejně jako s inspirací z Vesmíru-chodidla i špičky nohou jsou ovládány znamením Ryby) má souvislost
s 1.univerzálním principem (fyzická aktivita, která souvisí s aktivní fyzickou činností a znamením Beran na
samotném začátku konání). V přeneseném smyslu to může znamenat, že aktivita, která se „zrodí“ v hlavě
(1.univerzální princip) by měla vycházet z toho, co představuje 12.univerzální princip, protože tím se také
završuje naše činnost (1.univerzální princip)... Na následujících stránkách se seznámíme s tím, jaký tělesný
orgán je ovládán jakým univerzálním principem, tedy jakým znamením a jakou planetou. U každého principu je
uvedeno, jakých vesmírných těles se projev týká a jaký projev je v rámci principu patrný.
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1.univerzální princip - Znamení Beran a Mars – ČINNOST a ZÍSKÁVÁNÍ
Znamení Beran - ČINNOST
Projev znamení Beran
Znamení Beran je prvním znamením zvěrokruhu a představuje aktivní fyzickou ČINNOST. Všechno
to, co souvisí s naší ČINNOSTÍ, se rodí v hlavě, proto je znamení Beran přiřazena právě hlava
Tělesné orgány znamení Beran
hlava, mozek, uši, nos
AaZ/hlava (kousat, myslet, slyšet, vidět, cítit)

Životní úkol
AaZ/přímost, spontánnost, subjektivita, sobectví, útočnost, vůle

TĚLESNÉ A DUŠEVNÍ PORUCHY PŘI POPÍRÁNÍ ENERGIE BERANA:
Neschopnost projevit útočnost se může projevit těmito nemocemi:
AaZ/bolesti hlavy, zubů, migréna, potíže se sluchem, očima, poruchy rovnováhy, poranění hlavy,
nervozita, potíže s ledvinami, poruchy spánku,stres - Když útočnost zůstane v hlavě
Jak chápat agresivitu? - znamení Beran
Nezná-li člověk své vlastní schopnosti a neví-li, jak sám sebe uplatnit, bývá agresivní nebo tuto
agresivitu přitahuje zvenčí.
Jestliže se energie znamení Beran neprojeví ani v zájmu sebeprosazení ani v podobě agresivity, pak je
potlačena a může se projevit zdravotním deficitem.
Řešení - znamení Beran
Řešením je umožnit člověku, aby mohl být sám sebou, tedy umožnit mu uplatnění a možnost
sebeprosazení v té životní oblasti, kde má v horoskopu narození znamení Beran. Právě zde by měl
prosazovat své vlastní „Já“ podle postavení planety Mars v horoskopu narození.
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Planeta Mars - ZÍSKÁVÁNÍ
Přirozený projev planety Mars
AP/schopnost sebeprosazení,„Já“, impuls, iniciativa, fyzická energie, instinkt, vůle
Toto je energie, s níž aktivně ZÍSKÁVÁME, co to potřebujeme k vlastnímu přežití, a to v té životní
oblasti, kde je v horoskopu narození znamení Beran.
Zábrany u planety Mars
AP/Trpné snášení „cizí agrese“, nedostatek schopnosti prosadit se ve světě, altruismus (nesobecký
způsob myšlení a cítění; nezištné jednání ve prospěch druhých jako mravní princip)

Negativní projev – Kompenzace – planeta Mars
AP/ Útočník, zbrojení, podmanitel, válka, spor, egoismus
Vývojový proces – planeta Mars
AP/ Nalezení vlastního „Já“, objev vlastního těla a materiálního světa

Planeta Mars a zdraví
Není-li uplatňován princip Marse ve znamení, může se to projevit zdravotním deficitem na orgánech,
které jsou pod vlivem planety Mars. Jsou to:
Svaly, žluč, cévy, krev, červené krvinky, hospodaření těla s teplem, mužské pohlavní orgány, hlava
Jak se uzdravit?
Máte-li výše uvedené zdravotní problémy, pak byste měli tam, kde máte v horoskopu narození toto
znamení, aktivně fyzicky konat, a to v zájmu vašeho vlastního sebeprosazení, tedy prosazení
vlastního „Já“. Musíte si však dát pozor na impulzivitu a zbrklost!
Zdůraznění 1.principu v horoskopu narození
Pokud je 1. princip v horoskopu silně zdůrazněn, je vhodné věnovat se nějakém sportu, kde může
zrozenec projevit svou aktivní energii a sílu.
1. univerzální princip
Jste výjimečná OSOBNOST. KONEJTE a ZÍSKÁVEJTE to, co potřebujete pro své fyzické přežití!
Pokud zvládnete 1.univerzální princip, pak budete schopni vymezit svůj vlastní prostor a užívat si
života.
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2.univerzální princip-Znamení Býk a Venuše – STABILIZOVÁNÍ a sebeLÁSKA
Znamení Býk - STABILIZOVÁNÍ
Projev znamení Býk
Znamení Býk - druhé znamení zvěrokruhu představuje STABILIZOVÁNÍ na úrovni finanční,
prostorové a citové.
Tělesné orgány znamení Býk
hrdlo, orgány řeči, zuby, čelisti, krk, mandle
AaZ/ Krk, šíje (polykat, držet, nosit)

Životní úkol
AaZ/řídí touhu a smyslnost a také snahu zajistit bezpečnost a délku života

TĚLESNÉ A DUŠEVNÍ PORUCHY PŘI POPÍRÁNÍ ENERGIE BÝKA:
AaZ/nachlazení (záněty krku a mandlí, chrapot, rýma, kašel), otylost, nechutenství, strnulá šíje,
chřipka
Jak se uzdravit?
Máte-li výše uvedené zdravotní problémy, pak tam, kde máte v horoskopu narození toto znamení,
se především stabilizujte na všech třech úrovních, tedy na úrovni finanční ve smyslu finančního
zajištění, prostorové ve smyslu zajištění vlastního prostoru a citové ve smyslu vědomí své vlastní
ceny.
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Planeta Venuše - sebeLÁSKA
Přirozený projev planety Venuše
AP/schopnost sebevymezení a požitku, hmotná a tělesná jistota, hmotný majetek, uchovávání
S touto energií projevujeme sebe-LÁSKU, tedy lásku ke svému vlastnímu „Já“ a tím dáváme najevo
vědomí své vlastní hodnoty, s čím souvisí i to, jak projevujeme svou „hmotnou realitu“ a jak se
STABILIZUJEME v té životní oblasti, kde je v horoskopu narození znamení Býk.
Zábrany u planety Venuše
AP/potíže se sebevymezením, nemajetnost, neschopnost požitku
Negativní projev – Kompenzace – planeta Venuše
AP/ luxus, bohatství, poživačnost
Vývojový proces – planeta Venuše
AP/ materiální zajištění, vytříbený hodnotový úsudek, posílení svého „Já“

Planeta Venuše a zdraví
Neuplatňujeme-li princip Venuše ve znamení, může se to projevit zdravotním deficitem na orgánech,
které jsou pod vlivem planety Venuše. Jsou to:
Smysl pro rovnováhu, sliznice, žíly, ledviny, vnitřní pohlavní orgány, potní žlázy, erotogenní zóny,
centrum řeči
Jak se uzdravit?
Máte-li výše uvedené zdravotní problémy, posilte více svou vlastní sebehodnotu tím, že si uvědomíte
své vlastní schopnosti a tím vymezíte své vlastní „Já“.

2. univerzální princip
Jako výjimečná OSOBNOST potřebujete VYMEZIT svůj vlastní prostor.
Vymezte si své vlastní „Já“, STABILIZUJTE se a projevujte LÁSKU sobě sama.
Mějte rádi sami sebe a život si užívejte !“
Pokud jste vymezili své vlastní „Já“, pak se začněte rozšiřovat do svého okolí.
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3.univerzální princip-Znamení Blíženci a Merkur – KOMUNIKACE a MYŠLENÍ
3.univerzální princip
Ve 3. principu své „Já“ dále rozšiřujeme tím, že přijímáme a předáváme informace, čímž se
vzděláváme. K tomu slouží myšlení a komunikace s naším nejbližším okolím. Komunikací přijímáme
a předáváme informace v té životní oblasti, kde máme ve svém horoskopu narození znamení Blíženci.

Znamení Blíženci - KOMUNIKACE
Projev znamení Blíženci
Znamení Blíženci je třetí znamení zvěrokruhu a představuje KOMUNIKACI ve smyslu přijímání
a předávání informací.
Tělesné orgány znamení Blíženci
plíce, průdušky, ramena, paže, ruce
AaZ/plíce, paže, průdušky, ruce

Životní úkol
AaZ/osobní vystupování, sociální výměna, komunikační schopnost

TĚLESNÉ A DUŠEVNÍ PORUCHY PŘI POPÍRÁNÍ ENERGIE BLÍŽENCŮ:
Je-li problém s komunikací, může se to projevit těmito zdravotními problémy:
AaZ/dýchací potíže (astma), alergie, poruchy řeči a soustředění, symptomy na pažích a rukou
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Planeta Merkur - MYŠLENÍ
Přirozený projev planety Merkur
AP/pohyb, výraz, praktičnost, intelekt, řeč, písmo, komunikace
Toto je energie, s níž aktivně MYSLÍME při KOMUNIKACI, přičemž důležitou roli zde hraje ta životní
oblast, kde je v horoskopu narození znamení Blíženci, protože zde při KOMUNIKACI přijímáme
a předáváme informace
Zábrany u planety Merkur
AP/analfabet, nedostatek technické zručnosti, vyjadřovací potíže
Negativní projev – Kompenzace – planeta Merkur
AP/ intelektuálství, technokratismus
Vývojový proces – planeta Merkur
AP/ učební proces, rozvoj a diferenciace tělesných schopností

Planeta Merkur a zdraví
Neuplatněná energie Merkura ve znamení se projevuje zdravotním deficitem na orgánech, které jsou
pod vlivem planety Merkur. Jsou to:
Dýchací orgány, nervový systém, centrum řeči
Jak se uzdravit?
Jsou-li výše uvedené zdravotní problémy, pak je třeba, aby v té životní oblasti, kde je v horoskopu
narození znamení Blíženci, byly přijímány a předávány ty správné informace.
Zdůraznění 3.principu v horoskopu narození
Pokud je 3.princip v horoskopu narození silně zdůrazněn, je vhodné věnovat pozornost dostatečné
komunikaci a potřebě takřka neustálého pohybu.
3. univerzální princip
Po stabilizování svého vlastního „Já“ se dále rozšiřujte do blízkého okolí komunikací, kdy přijímáte
a předáváte informace. Řekněte o sobě svému nejbližšímu okolí. Komunikujte a myslete!
Při komunikaci si dále rozšiřujete svou fyzickou existenci. Podle toho, jak KOMUNIKUJETE se formuje
také Vaše MYŠLENÍ. Velký vliv zde má Vaše nejbližší okolí, tedy sousedé, spolužáci, příbuzní a také
každodenní cesty do školy a za vzděláním
1.-3. univerzální princip - V prvních třech principech si zajišťujete svou fyzickou existenci, to je však
jen jedna část vaší osobnosti. Pak je tu ještě druhá část osobnosti - ta nehmotná, která představuje
vnitřní život. Tento vnitřní život je nazýván „duše“ a je představován vnitřními city.
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4.univerzální princip-Znamení Rak a Měsíc – PÉČE a BEZPEČÍ
4.univerzální princip
4. univerzální princip souvisí s objevováním citů. City pramení z našich zkušeností s rodinným
prostředím. Právě v rodině díky péči získáváme vnitřní pocit bezpečí a jistoty, který se projevuje
prostřednictvím vnitřních pocitů.
Tento princip souvisí s rodinou, s původem a s našimi rodovými „kořeny“, z nichž pocházíme,
tedy s tím, co je pro nás přirozené a o co je třeba pečovat. O to přirozené bychom měli PEČOVAT v té
životní oblasti, ve které máme ve svém horoskopu narození znamení Rak

Znamení Rak - PÉČE
Projev znamení Rak
Znamení Rak - čtvrté znamení zvěrokruhu představuje PÉČI o to, co je přirozené a co souvisí
s původem, rodinou, vlastí a také s mateřským principem a s planetou Zemí - Matkou náš všech
Tělesné orgány znamení Rak
žaludek, hruď, ženská ňadra, žluč
AaZ/žaludek, hruď, dvanáctník, žlučník, mléčné žlázy, trávení

Životní úkol
AaZ/cítit, přijímat odraz vnějšího světa a zpracovávat ho

TĚLESNÉ A DUŠEVNÍ PORUCHY PŘI POPÍRÁNÍ ENERGIE RAKA:
Pokud není v životě respektováno to, co je přirozené, projevuje se to těmito zdravotními problémy:
AaZ/poruchy žaludku, žlučníku, onemocnění hrudníku, deprese, resp. depresivní nálady
Jak chápat negativní projev znamení Rak?
Deficit v naplnění tohoto principu a s tím spojený negativní projev souvisí s nedostatkem péče
a zakořenění v dětství.
Řešení – znamení Rak
Řešením je dát člověku možnost PEČOVAT v té životní oblasti, kde má v horoskopu narození znamení
Rak. Chceme-li vědět, jak takový člověk pociťuje BEZPEČÍ , všímáme si v horoskopu narození
Měsíce(Luny)
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Měsíc (Luna) - BEZPEČÍ
Přirozený projev Měsíce (Luny)
AP/Schopnost vnímání, vlastní přirozenost, lidská přirozenost, příroda, původní bytí, duševní láska,
bezpečí
Toto je energie, s níž pociťujeme vnitřní BEZPEČÍ při PÉČI o to, co je přirozené a co souvisí
s mateřským principem, Matkou Zemí, původem a rodinou
Zábrany u Měsíce (Luny)
AP/nedostatek pocitu bezpečí, dětská role v dospělém věku, nedostatek něžnosti
Prchá před dozráním a povinností
Negativní projev – Kompenzace Měsíce (Luny)
AP/“opičí matka“, přehnaná něžnost, přecitlivělost
Jestliže není tato energie vnímána přirozeně jako skutečně PEČUJÍCÍ energie, pak se proměňuje
v přecitlivělost a přehnanou péči o něco, co není přirozené
Vývojový proces – Měsíc (Luna)
AP/Proces nalezení vlastní identity a duševního svérázu

Měsíc (Luna) a zdraví
Neuplatňujeme-li princip Měsíce ve znamení, může se to projevit zdravotním deficitem na orgánech,
které jsou pod vlivem Měsíce, což jsou.
Žaludek, placenta, lymfatické žlázy, ženská ňadra, hospodaření těla s tekutinami, vegetativní nervový systém

Jak se uzdravit?
Máte-li výše uvedené zdravotní problémy, pak tam, kde máte ve svém horoskopu narození znamení
Rak pečujte o to, co souvisí s vaší rodinou a původem.
AaP-str.90 „Rozvíjet svůj měsíční princip znamená pěstovat svou schopnost cítit,
pociťovat, duševně milovat, dávat, poskytovat a přijímat… Měsíc je pramen,
z něhož vyvěrá veškeré bytí, z něhož se rodí nový život, když starý zanikne. Měsíc
je regenerace. Jestliže chceme, aby se člověk začal uzdravovat, musíme posílit
jeho niterný Měsíc (duši) a … posílit vnitřně i navenek jeho přirozenost.
Medicus curat, natura sanat (Lékař léčí, příroda uzdravuje)
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4.univerzální princip
Při projevu vlastního „Já“ je třeba brát zřetel také na vnitřní pocity, které nás všechny spojují
s původem bytí. Zapojte cit a čerpejte ze svého původu. PEČUJTE o to, co je přirozené, protože vám
to dává pocit BEZPEČÍ a JISTOTY“.
Objevení vnitřního života stojí na samém počátku radosti a pocitu štěstí. Objevíme-li své city
a vnitřní život, je to cesta k našemu vnitřnímu „Já“. Pak už je jen krůček k tomu, abychom si život
vytvářeli tak, aby nás těšilo ho žít. To, co k tomu potřebujeme, je objevit v sobě také tvůrčí schopnosti,
jak je to naznačeno v pátém univerzálním principu.
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5.univerzální princip-Znamení Lev a Slunce – TVOŘENÍ a ŽITÍ
5.univerzální princip
Pátý princip je o projevu pozitivních citů, které dáváme najevo tvůrčím způsobem. Je to právě
tvořivost, co dává smysl našemu životu. Právě v tvořivosti nacházíme své uplatnění. K tomu se však
musíme v průběhu života propracovat. Z toho důvodu tento princip souvisí se zálibami, hrami a také
s dětmi, protože i děti jsou S-TVOŘENÍ. Tvořit bychom tedy měli v té životní oblasti, ve které máme
ve svém horoskopu narození znamení Lev.

Znamení Lev - TVOŘENÍ
Projev znamení Lev
Znamení Lev jako páté znamení zvěrokruhu představuje TVOŘENÍ pro vlastní reprezentaci.
Tělesné orgány znamení Lev
srdce, záda, bránice, krevní oběh, tepny
AaZ/srdce, krevní oběh

Životní úkol
AaZ/životní síla, sebeocenění, přirozenost, tvořivost, nezávislost

TĚLESNÉ A DUŠEVNÍ PORUCHY PŘI POPÍRÁNÍ ENERGIE LVA:
Potlačení sluneční přirozenosti přináší tyto zdravotní problémy:
AaZ/onemocnění koronárních tepen, poruchy srdečního rytmu, srdeční fobie, nízký krevní tlak,
pocity méněcennosti
Jak chápat negativní projev znamení Lev?
Zdůraznění energie znamení Lev v člověka provokuje k tomu postavit se do středu dění. Lev se rád
předvádí, a pokud mu to není umožněno, dělá to nevhodným způsobem.
Řešení – znamení Lev
Řešením je dát člověku možnost ukázat se TVŮRČÍM způsobem v té životní oblasti, kde má ve svém
horoskopu narození znamení Lev, a to podle postavení Slunce v horoskopu narození, protože to dává
smysl jeho ŽITÍ.
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Slunce - ŽITÍ
Přirozený projev Slunce
AP/svébytí, duševní vazby, akceschopnost, tvořivost, samostatnost, sebevědomí
Slunce představuje naši ŽIVOTADÁRNOU energii, která nám také pomáhá při TVŮRČÍ
sebereprezentaci v té životní oblasti, kde máme v horoskopu narození znamení Lev.
Zábrany u Slunce
AP/falešná skromnost, nedostatek emocí, nedostatek podnikavosti.
Při potlačení Sluneční energie se objeví nejistota, pochyby o svých schopnostech, komplexy
méněcennosti a neschopnost prosadit se
Negativní projev – Kompenzace Slunce
AP/vychloubání, snaha oslňovat, přehnaná podnikavost
Pokud je u někoho patrný tento kompenzační projev znamení Lev, pak nepomůže takového člověka
odhánět a okřikovat, namísto toho je lepší ho nechat, ať ukáže, co umí.
Vývojový proces – Slunce
AP/seberealizace, proces zrání, upevnění identity

Tělesné orgány pod vlivem Slunce
Neuplatňujeme-li princip Slunce ve znamení, může se to projevit zdravotním deficitem na orgánech,
které jsou pod vlivem Slunce, což jsou: Srdce, mícha, krevní oběh, solar plexus, hospodaření
s kyslíkem
Jak se uzdravit?
Objeví-li výše uvedené zdravotní problémy, pak v té životní oblasti, kde je v horoskopu narození
znamení Lev, je třeba za pomoci Slunce tvůrčím způsobem reprezentovat své vlastní „Já“, a to tak,
aby to zrozenci působilo radost a aby jej to těšilo.
AaP-str.94 „Ten, kdo trpí zábranami, by měl překonat svou „falešnou“ skromnost
a na základě zkušeností s opačným extrémem si vybudovat přiměřené
sebevědomí – a totéž by opačným postupem měl učinit i ten, kdo své nedostatky
kompenzuje… Jestliže přeneseme situaci makrokosmu, kde všechny planety
krouží kolem Slunce, na mikrokosmos člověka, ukáže se, že Slunce v našem
horoskopu tvoří střed naší bytosti. Je symbolem našeho Svébytí, zatímco ostatní
planety … mají napomáhat tomu, aby se toto Svébytí uskutečnilo.

E-book „Jak si zachovat pevné zdraví a harmonické vztahy?“
Autorka: Jana Mašková, astroložka, www.astrojinak.cz, www.inspiro-akademy.cz, astrojinak2021@seznam.cz
Tento e-book je součástí astrologických projektů, a tak je jeho volné šíření ZAKÁZÁNO.
Děkuji za pochopení.
15/37

5. univerzální princip
Objevte v sobě pozitivní city a pocity a projevujte je tvůrčím způsobem. Právě to je podstata
pátého univerzálního principu. Buďte tvořiví a dělejte to, co vás těší a co vám působí radost.
ŽIJTE a TVOŘTE, protože TVOŘIVOST dává smysl Vašemu ŽIVOTU“
Projevem své tvořivosti dávejte najevo své pozitivní city, ale připravte se i na to, že „není
každý den svátek“. V životě nejde jen o zábavu a radost, ale také o každodenní povinnosti. To je
naznačeno v šestém univerzálním principu.
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6.univerzální princip-Znamení Panna a Merkur – ANALYZOVÁNÍ a MYŠLENÍ
6.univerzální princip
Šestý princip představuje opak pátého principu, protože jsou zde projevovány i negativní
pocity. Je to z toho důvodu, aby druzí lidé změnili svůj přístup. S tím souvisí i zdraví. Tento princip je
především o analyzování informací získaných ve 3. principu, a to skrze své vnitřní pocity. Informace
tedy musíme ANALYZOVAT na základě svých vnitřních pocitů v té životní oblasti, kde máme ve svém
horoskopu narození znamení Panna

Znamení Panna - ANALYZOVÁNÍ
Projev znamení Panna
Znamení Panna - šesté znamení zvěrokruhu představuje důkladné ANALYZOVÁNÍ na základě
vnitřních pocitů.
Tělesné orgány znamení Panna
trávicí ústrojí, nervy, slezina, slinivka břišní
AaZ/vnitřní orgány-tenké a tlusté střevo, slinivka břišní, játra, trávicí procesy ve střevu
Životní úkol
AaZ/trávit, přizpůsobit, vybrat - schopnost se optimálně přizpůsobit životu a z různých možností si
vybrat rozumnou variantu
TĚLESNÉ A DUŠEVNÍ PORUCHY PŘI POPÍRÁNÍ ENERGIE PANNY:
U člověka, který není schopen přirozeně a citlivě ANALYZOVAT a nechce se projevovat negativně
přílišnou kritičností a puntičkářstvím, se mohou objevit tyto problémy:
AaZ/nadýmání, pocit plnosti, střevní zánět, cukrovka, nutkání (obsedantní jednání), existenční strach,
poruchy spánku
Jak chápat negativní projev znamení Panna?
Přirozený projev energie znamení Panna souvisí především s projevem citů, a to i těch negativních.
Pokud nemůže člověk projevit své analytické schopnosti (např. proto, že mu nikdo nenaslouchá),
pak si začne tuto energii kompenzovat a bude vás unavovat svým puntičkářstvím…
Pokud se u člověka objeví tento projev, je to známka toho, že člověk neuplatňuje přirozeným
způsobem energii znamení Panna, s níž pečlivě rozlišuje, co použije, vše si třídí a uspořádává tak,
aby byla zajištěna jeho fyzická existence a zároveň se cítil dobře.
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Řešení – znamení Panna
Pokud se u člověka objeví nemoc nebo kompenzační (negativní) projev energie znamení Panna,
pak je třeba člověku umožnit projevit i jeho negativní city a pocity (zlost, smutek, zuřivost...). Pokud
takový člověk začne být nemocný, pak se ho zeptejte na jeho názor na sporné otázky – nejspíš vám
předloží logické argumenty, které budou analyticky zpracovány, a to i přes to, že s nimi nemusíte
souhlasit, takže může dojít ke konfliktu – je to přirozené. Pouze za předpokladu, že je člověk schopen
projevit i své negativní city a pocity (i za cenu hrozícího konfliktu) a že je schopen své postoje obhájit,
nehromadí se tato „psychická nečistota“ v těle a neprojeví se ve formě nemoci. Takového člověka je
nejlepší využít pro různé analýzy a zpracovávání podkladů pro plány, protože tento člověk nejlépe
posoudí, co bude vhodné a co ne.
Jak se uzdravit?
Máte-li výše uvedené zdravotní problémy, pak v té životní oblasti, kde máte v horoskopu narození
znamení Panna citlivě ANALYZUJTE to, s čím se setkáváte, a to podle toho, jak to cítíte. Právě
v tomto místě vašeho horoskopu narození jde o rovnováhu mezi tělesnou a duševní stránkou vaší
osobnosti, což souvisí i s tím, jak dalece umíte dát najevo i své negativní pocity. Právě to je důležité
pro vaše zdraví.
Analytické schopnosti by měly být projeveny v té životní oblasti, kde je v horoskopu narození
znamení Panna. Právě v této životní oblasti je třeba důkladně analyzovat to, s čím se setkáváme,
a udělat něco pro to, abychom se mohli v tom, co děláme, cítit dobře.
Souvislost s tím má i MYŠLENÍ, jak je to naznačeno postavením planety Merkur v horoskopu
narození.
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Planeta Merkur
Přirozený projev planety Merkur
AP/Schopnost vnímání a pozorování, citové projevy, uplatnění vlastní přirozenosti, přizpůsobivost
Zábrany u planety Merkur
AP/znečištění, nemoc, závislost, podřízenost
Negativní projev – Kompenzace u planety Merkur
AP/přehnaná pracovitost, fanatická čistotnost
Mohou se objevit i chladné rozumové analýzy bez citu, přílišná kritičnost, „puntičkářství“,
nepodstatné „rozpitvávání“ do detailů, „workholismus“
Vývojový proces – planeta Merkur
AP/Proces pročišťování, další rozvoj duševních vloh

Tělesné orgány pod vlivem Merkuru
Neuplatňujeme-li princip Merkura ve znamení, může se to projevit zdravotním deficitem na
orgánech, které jsou pod vlivem planety Merkur. Jsou to:
Dýchací orgány, nervový systém, centrum řeči

6. univerzální princip
Existují tedy každodenní povinnosti, které musíte plnit. Mezi tyto povinnosti patří to, co musíte každý
den dělat pro své přežití., k čemuž paří i starost o zdraví. Pravidelně a zdravě se stravujte, dodržujte
zásady hygieny a pečujte o své tělo a také o psychiku tím, že dáte najevo i své negativní pocity,
aby mohli druzí lidé změnit přístup. MYSLETE a ANALYZUJTE na základě svých pocitů. Projevem svých
negativních pocitů dáváte najevo svou přirozenou energii a také se staráte o své zdraví, proto je určitě
v pořádku dávat své negativní city a pocity najevo. To vám umožňuje žít v harmonii se svým vlastním
„Já“. Pokud tomu tak je, pak jste připraveni setkat se s druhými lidmi.
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1.-6.univerzání princip
Pokud máme zvládnutých prvních šest principů, pak se můžeme začít setkávat s druhými lidmi.
Pokud některý z prvních šesti principů zvládnutý není, pak to bude při setkání s druhými lidmi
způsobovat problémy. Zvládnutím prvních šesti principů si vytváříme harmonii mezi fyzickou
(tělesnou) a psychickou (citovou) stránkou své osobnosti
V prvních šesti principech tedy poznáváme sami sebe, chápeme, jak rozpoznat náš osobní projev
a čeho si všímat v dotčených oblastech (domech) horoskopu narození. S šestým principem jsme se
přenesli do světa ostatních lidí.

Jednoduché pravidlo, jak zůstat zdráv
Chceme-li si zachovat pevné zdraví, pak bychom měli žít v harmonii se svým vlastním „Já“tak,
aby byla v rovnováze tělesná i duševní stránka naší osobnosti, a to tím,
že dáme najevo i své negativní pocity.
Ke zdravotním problémům může docházet (a většinou také dochází) při kontaktu s druhými lidmi.
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7.univerzální princip-Znamení Váhy a Venuše – VZTAHY a LÁSKA
7.univerzální princip
V tomto principu se setkáváme s druhými lidmi, takže tento princip souvisí s našimi vztahy.
Zde je důležité, jak dalece máme vymezen svůj vlastní prostor. Pokud máme svůj prostor vymezen,
pak je druhými respektován. V tomto principu si vytváříme rovnováhu ve vztazích. Životní oblast,
ve které je třeba navazovat vztahy, je v horoskopu narození naznačena znamením Váhy

Znamení Váhy - VZTAHY
Projev znamení Váhy
Znamení Váhy je sedmým znamením zvěrokruhu a představuje životní oblast, kde může dojít
k harmonii, protože právě zde navazujeme ty správné VZTAHY.
Tělesné orgány znamení Váhy
kyčle, ledviny, močový měchýř
AaZ/ledviny, čištění krve, hospodaření s tělesnými tekutinami, hladina zásad a kyselin

Životní úkol
AaZ/ rovnováha šťáv, vztahovat, milovat - sociální inteligence, schopnost milovat a navazovat
vztahy
TĚLESNÉ A DUŠEVNÍ PORUCHY PŘI POPÍRÁNÍ ENERGIE VAH:
Problémy ve vztazích se mohou projevit těmito problémy
AaZ/onemocnění ledvin (kameny),překyselení organismu,neschopnost milovat a navazovat vztahy
Jak chápat negativní projev znamení Váhy?
Pokud člověk nežije v harmonii sám se sebou (znamení Panna), je pro něj obtížné navazovat vztahy.
Pokud člověk sám nemá zvládnutou svou vlastní osobnost, vyžaduje to, co pro harmonii svého
vlastního „Já“ potřebuje, od druhých lidí, což způsobuje problémy.
Řešení – znamení Váhy
Řešením je umožnit člověku, aby mohl být sám sebou, zde především aby si vytvořil svůj vlastní
prostor a měl rád sám sebe a svou přirozenost, protože pak z něj bude jeho přirozenost vyzařovat
a tím k sobě přitáhne ty správné lidi. Ty správné VZTAHY člověk nachází v té životní oblasti, kde má
v horoskopu narození znamení Váhy, k čemuž je třeba, aby se naučil projevovat LÁSKU – nejprve
sebe-LÁSKU pro své vlastní sebevymezení a stabilizaci (viz znamení Býk) a pak LÁSKU pro vymezení
ve vztazích, aby mohlo dojít k harmonii, a to podle postavení planety Venuše v horoskopu narození.
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Planeta Venuše
Přirozený projev – planeta Venuše
AP/harmonie, erotika, vůně, štěstí, krása, partnerství, kontakt, výběr, vyrovnání
Planeta Venuše by v tomto případě měla být využita k utváření harmonických vztahů.
Zábrany – planeta Venuše
AP/Nedostatek kontaktů, erotická tabu, nevkus v oblékání
Lidé, kteří mají zábrany v souvislosti s energií Venuše, leckdy používají nepřímou agresi, úhybné
manévry, neřeknou kritiku rovnou, ale „zadem“, protože se bojí výbušné reakce
Negativní projev – Kompenzace planeta Venuše
AP/manželství, móda, pornografie
Negativním projevem je také přílišná přizpůsobivost.
Vývojový proces – planeta Venuše
AP/Nalezení duchovní identity, volba partnera, vytváření vlastního vkusu
Planeta Venuše a zdraví
Neuplatňujeme-li princip Venuše ve znamení, může se to projevit zdravotním deficitem na orgánech,
které jsou pod vlivem planety Venuše. Jsou to:
Smysl pro rovnováhu, sliznice, žíly, ledviny,vnitřní pohlavní orgány, potní žlázy, erotogenní zóny,
centrum řeči
Jak se uzdravit?
Máš-li výše uvedené zdravotní problémy, pak v té životni oblasti, kde máš v horoskopu narození
znamení Váhy, nalézáš ty správné VZTAHY pro harmonii.
Zdůraznění 7.principu v horoskopu narození
Při zdůrazněném 7.principu v horoskopu narození je důležitým tématem rozhodování, které je
v tomto případě velice obtížné. Takoví lidé potřebují harmonické prostředí a harmonické vztahy,
jde o rozené stratégy a diplomaty, čehož je možné využít
7.univezální princip mám s planetou Venuše ve znamení Váhy na MC rovněž silně zdůrazněn i já.
Na následující stránce vám tedy sdělím mou zkušenost se znamením Váhy, která byla pro můj život
zcela zásadní.
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Moje zkušenost s energií znamení Váhy a 7. univerzálním principem
S touto energií mám své vlastní zkušenosti z dětství. Když mi bylo osm let a já jsem začínala být tak
trochu pyšná sama na sebe a myslela jsem si, že bude okolí dělat to, co chci já, ve chvíli, kdy jsem se
měla podřídit já, jsem se vzbouřila. Na prázdninách u babičky jsem šla na nákup se svým bratrem,
který mě však nechtěl vzít do obchodu a chtěl, abych na něj počkala před prodejnou. Vzbouřila jsem
se a chtěla mu utéct. Před prodejnou byla silnice – na tu dobu poměrně rušná. Věděla jsem, že se
mám rozhlédnout – vlevo, pak vpravo… - jaksi mi uniklo, že mezitím může z levé strany vyjet auto –
tenkrát to byl terénní GAZ… Takovýmto způsobem jsem byla Vesmírem potrestána za to, že jsem byla
pyšná (negativní projev Slunce ve znamení Lev)… Od té doby jsem začala být pokorná a přestala jsem
se vyvyšovat nad ostatní, kterým rovněž přiznávám jisté kvality
Má vzpoura proti bratrovi tehdy skončila třídenním bezvědomím a dvouměsíčním upoutáním
na lůžko, o celoroční rekonvalescenci nemluvě – měla jsem komplikovanou zlomeninu stehenní kosti
a silný otřes mozku - stehna jsou pod vládou znamení Střelec, které mám na Ascendentu, kosti jsou
pod vládou znamení Kozoroh, který vyžaduje zodpovědnost a u mě souvisí s financemi, otřes mozku
má souvislost s hlavou a s planetou Mars, která je pro mě důležitá z hlediska komunikace s druhými
lidmi.
Tato událost převrátila můj život vzhůru nohama, což v konečném efektu vyústilo v to, že dnes píšu
tyto řádky. Má rekonvalescence probíhala v době, kdy tranzitující planeta Neptun procházela
12. domem mého horoskopu narození, tedy oblastí, která představuje i uzavřené prostory. Právě toto
byla zkušenost, která mi později pomáhala i v chápání druhých lidí.
Planeta Jupiter v té době procházela znamením Váhy a zároveň tranzitovala desátým domem mého
horoskopu narození. Energie planety Jupiter svádí k přehánění, ale na té vyšší úrovni představuje
DUCHOVNÍ RŮST. V dalších dvanáctiletých cyklech jsem se vždy setkávala s něčím, co mě nakonec
dovedlo k tomu, že kvůli zdravotním problémům, které znemožnily můj kariérní postup v roce 2005,
jsem se v roce 2005 rozhodla opustit své zaměstnání a o rok později – při dalším průchodu
tranzitujícího Jupitera mým 10. domem horoskopu narození - jsem u sebe doma uspořádala první
soukromý bezplatný kurz astrologie.
Příští průchod tranzitující planety Jupiter desátým domem mého horoskopu narození bude patrný
v roce 2017… Právě proto jsem právě do tohoto období zasadila projekt „Univerzální principy
v umění“, jehož záměrem je motivovat lidi k uměleckému ztvárnění univerzálních principů, a také
projekt „Kronika lidstva 21. století“, jehož záměrem je předat ostatním lidem univerzální informace
a naučit je tyto informace prakticky využívat.To všechno z toho důvodu, aby mohlo dojít ke
SJEDNOCENÍ skrze to, po čem hluboce TOUŽÍME, protože právě to je úkol mé generace, který je
v tomto období zdůrazněn...
Ona TOUHA je součástí 8.univerzálního principu a to všechno samozřejmě souvisí i s naším zdravím,
jak je to uvedeno na následující stránce...
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8.univerzální princip-Znamení Štír a Pluto – TOUHA a POSILOVÁNÍ
Projev znamení Štír
Znamení Štír je osmým znamením zvěrokruhu a představuje naši hlubokou vnitřní TOUHU.
Tělesné orgány znamení Štír
tlusté střevo, pohlavní orgány
AaZ/tlusté střevo, pohl.orgány-penis,děloha, vylučovací orgány-močový měchýř, tlusté střevo
a řitní otvor a s tím spojená ejakulace a vylučování - vylučovat, zbavovat jedů
Projev
AaZ/sexualita a oddanost
TĚLESNÉ A DUŠEVNÍ PORUCHY PŘI POPÍRÁNÍ ENERGIE ŠTÍR:
Pokud popíráme energii znamení Štír, abychom se změnili a zbavili se i ve svém životě postojů
a zvyklostí, které nám škodí, projevuje se to těmito zdravotními problémy:
AaZ/zánět nebo zachlazení močového měchýře, zácpa,průjem,onemocnění pohlavních orgánů - otok
prostaty, pokles dělohy, záněty pochvy, cysty, menstruační potíže a poruchy jako frigidita či
impotence
Jak chápat negativní projev znamení Štír?
Energie znamení Štír představuje mohutnou psychickou sílu, která se projevuje buď jako
ničení a naprostá destrukce nebo jako proměna, tedy transformace. Pokud není člověku umožněno
projevit tuto mocnou energii přirozeným způsobem k proměně nebo pokud člověk sám nemá o této
schopnosti ponětí, pak se bude tato psychická schopnost projevovat negativně tím, že bude mít
člověk potřebu ovládat a manipulovat druhými nebo bude směřovat k sebedestrukci.
Řešení – znamení Štír
Zde je nutné si uvědomit, že člověk může tutéž energii, s níž ničí a destruuje, využít i
v pozitivním smyslu k proměně, tedy k transformaci, a to v souvislosti s tím, po čem člověk skutečně
hluboce TOUŽÍ. K proměně by mělo dojít v té životní oblasti, kde je v horoskopu narození znamení
Štír. Touto proměnou může člověk také POSÍLIT svou vlastní moc a vliv tak, aby si mohl sám ovládat
svůj život podle toho, jak má v horoskopu narození postavenu planetu Pluto.
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Planeta Pluto
Přirozený projev planety Pluto
AP/Schopnost navazovat pevné svazky, vlastní duchovní cesta, vlastní mínění
POSILOVÁNÍ moci a vlivu pro ovládnutí svého života
Zábrany u planety Pluto
AP/Utlačovaný, trýzeň, víra v autority, víra ve vzorové obrazy
Negativní projev – Kompenzace planety Pluto
AP/vzorový obraz, dominance, guru, moc, utlačovatel, autorita
Agrese, slovní „bodání“ do druhých, manipulace, sebedestrukce, závislost, mocenské hry
Destrukce, ničení, ovládání, bezmoc
Vývojový proces – planeta Pluto
AP/transformace, proměna, smrt, převrat, utváření vlastního mínění
Tělesné orgány pod vlivem Pluta
Neuplatňujeme-li princip Pluta ve znamení, může se to projevit zdravotním deficitem na orgánech,
které jsou pod vlivem planety Pluto, což jsou:
KA) str.37 Pohlavní

orgány, schopnost regenerace

Jak se uzdravit?
Máte-li výše uvedené zdravotní problémy, pak v té životní oblasti, kde máte v horoskopu narození znamení Štír,
dejte prostor tomu, po čem skutečně hluboce TOUŽÍTE, a to tak, že se kvůli tomu chcete i proměnit. Právě v té
životní oblasti, kde je toto znamení, by u vás mělo docházet takřka k neustálé proměně, v každém případě
právě zde jde o transformaci.

8.univerzální princip
Tento princip je o blízkých vztazích. V tomto principu se postupně odhaluje, jaká je samotná
podstata vztahů, o co ve vztazích ve skutečnosti jde. Dospěje se tím k odhalením toho, co zůstává
skryto. Ve vztazích může jít o peníze, o sex, ale také o proměnu při setkání se smrtí. Ve skutečnosti zde
jde o hluboké poznání, o to, co nazýváme touhou. Tato touha se může stát vášní, která nás žene
k tomu, pronikat stále hlouběji k samotné podstatě. Pochopením této podstaty dospějeme
ke skutečným pohnutkám druhých lidí. Jestliže s námi toto vše rezonuje, pak můžeme onu podstatu
uchopit, vynést na povrch a šířit ji dále. Hluboké pochopení a proměna je žádoucí v tom místě
horoskopu narození, kde je znamení Štír.
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9.univerzální princip-Znamení Střelec a Jupiter–HLEDÁNÍ a DUCHOVNÍ RŮST
Projev znamení Střelec
Znamení Střelec jako deváté znamení zvěrokruhu představuje HLEDÁNÍ té správné životní cesty.
Tělesné orgány znamení Střelec
stehna, žíly
AaZ/stehna, kyčle, kyčelní klouby, bederní krajina
Životní úkol
AaZ/jednota mezi tělem a duchem, úsilí o dosažení rozšíření fyzického i psychického obzoru

TĚLESNÉ A DUŠEVNÍ PORUCHY PŘI POPÍRÁNÍ ENERGIE STŘELCE:
AaZ/vyhřezlé meziobratlové ploténky, ischias, zranění při nehodách, křečové žíly, opotřebování
kyčelních kloubů
Jak chápat negativní projev znamení Střelec?
Člověk, který nezvládá energii znamení Střelec, má sklony k přehánění, přičemž přehánění může mít
něco společného i s vírou nebo náboženstvím (náboženský fanatik). Je to z toho důvodu, že v té
životní oblasti, kde je v horoskopu narození znamení Střelec, se člověku otevírají široké možnosti
uplatnění při HLEDÁNÍ své životní cesty a je-li toto znamení v horoskopu narození zdůrazněno např.
planetou nebo tím, že je v důležitém místě horoskopu, pak bychom měli tohoto člověka chápat tak,
že se se svou energií potřebuje „rozmáchnout do šířky“, aby ji uplatnil v celé šíři, což může mít něco
společného i s cizinou. Nemá-li to všechno duchovní rozměr, pak to může skončit přeháněním
či náboženským fanatismem.
Řešení – znamení Střelec
Tohoto člověka bychom měli vést k tomu, aby s tím, co souvisí s životní oblastí, kde je znamení
Střelec, „hleděl daleko do budoucnosti“ a přitom na duchovním základu HLEDAL tu správnou cestu
pro nynější i budoucí směřování, při kterém by měl člověk také myslet na druhé lidi a duchovně RŮST
podle toho, jak je v horoskopu narození postavena planeta Jupiter.
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Planeta Jupiter – DUCHOVNÍ RŮST
Přirozený projev planety Jupiter
AP/Schopnost vzdělávat se, stavět, budovat, rozšiřovat a dále zlepšovat, duchovní výrazové
schopnosti, světonázor, náboženství, filozofie, asimilace
Se znamením Střelec hledáme tu nejlepší cestu, jak šířit dále to, co se nám osvědčilo, aby to zůstalo
zachováno pro budoucnost
Zábrany u planety Jupiter
AP/očekávání podpory, nevzdělanost
Negativní projev – Kompenzace planety Jupiter
AP/mecenášství, konvenční vzdělání (podle konvenčních měřítek)
Mecenášství ani podpora konvenčního vzdělání nemají ten správný účinek, pokud nemá proces
vzdělávání duchovní rozměr.
Vývojový proces – planeta Jupiter
AP/Proces hledání smyslu života

Planeta Jupiter a zdraví
Neuplatňujeme-li princip Jupitera ve znamení, může se to projevit zdravotním deficitem na orgánech,
které jsou pod vlivem planety Jupiter. Jsou to:
+)str.42 Játra,
KA/str.29

krev, stehna

Játra, růst buněk, tukové rezervy

Jak se uzdravit?
Máte-li výše uvedené zdravotní problémy, pak v té životní oblasti, kde máte ve svém horoskopu
narození znamení Střelec, HLEDEJTE tu správnou cestu pro vaše životní směřování – právě zde
můžete cestovat, ať už fyzicky nebo se můžete vydat na „cestu“ ke svému vlastnímu „Já“.

9.univerzální princip
V osmém univerzálním principu jste se díky své touze učili hlubokému pochopení druhých lidí. Z tohoto
poznání postupně vykrystalizuje vaše životní přesvědčení. V 9.principu díky zkušenosti s druhými lidmi,
rozšiřujete své obzory a nacházíte svou vlastní životní filozofii. S tím souvisí i hledání vaší životní cesty
a také váš osobní růst. Toto vše je podstatou 9. univerzálního principu, v němž hledíšte daleko
dopředu – do budoucnosti. Svou životní cestu hledáte a daleko dopředu hledíte v té životní oblasti,
kde máte ve svém horoskopu narození znamení Střelec.
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10.univerzální princip-Znamení Kozoroh a Saturn–BUDOVÁNÍ a VESMÍRNÁ ZKOUŠKA

Projev znamení Kozoroh
Znamení Kozoroh - desáté znamení zvěrokruhu představuje BUDOVÁNÍ pevně daného řádu,
který by měl být v souladu s řádem Vesmírným

Tělesné orgány znamení Kozoroh
kosti, kolena, klouby, kůže
AaZ/stavba kostí, kolena, pokožka, nehty

Projev
AaZ/stát, odolávat, schopnost být oporou a získat v životě pevný postoj i přehled

TĚLESNÉ A DUŠEVNÍ PORUCHY PŘI POPÍRÁNÍ ENERGIE KOZOROHA
AaZ/úrazy a onemocnění kolen, artróza,revma. Jako důsledek vysušení se mohou objevit kameny
i onemocnění pokožky a nehtů

Jak chápat negativní projev znamení Kozoroh?
Tato energie představuje BUDOVÁNÍ, a to BUDOVÁNÍ pevně daného řádu, který má trvalý řád
a charakter, právě proto je také s touto energií je spojena zodpovědnost. Pokud člověk není ochoten
převzít zodpovědnost nebo neví, že by měl zodpovědnost převzít, pak se takový člověk bude nejspíš
stavět do pozice, že všechno zvládne, přičemž se nedokáže uvolnit. Přehnaně se snaží všechno
zvládnout, je přehnaně ctižádostivý, přísný a náročný vůči okolí, vyžaduje dokonalé výkony, stává se
z něj diktátor, který však ve skutečnosti má strach ze selhání, proto s největší pravděpodobností bude
zodpovědnost přenášet na druhé.

Řešení – znamení Kozoroh
Tento člověk by tedy měl převzít zodpovědnost při BUDOVÁNÍ pevně daného řádu, který má trvalý
řád a charakter, a to v té životní oblasti, kde je v horoskopu narození znamení Kozoroh. K tomu je
ještě třeba zvládnout VESMÍRNOU ZKOUŠKU tím, že bude věnovat pozornost tomu, k čemu má
odpor a co je naznačeno postavením planety Saturn v horoskopu narození.
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Planeta Saturn – VESMÍRNÁ ZKOUŠKA
Přirozený projev planety Saturn
AP/Právo, zákon, zodpovědnost, vědomí, řád

Zábrany u planety Saturn
AP/omezování, nedosáhnout uznání, bezvýznamnost, pocity viny, reglementování, tresty,

sebetrestání

Negativní projev – Kompenzace planety Saturn
AP/ideál, snaha dosáhnout uznání (podle všeobecně uznávaných norem nebo ideálů dané kultury), ctižádost,

rodičovská role, disciplinární zákroky, trestající, kritizující

Výše uvedené projevy jsou známkou toho, že člověk trpí nedostatkem citu a myslí si, že náklonnost
získá jen tehdy, pokud bude dokonalý.

Vývojový proces – planeta Saturn
AP/Osud, proces vzniku vědomí, objevování vlastních práv a vlastní odpovědnosti

Planeta Saturn a zdraví
Neuplatňujeme-li princip Saturna ve znamení, může se to projevit zdravotním deficitem na orgánech,
které jsou pod vlivem planety Saturn. Jsou to
+) str.43 kůže, kostra, klouby, hluchota, kýla, kloubní ztuhlost, kaménky, nachlazení atd.
KA/str.31 Kostra, kostní dřeň, hospodaření s vápníkem, zuby, podpůrné tkáně a vazivo, slezina, uši

Jak se uzdravit?
Máte-li výše uvedené zdravotní problémy, pak v té životní oblasti, kde máte ve svém horoskopu
narození znamení Kozoroh, BUDUJTE pevně daný řád v souladu s řádem Vesmírným. S tím je spojeno
převzetí zodpovědnosti a vytrvalá a důsledná práce, při které překonáváte překážky, jež se vám staví
do cesty.

10.univerzální princip
Při dalším růstu v rámci 9.principu v jednu chvíli zjistíme, že jsou zde určité hranice, které je třeba
respektovat. Pokud na tuto hranici narazíme a budeme ji chtít překonat, pak je to spojeno
s důslednou a vytrvalou prací a také se zodpovědností. Při překonávání překážek v rámci 10. principu
je třeba při šíření životní filozofie z 9.univerzálního principu postupovat s veškerou zodpovědností
a kázní. V 10. principu je budován řád společnosti na univerzálním základu, s čímž souvisí i vesmírná
zkouška. Pokud při této zkoušce obstojíte, dostane se vám odměny ve formě uznání druhých lidí.
Pokud při plnění této zkoušky obcházíte to, co souvisí s 1.-9.principem, pak přijde trest. Budujete v té
životní oblasti, kde máte ve svém horoskopu narození znamení Kozoroh.
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11.univerzální princip-Znamení Vodnář a Uran – OSVOBOZOVÁNÍ a PROBUZENÍ
Projev znamení Vodnář
Znamení Vodnář jako jedenácté znamení zvěrokruhu představuje vnitřní OSVOBOZOVÁNÍ od toho,
co nás omezuje.

Tělesné orgány znamení Vodnář
lýtka,kotníky,bérce,žíly
AaZ/ lýtka, holeně, hlezenní klouby, kotníky

Projev
AaZ/ být kolísavý a flexibilní, schopnost přizpůsobovat své myšlení a přijímat názory druhých

a symbolizuje ducha snažícího se uniknout zemské přitažlivosti
TĚLESNÉ A DUŠEVNÍ PORUCHY PŘI POPÍRÁNÍ ENERGIE VODNÁŘE:
AaZ/Zranění

a nemoci lýtek a kotníků, poruchy srdečního rytmu, vysoký krevní tlak (hypertonie), potíže
s krevním oběhem, onemocnění podbřišku a strach… Další psychická a fyzická onemocnění nemusí
mít přímou souvislost s částmi těla, přiřazenými Vodnáři, ale vyplývají z chování jedinců se zvýšeným
potenciálem tohoto znamení.
Jak chápat negativní projev znamení Vodnář?
Potřeba svobody je pro každého člověka naprosto přirozenou potřebou. Jestliže nemá člověk
příležitost se osvobodit přirozeným způsobem, pak jej to donutí projevovat svou energii negativně.
Ti, kteří se bouří, protestují a provokují, by si měli uvědomit, že toto chování jim svobodu nezaručí.
Tito lidé chtějí dělat všechno jinak a také sdílet stejné ideály….

Řešení – znamení Vodnář
Svobodu člověku zaručí, pokud začne dělat věci nově a přitáhne na svou stranu ty, s nimiž může sdílet
své ideály. Každý člověk se může OSVOBODIT v té životní oblasti, kde má ve svém horoskopu
narození znamení Vodnář, k čemuž by měl PROBUDIT své originální vlohy a schopnosti
prostřednictvím náhlých vhledů a vnuknutí, a to podle postavení planety Uran.
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Planeta Uran - PROBUZENÍ
Přirozený projev planety Uran
AP/Svoboda, nezávislost, rovnost

Zábrany u planety Uran
AP/Překvapení, oběť nevěry a dalších přestupků druhých

Člověk, který se zdráhá projevit svou odlišnost a nezávislost, může toto vše přitáhnout zvenčí,
protože to je jeden ze způsobů, jak se s touto přirozenou potřebou vypořádat

Negativní projev – Kompenzace planeta Uran
AP/“Osvoboditel lidstva“, překračování mezí, provokace, excentrik

Nemožnost osvobodit se nutí k negativnímu projevu této energie

Vývojový proces – znamení Vodnář
AP/emancipace, osvobození

Planeta Uran a zdraví
Neuplatňuje-li se princip Urana ve znamení, může se to projevit zdravotním deficitem na orgánech,
které jsou pod vlivem planety Uran, což jsou:
lýtka, kotníky, bérce, žíly
+)str.44 nervový

vzruch, nervy, poruchy rovnováhy, tekutiny, krevní oběh, křeče (spazmofilie), hořčík

KA-str.33) Nervový

systém, napětí a vybíjení napětí, rytmus

Jak se uzdravit?
Máte-li výše uvedené zdravotní problémy, pak v té životní oblasti, kde máte ve svém horoskopu
narození znamení Vodnář, vnitřně OSVOBOZUJTE od toho, co vás omezuje.

11.univerzální princip
V 11.univerzálním principu předáváte po překonání překážek 10.univerzálního principu dále to,
co souvisí s vaším přesvědčením. Toto vše předáváte lidem stejného smýšlení. V 11. principu jste již
v té životní oblasti, kde máte v horoskopu narození znamení Vodnář, vnitřně osvobozeni od toho,
co vás omezuje, a to tím, že dáte najevo svou originalitu a výjimečnost. Tu získáte PROBUZENÍM svých
originálních vloh a schopností prostřednictvím náhlých vhledů a vnuknutí podle postavení planety
Uran ve vašem horoskopu narození.
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12.univerzální princip-Znamení Ryby a Neptun–PŘIJÍMÁNÍ a SJEDNOCOVÁNÍ
Projev znamení Ryby
Znamení Ryby - dvanácté znamení zvěrokruhu - představuje pouhé pasivní PŘIJÍMÁNÍ toho,
co k nám přichází. Se znamením Ryby mohou být spojeny i sny.
Tělesné orgány znamení Ryby
chodidla,prsty u nohou
AaZ/ chodidla, lymfatický systém
Projev
AaZ/ jednota s veškerenstvem - pevné spojení se Zemí, duchovno, spojení s Vesmírem
TĚLESNÉ A DUŠEVNÍ PORUCHY PŘI POPÍRÁNÍ ENERGIE RYB:
Na spory a poruchy reagujete onemocněním chodidel či lymfatického systému. Dalšími projevy
jsou zranění chodidel, horečnatá onemocnění, alkoholismus, alergie, astma, senná rýma

Jak chápat negativní projev znamení Ryby?
Tito lidé jsou velice citliví, takže velice snadno soucítí s ostatními, protože je chápou, čehož mohou
mnozí zneužívat, takže se z těchto lidí často stávají oběti, které sami pomoc odmítají. Tito lidé by měli
pochopit, že každý člověk má své vlastní určení a pokud se oni snaží druhému člověku jeho úkol
ulehčit, tak vlastně zasahují do „vesmírného záměru“, takže trestem bývá to, že bývají obětováni.

Řešení – znamení Ryby
Tito lidé ve skutečnosti„chápou Vesmír“, vědí, že se věcí dějí, aniž by bylo nutné do nich zasahovat
a také jsou si vědomi toho, že vše je řízeno autoritou nejvyšší – samotným Vesmírem, na nějž jsou
napojeni, takže tuto energii by měli využít spíše pro PŘIJÍMÁNÍ inspirace, tedy nehmotné energie
z Vesmíru, a to v té životní oblasti, kde mají v horoskopu narození znamení Ryby. Inspiraci, kterou
v této životní oblasti přijmou, je možné využít pro SJEDNOCOVÁNÍ podle postavení planety Neptun.
Tuto nehmotnou inspiraci mohou následně zhmotnit tím, co začnou v té životní oblasti, kde mají
znamení Beran. Tak bude to, co začnou, přijatelné pro všechny.
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Planeta Neptun - SJEDNOCOVÁNÍ
Přirozený projev planety Neptun
AP/Tušení, odpovědnost za svůj život, uplatnění vlastních práv, rozšíření kapacity vědomí,
kosmické schopnosti
Zábrany u planety Neptun
AP/Přijmout pomoc od druhých, úzkost, nejistota
Negativní projev – Kompenzace planeta Neptun
AP/Neustále poskytovat pomoc druhým, útěk, náruživost, lež, zdání
„Hlava v oblacích“, bezradnost, zmatenost, chaos ve věcech, nespolehlivost, nezodpovědnost,
roztržitost, únik před realitou, přílišná pasivita – tyto projevy se mohou objevit v případě, že nebude
respektována schopnost člověka „naladit se“ na jemné energie, z nichž je možné čerpat inspiraci.
Lidé tohoto typu bývají obětaví, takovému člověku je však třeba dát vlastním vzorem správnou míru
hranic, vůle a odpovědnosti.
Vývojový proces – planeta Neptun
AP/Proměna vědomí, transpersonální (nadsmyslové) vnímání světa, rozvíjení a uplatnění vlastních
práv a odpovědnosti

Planeta Neptun a zdraví
Neuplatňujeme-li princip Neptuna ve znamení, může se to projevit zdravotním deficitem
na orgánech, které jsou pod vlivem planety Neptun, což jsou:
chodidla, prsty u nohou
KA/ epifýza
(epifýza= nadvěsek mozkový, malá žláza skrytá v mozku v blízkosti malého lebečního otvoru na
temeni hlavy
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/hledat?cizi_slovo=epif%C3%BDza&typ_hledani=prefix
Jak se uzdravit?
Znamení Ryby jako dvanácté a poslední znamení zvěrokruhu, v němž jsou obsaženy energie
všech přecházejících znamení zvěrokruhu, jednoduše „chápe Vesmír“, představuje tedy pouhé
pasivní PŘIJÍMÁNÍ toho, co k nám přichází, aniž bychom do toho jakkoliv zasahovali. Tam, kde máme
ve svém horoskopu narození znamení Ryby,je třeba pouze pasivně PŘIJÍMAT. Právě v tomto místě
a v tomto znamení se završuje to, co bylo započato ve znamení Beran, a tak se tím, co PŘIJÍMÁME
v té životní oblasti, kde máme znamení Ryby, je možné nechat inspirovat pro další nový začátek.
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To, co takto PŘIJMEME, aniž do toho budeme zasahovat, můžeme uskutečnit při aktivní
fyzické ČINNOSTI v té životní oblasti, kde máme v horoskopu narození znamení Beran. Pokud se tedy
objeví nějaká nemoc související se znamením Ryby, pak doporučuji nic nepodnikat, pouze pasivně
PŘIJÍMAT, nechat se inspirovat a tuto inspiraci zhmotnit při aktivní fyzické činnosti v té životní oblasti,
kde máte ve svém horoskopu narození znamení Beran
Kniha „ASTROLOGIE-KUNDALINÍ-ČAKRY“- Barbara Hand Clow
„Předpokládám, že energetické centrum zemské čakry, je umístěno pod našimi
chodidly“ (citace-str.109)
12.univerzální princip
Ve 12.univerzálním principu uplatňujeme své dosavadní zkušenosti v rámci Vesmíru jako člen
Vesmírného řádu. Pokud v tom, co šíříme, respektujeme i 12. princip a s ním Vesmírný řád,
pak můžeme v tomto principu nechat bez obav vše volně plynout a jen pasivně přijímat to, co k nám
přichází. Pasivně PŘIJÍMÁME inspiraci v té životní oblasti, kde máme ve svém horoskopu narození
znamení Ryby a naše „Božské Já“ nám může pomoci při SJEDNOCOVÁNÍ. Z toho důvodu je třeba dát si
před tím, než s něčím začneme, čas k poznání všech univerzálních principů.

A nyní se podíváme na vztahy
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Vztahy v našem životě
Vztahy jsou v našem životě hodně důležité, protože díky druhým lidem se můžeme mnohému
naučit.
Při kontaktu s druhými lidmi se setkáváme s energií, kterou my sami nedisponujeme,
přičemž my zase druhým lidem doplňujeme tu energii, která je vlastní nám; proto než začneme
navazovat vztahy, musíme být nejprve sami sebou a až po tom, co známe svou vlastní přirozenost
a umíme ji projevit, můžeme začít navazovat vztahy.

Člověk a vztahy
Každý člověk projevuje svou energii aktivně nebo pasivně na základě toho, jak má
v horoskopu narození uspořádána znamení zvěrokruhu.
Pokud člověk projevuje energii, která pro něj je přirozená, pak k sobě přitahuje lidi a situace,
které pro něj jsou přirozené. Takto uplatněná energie se projeví pozitivně.
Pokud člověk projevuje energii, která pro něj není přirozená, pak k sobě přitahuje lidi
a situace, které odpovídají takto projevené nepřirozené energii a ani projev této energie nemůže být
pozitivní, je tedy negativní neboli problematický.
Z výše uvedeného vyplývá, že to, jaké k sobě přitahujeme lidi, záleží na našem vlastním
projevu. Právě tento poznatek je zásadní pro pochopení vztahů.
Jsme-li sebevědomá osobnost, která díky své „mapě života“, tedy díky vlastnímu horoskopu
narození, již zná svou cestu, pak víme, jaká je naše osobní energie, již projevujeme v rámci prvních
šesti univerzálních principů.
•

Vztahy si formujeme v 7.-9.univerzálním principu, které souvisí s naším duchovním rozvojem
prostřednictvím druhých lidí.

DUCHOVNÍ kvadrant – 7.-9. univerzální princip
Od sedmého do devátého univerzálního principu se budeme učit lépe chápat druhé lidi,
podobně jako jsme se v prvních šesti univerzálních principech učili chápat sami sebe.
O tom, jak je to v životě v mezilidských vztazích, vypovídá 7. - 9. univerzální princip,
tedy III. astropsychologický kvadrant, s nímž se nyní seznámíme podrobněji i z astropsychologického
hlediska.
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III. astropsychologický kvadrant – duchovní
V tomto kvadrantu dáváme prostor ostatním lidem, stejně jako jsme dali sobě
S šestým principem jsme se přenesli do světa ostatních lidí. Od sedmého principu se již
setkáváme s ostatními lidmi mimo naši rodinu. Zatímco od prvního do šestého principu jsme se
setkávali se sebou samými – tedy se svým „JÁ“, od sedmého principu se budeme setkávat s ostatními
lidmi a budeme poznávat protipól našeho „JÁ“, tedy „TY“, čímž se prostřednictvím druhých lidí –
většinou svých partnerů - učíme zvládat energie, které nám nejsou vlastní

Jak si vytvářet harmonické vztahy a lépe porozumět druhým lidem?
Každý člověk má určitý energetický potenciál, kterým působí na druhé lidi.
Pokud se setkají dva lidé, kteří mají podobný energetický potenciál, pak si tito lidé vzájemně
porozumí.
Pokud se setkají dva lidé, jejichž energetické potenciály se vzájemně odlišují, pak je mezi
těmito dvěma lidmi patrný rozpor.
Toto je zcela zásadní pro pochopení vztahů.
Pro vztahy platí obecné pravidlo, že prostřednictvím druhých lidí si doplňujeme energii, kterou
my sami nedisponujeme...

Člověk jako jedinec
Vše vychází z toho, že každý člověk projevuje energie všech znamení zvěrokruhu,
přičemž každé z těchto znamení je u člověka patrné v jedné až dvou životních oblastech. V jakém
smyslu, to je dáno již v okamžiku narození a je to znázorněno v horoskopu narození.

Člověk a vztahy
Ve vztazích pak jde o to, že jednotlivé energetické potenciály se projevují v různých životních
oblastech, a tak každý člověk vnímá tyto energie dle toho, jak to má nastaveno ve svém vlastním
životě z okamžiku narození.
Pokud se člověk setká s někým, kdo má energetické nastavení odlišné, pak dochází z rozporu,
který je způsoben tím, že každý z jedinců vnímá tutéž energii na jiné úrovni, tedy z poněkud jiného
úhlu pohledu – tím nejzákladnějším rozporem je např. to, že někdo vnímá a posuzuje tutéž situaci
ze svého vlastního úhlu pohledu, kdežto druhý člověk totéž vnímá z hlediska druhých lidí...
E-book „Jak si zachovat pevné zdraví a harmonické vztahy?“
Autorka: Jana Mašková, astroložka, www.astrojinak.cz, www.inspiro-akademy.cz, astrojinak2021@seznam.cz
Tento e-book je součástí astrologických projektů, a tak je jeho volné šíření ZAKÁZÁNO.
Děkuji za pochopení.
36/37

Znamení zvěrokruhu a vztahy
Jednotlivá znamení zvěrokruhu má každý člověk zastoupena ve svém horoskopu narození
a tím i ve svém životě, takže jednotlivé energie znamení zvěrokruhu se projevují v těch životních
oblastech (domech horoskopu narození), kde se znamení zvěrokruhu v horoskopu narození nachází.
U každého znamení zvěrokruhu platí, že by jeho energie měla být využita v té životní oblasti,
kde se v horoskopu narození nachází, a to tak, aby byla využita účelně a pozitivně, protože jinak se
začne projevovat negativně.

Naše vlastní „Já“
V 1.-6.univerzálním principu se učíme uplatňovat svou osobní energii při projevu našeho
vlastního „Já“ za pomoci osobních planet. V těchto principech hraje tedy důležitou roli naše
schopnost ZÍSKAT (Mars) to, co potřebujeme pro svou ČINNOST (Beran – 1.princip), projev sebeLÁSKY (Venuše) při naší vlastní STABILIZACI (Býk-2.princip), důležité je také to, jak MYSLÍME
(Merkur) při KOMUNIKACI (Blíženci - 3.princip) a jak při MYŠLENÍ také ANALYZUJEME informace
(Panna-6.princip), přičemž je velice důležitý i náš vnitřní pocit BEZPEČÍ při PÉČI o to, co je přirozené
a co souvisí s naším původem (4.princip), a také to, jak projevujeme svou ŽIVOTADÁRNOU energii
(Slunce) a také TVŮRČÍ potenciál (5.princip). Tím vším si zajišťujme své vlastní TĚLO (I.Kvadrant) a
také DUŠI (II.Kvadrant)

Naše vztahy
Ve vztazích vstupuje v platnost i to, co souvisí se vztahy v rámci III.kvadrantu,
tedy VZTAHY (Váhy) a LÁSKA (Venuše) k druhým lidem (7.princip), kde vycházíme z toho, jak dalece
jsme my sami schopni sebe-LÁSKY (Venuše ve 2.principu – pokud milujeme sebe sama a jsme-li sami
sebou, pak z nás tato LÁSKA vyzařuje a přitáhneme k sobě ty správné lidi).
Ve vztazích se ukazuje i naše schopnost udržovat a dále rozšiřovat vztahy v rámci
III.kvadrantu, tedy naše TOUHA (Štír), která vypovídá o tom, o co nám ve vztazích jde, POSILOVÁNÍ
(Pluto) vlastní moci k ovládnutí svého života (8.princip) a také HLEDÁNÍ (Střelec) naší vlastní životní
cesty společně s RŮSTEM na duchovní rovině (Jupiter) (9.princip).
A nyní ještě ono „jednoduché pravidlo pro harmonické vztahy“.
Jednoduché pravidlo pro harmonické vztahy
Jsme-li sami sebou a děláme-li to, co je pro nás přirozené, přitáhneme k sobě ty správné lidi,
s nimiž si budeme rozumět a s nimiž si můžeme utvářet harmonické vztahy.
V jednotlivých životních oblastech člověka ovlivňují ti lidé, kteří mají v konkrétním znamení
zvěrokruhu nějakou planetu, jejíž energii projevují. Informaci o tom, jak se u dvou lidí ovlivňují
energie planet v horoskopech narození, podává Partnerský horoskop.
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