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Tento e-book je součástí projektu  
"Univerzální principy pro život" 

a jakékoli jeho další šíření bez předchozího souhlasu autorky je ZAKÁZÁNO 
Děkuji Vám za respektování tohoto požadavku  ! 

V případě, že chcete těchto poznatků využít pro svou činnost, kontaktujte mě, 
prosím, k dohodnutí spolupráce na email tradice.astrojinak@seznam.cz 

 
Projekt "Univerzální principy pro život" je určen komukoliv, kdo chce poznat život v celé šíři  

a stát se součástí přirozeného transformačního procesu. 
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Do projektu je možné se zapojit v e-shopu na www.astrojinak.com/E-shop/Projekty pro Váš život/Univerzální 
principy 

 
 

 

ÚVOD 

Tento e-book je určen těm, kteří se zajímají o hlubší aspekty života a chtějí pochopit celkové 
fungování života s jeho univerzálním základem.  

Astrologické zákonitosti  dávají životu určitý řád a vy se v tomto e-booku seznámíte s tím, 
co je součástí tohoto řádu. Tento řád je naznačen v horoskopu narození. 

Co jsou univerzální principy? 

Univerzální principy jsou principy, které fungují vždy a všude - v každé době, v každém společenském 
zřízení, v každém koutu světa... 

Z čeho vychází univerzální principy? 

Univerzální principy vycházejí ze vzájemného propojení planet, domů a znamení v horoskopu narození, 
takže  jsou součástí života každého člověka a lze je podle určitého klíče, s nímž se seznámíte v závěru e-booku, 
vysledovat z horoskopu narození. 

Co je samotným základem univerzálních principů? 

Samotným základem pro univerzální principy je horoskop narození. Abyste mohli univerzálním 
principům dobře porozumět, měli byste mít alespoň základní povědomí o tom, co je součástí horoskopu 
narození.  

O tom budeme hovořit na následujících stránkách. 
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Horoskop narození 

Základ univerzálních principů 
Abychom dali horoskopu narození řád, rozdělíme si jej na 12 částí, které jsou základem pro životní 

principy. Každá z těchto částí spojuje tři základní veličiny horoskopu narození: 

• životní oblast (dům  horoskopu narození) 

• znamení zvěrokruhu  

• planetu sluneční soustavy. 

Tyto veličiny mají svůj vlastní řád a strukturu, s nimiž se seznámíme dále. 
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Životní oblasti 

DOMY V HOROSKOPU NAROZENÍ 
 

Horoskop narození je rozdělen na dvanáct částí, které jsou nazývány domy. Domů je celkem dvanáct 
a každý dům představuje jednu oblast lidského života. Aby byl život smysluplný, musí jej člověk žít v celé jeho 
šíři a musí mít všech dvanáct životních oblastí zpracováno. 

Rozdělení domů 
 

Součástí života každého člověka je tedy celkem 12 životních oblastí, každá z těchto životních oblastí má 
svou vlastní důležitost, některé jsou důležité více, jiné méně, všechny jsou však pro život důležité 

Domy horoskopu narození se dělí následovně: 

• DOMY HLAVNÍ či ROHOVÉ  - nejsilnější domy horoskopu narození a tím i nejsilnější životní oblasti 

• DOMY NÁSLEDNÉ – slabší domy horoskopu narození a tím i slabší životní oblasti 

• DOMY ROHOVÉ neboli PADAJÍCÍ – nejslabší domy horoskopu narození a tím i nejslabší životní oblasti 

 Nejdůležitější jsou tedy domy hlavní či rohové. 
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Domy hlavní či rohové – I. (ASC), IV. (IC), VII. (DSC), X. dům (MC) 
 

Počátky těchto domů jsou významnými body horoskopu narození a rozdělují horoskop  na 
čtyři části zvané kvadranty. Každý z kvadrantů má svůj vlastní význam a budeme o nich hovořit dále. 

 

• 1.DŮM - OSOBNOST - (ASC)       

• 4.DŮM  - RODINA -  (IC) 

• 7.DŮM  - PARTNERSTVÍ -  (DSC)        

• 10.DŮM  - SPOLEČNOST - (MC) 
 

+-str.54) I. a X. dům jsou skoro stejně mocné, i když X.dům je ještě o něco mocnější, a vyjadřují skutečně 
mimořádnou životaschopnost a sílu. 

 

Významově spolu hlavní domy souvisí následovně:      
 
Domy hlavní či rohové – I., IV., VII., X. dům 
 
1.dům  osobnost - (ASC-Ascendent-počátek horoskopu narození, energie, se kterou reagujeme na vše nové)  
Každý člověk po narození poznává nejprve sám sebe jako osobnost a poznává své potřeby, jejichž uspokojení je 
nutné pro to, aby mohl žít (jíst,spát,pít...). 
 
4.dům  rodina, původ -  (IC-Imum Coeli-počátek 4.domu-energie, kterou jsme převzali od svých předků) 
Se svou rodinou se setkává jako s prvními posly širšího okruhu lidí, s kterými bude žít. 
 
7.dům  partnerství -  (DSC-Descendent-počátek 7.domu-energie, kterou se učíme zvládat prostřednictvím 
druhých lidí)  
Partner bývá odrazem člověka  samotného - podle toho, jak člověk sám zrál jako osobnost a jaké měl vztahy 
v rodině, bude se chovat i v partnerském vztahu, ve kterém se projevují problémy, které si přinesl z dětství.  
 
10.dům  společnost - (MC-Medium Coeli-počátek 10.domu-energie, kterou uplatňujeme ve společnosti) 
V desátém domě se zrozenec setkává s celou společností, i zde se vychází z toho, jaké zkušenosti si přinesl ze 
své rodiny a z dětství.  
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Domy následné – II., V., VIII., XI. dům 
 
+-str.54) Domy následné nemají ani třetinu síly domů hlavních. 
 

• 2.DŮM - HODNOTY, FINANCE        

• 5.DŮM - ZÁLIBY,ZÁBAVY,HRY,DĚTI        

• 8.DŮM  - HODNOTY,FINANCE DRUHÝCH LIDÍ       

• 11.DŮM  - PŘÁTELÉ – SKUPINA LIDÍ, S NIMIŽ SDÍLÍME STEJNÉ IDEÁLY  
 

+-str.54) Nejsilnější je XI. dům a pak V.dům. Oba zbývající jsou neskonale slabší. 
 

Významově spolu tyto domy souvisí následovně:      
 
Domy následné – II., V., VIII., XI. dům 
 

2.dům  hodnoty, finance  
Druhý dům je dům financí, zde se dovídáme, jak umíme vydělávat peníze a jak s nimi hospodaříme, 
abychom byli schopni si zajistit vyhovující podmínky pro život, a objevujeme zde i své vlastní vnitřní hodnoty. 
 
5.dům  záliby, zábavy, hry, děti    
Do pátého domu patří naše záliby, kterým se můžeme díky penězům získaným v druhém domě věnovat, 
v pátém domě uplatňujeme a „investujeme“ své pozitivní city a pocity. 
 
8.dům  hodnoty,finance druhých lidí    
Osmý dům představuje peníze (hodnoty) druhých lidí a vztah, který k nim máme, příp. jak  s nimi nakládáme. 
 
11.dům  přátelé – skupina lidí, ke které patříme, s níž jsme názorově spjati (lidstvo) 
Jedenáctý dům přátel poukazuje na to, jak začleňujeme svou osobnost do skupiny lidí, ke které názorově 
patříme, což je v podstatě protipól pátého dobu, kde se pouze bavíme.  
 

To, jak je člověk finančně zajištěn, se odráží v pátém domě, kde projevuje své 
pozitivní city a pocity. Jestliže tyto pozitivní city a pocity nemůže přirozeným 

způsobem projevit v pozitivním smyslu, odrazí se to v jeho vztazích, kde je třeba 
hledat hlubší smysl problémů ve vztazích. Jestliže člověk zvládne problémy v 

mezilidských vztazích tím, že bude chápat druhé lidi, pak je již otevřen celému 
lidstvu. 
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Domy padající – III., VI., IX., XII. dům 
 
+-str.54) Pouze IX. dům má sílu srovnatelnou s domy následnými. Ostatní jsou velmi slabé. 
 

• 3.DŮM  - BLÍZKÉ OKOLÍ, VZDĚLÁNÍ 

• 6.DŮM  - KAŽDODENNÍ POVINNOSTI, ZDRAVÍ 

• 9.DŮM  - FILOZOFIE, VYŠŠÍ VĚDĚNÍ, DALEKÉ CESTY, CIZINA 

• 12.DŮM  - NEVĚDOMÍ,UZAVŘENÉ PROSTORY 
 
+-str.54) V. dům a XI. dům se považují za domy blahodárné, VI. dům a hlavně pak XII. dům za neblahé.  
 

Významově spolu domy padající souvisí následovně:      
 

3.dům  myšlení   
Myšlenky, které se k člověku dostávají skrze komunikaci ve třetím domě, v šestém domě analyzuje a třídí.  
 
6.dům  každodenní povinnosti, zdraví       
Šestý dům také  představuje službu druhým a každodenní povinnosti - i toto je ovládáno vědomím. Patří sem 
i zdraví, protože zdravotní problémy nás upozorňují, že neděláme něco tak, jak bychom měli - tzn. i zdraví je 
ovládáno naším myšlením, příp. pochopením.  
 
9.dům  filozofie, víra, vyšší vědění, daleké cesty, cizina  
Skrze myšlení si člověk vytváří i svou vlastní životní filozofii. V devátém domě jde o "vyšší oktávu" běžného 
myšlení, a sice vyšší vědění, které vychází z vědomí, že existence má rozměr, který přesahuje samotnou 
osobnost člověka. Zde záleží na tom, čemu člověk věří, tedy jaká je jeho VÍRA. Propracovat se k tomu můžeme i 
přes DALEKÉ CESTY nebo při kontaktu s CIZINCI. 
 
12.dům  nevědomí, uzavřené prostory, nepřátelé    
Je-li člověk ve svém vývoji zablokován, pak se nemůže vyvíjet tak, jak by měl, a proto je nutné si vyřešit 
problém, který takto vzniknul, což může mít souvislost i s nepřátelským postojem ze strany druhých lidí. I zde 
přichází na řadu myšlení. Dvanáctý dům je dům těch nejtajnějších zákoutí naší mysli, které musíme probádat, 
abychom pochopili, co je prazákladem našich problémů. Někdy se to děje právě v uzavřených prostorách, 
kde máme dostatek času na přemýšlení (nemocnice, ústavy, léčebny, sanatoria, vězení, kláštery...)  
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Znamení zvěrokruhu v horoskopu narození 
 

To, jak se budeme v jednotlivých životních oblastech projevovat, záleží na tom,  
jakou energetickou hodnotu příslušná životní oblast (dům horoskopu narození) má.  

 
To je dáno znamením, které stojí na počátku (na hrotu) příslušného domu  

nebo které je do domu zahrnuto celé. 
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Znamení zvěrokruhu  
 
Znamení ve zvěrokruhu jsou pojmenována podle souhvězdí, kterými prochází při své cestě vesmírem 

Slunce a další planety sluneční soustavy.  
 
Umístění znamení v domu horoskopu narození představuje způsob, jakým se člověk prezentuje 

v příslušné oblasti života.  
 
Každý dům je umístěn v jiném znamení, a proto příslušnému domu odpovídá energie toho znamení, 

které se nachází „na hrotu“ (na počátku) domu nebo které je do domu zahrnuto celé (říká se, že je znamení do 
domu "vtaženo").  

 
Každé znamení má svou vlastní energetickou hodnotu, kterou přebírá dům, v němž je znamení 

v horoskopu narození umístěno.  
 

Energetický potenciál znamení zvěrokruhu  
 

Znamení zvěrokruhu představuje 12 různých způsobů projevu přirozené energie. 

Znamení mají různou kvalitu a energetický potenciál. To, co je o energii znamení zvěrokruhu uvedeno 
dále, platí nejen pro horoskop narození, ale také obecně. 

 
V horoskopu narození vypovídají znamení zvěrokruhu o tom: 

• v jakých oblastech života se projevujeme aktivně a kde naopak pasivně 

• jak reagujeme na podněty okolí, tedy v jaké životní oblasti jednáme, kde projevujeme 
vytrvalost a kde se přizpůsobujeme 

• jak máme ve svém životě zastoupeny živly - kde se projevuje naše aktivní - "ohnivá" energie, 
kde jsme citliví, kde jsme spíše konzervativní a v jaké životní oblasti máme rádi vzruch... Tato 
"živlová" hodnota znamení se projevuje jako druhý stupeň reakce na podněty okolí (první 
stupeň reakce je jednání, vytrvalost a přizpůsobivost, jak je uvedeno výše) 

 Podrobnější popis energetických projevů znamení zvěrokruhu je uveden na dalších stránkách. 
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Rozdělení znamení dle druhu energie 
 

Toto rozdělení je zpracováno z hlediska samotné osobnosti člověka.  
 
Z tohoto hlediska rozlišujeme dva typy znamení: 
 

• znamení mužská (aktivní) 

• znamení ženská  (citlivá) 
 
Tam, kde je v horoskopu narození znamení s „mužskou“(aktivní) energii, jsme sami schopni jednat. 

 
Tam, kde je znamení s „ženskou“(pasivní-citlivou) energií spíše reagujeme, než jednáme.   
 

Mužská energie – pozitivní energie „+“ - aktivní - Beran, Blíženci, Lev, Váhy, Střelec, Vodnář  

 
V těchto místech horoskopu se většinou chopíme iniciativy a aktivně sledujeme své cíle.  
 

Planety v "mužských" znameních 
 

S planetami v těchto znameních jsme aktivní, iniciativní, raději jednáme, aby se dosáhlo nějakého 
výsledku, než abychom vyčkávali.  
 
Silná převaha planet s mužskou energií ukazuje na osobnost, která se dostává kupředu svou vlastní iniciativou 
a je přirozeně aktivní.  
 
U mužů je toto zdůraznění příznivé, u žen může způsobit, že bude mít žena sklony jednat průbojněji než se 
obecně pro ženu považuje za vhodné. 
 

 
Ženská energie – negativní energie „–" - pasivní (vyčkávací)  energie - Býk, Rak, Panna, Štír, 

Kozoroh, Ryby   
 

Tato energie naznačuje pasivitu.  
 

Planety v "ženských" znameních 
 
S planetami v těchto znameních člověk raději vyčkává, jak se věci vyvinou, než se rozhodne k nějakému jednání. 
Raději si věci "přitahuje", než aby se pokusil aktivně jich dosáhnout.  
 
Při silném zdůraznění planet v negativních znameních jde o člověka málo aktivního a iniciativního, jeho silnou 
stránkou je pasivní vytrvalost.  
 
U žen tento způsob jednání podtrhává jejich ženskost, u mužů představuje spíše zženštilost a nedostatek 
průbojnosti a podnikavosti. 
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Rozdělení znamení dle způsobu jednání, chování  
a přizpůsobování se 

 

Zde jde o to, jak reagujeme na podněty okolí, tedy druhých lidí. Z hlediska způsobu jednání, chování 
a přizpůsobování se okolním podmínkám rozdělujeme znamení do dalších tří skupin: 

 

• kardinální 

• fixní 

• proměnlivé 
 
I zde je však třeba brát v potaz to,  zda jde o znamení, které disponuje energií aktivní či pasivní. 
   

Znamení kardinální - Beran, Rak,Váhy, Kozoroh     
Tam, kde jsou v horoskopu narození kardinální znamení, má člověk rád aktivitu a je schopen podnikat něco 
nového.  
 
Pozitivní projev kardinálních znamení 
Pozitivním projevem těchto znamení je konstruktivní a podnikavý duch. 
Negativní projev kardinálních znamení 
Negativním projevem je přehnaná aktivita a nepromyšlené jednání.  
 
Planety v kardinálních znameních 
S planetami v kardinálních znameních  je člověku vlastní schopnost  jednat. 
 
Při zdůraznění těchto znamení je člověk schopen jednat. Chápe realisticky vzniklou situaci a zná i možnost 
jednání, která se nabízejí.  
 

Znamení fixní - Býk, Lev, Štír, Vodnář      
S těmito znameními dosahuje člověk svých cílů vytrvalostí a úporností. Úspěch přichází po dlouhodobém 
neochabujícím úsilí. Je zde cílevědomost a v tomto smyslu zaměření na budoucnost.  
 
Pozitivní projev fixních znamení 
 Pozitivními vlastnostmi fixních znamení je stálost a spolehlivost. 
Negativní projev fixních znamení 
Negativním projevem fixních znamení je tvrdohlavost a rigidita.  
 
Planety ve fixních znameních 
Planety ve fixních znameních projevují vytrvalé úsilí. 
 

Znamení proměnlivé - Blíženci, Panna, Střelec, Ryby    
Předznamenává zkušenosti v nejrůznějších oblastech a také mentální čilost.  
 
Pozitivní projev proměnlivých znamení 
 S proměnlivými znameními je člověk schopen se přizpůsobit různým požadavkům života. Je-li nouze, dokáže 
být vynalézavý a nápaditý. 
Negativní projev proměnlivých znamení 
Proměnlivost těchto znamení způsobuje také ustaranost, neurózy, nervozitu a neschopnost žít v přítomnosti. 
 
Planety v proměnlivých znameních 
Planety v proměnlivých znameních  představují  přizpůsobivost 
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Rozdělení znamení z hlediska živlů 
 

V životě se setkáváme se čtyřmi živly: 
 

• OHEŇ 

• VZDUCH 

• VODA 

• ZEMĚ  
 
Každý z těchto živlů je pro náš život důležitý a nepostradatelný - jeden bez druhého existovat nemohou. 
 

• Oheň přijde s nápadem a je schopen tyto nápady zpracovat i organizačně. 

• Vzduch dokáže tyto nápady zpracovat myšlenkově. 

• Vodní živel je spíše citový, ale cit je pro život také důležitý. 

• Zemská znamení jsou praktická a důsledná.  
 
To, jak se jednotlivé živly doplňují, si lze uvědomit dle opozičního postavení těchto živlů: 
 
Ohnivá znamení jsou v opozici ke vzdušným – OHEŇ bez VZDUCHU nemůže existovat,  VZDUCH je tím živlem, 
který oheň nejen rozdmýchává, ale i rozšiřuje.  
 
Zemská znamení jsou v opozici s vodními – ZEMĚ bez VODY je jen vyprahlou pouští bez života a je to právě 
citlivost, co dodává skutečné naplnění praktičnosti a důslednosti.  
 
Z hlediska horoskopu narození je pro člověka rozhodující, které živly v jeho horoskopu převládají. 
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Ohnivý trigon - Beran, Lev, Střelec - aktivní znamení  
 

Oheň - intuice, tvořivost, iniciativa, dobrodružství, vize - Lidé se zdůrazněním ohně se v životě snaží dosáhnout 
VŮDČÍ POZICE.  
 
Znamení Beran přijde s nápadem, Lev je schopen tento nápad udržet v chodu z hlediska organizace a Střelec 
působí na lidi po duchovní stránce. 
 
Jinak to lze říci tak, že Beran je ona pověstná jiskra, která zapálí oheň, Lev je ten oheň, který udělá práci 
a Střelec jsou pak ty žhavé uhlíky, které hřejí a na nichž je možné založit nový oheň.  
 
Planety v ohnivých znameních 
S planetami v ohnivých znameních má člověk VLOHY PRO VŮDČÍ POZICE     
 

Zemský trigon - Býk, Panna, Kozoroh - pasivní znamení     
 
Země - vjem, praktičnost, objektivita, stabilita - Zde jsou nejdůležitější PRAKTICKÉ ZÁLEŽITOSTI. Tato znamení 
jsou obratná při využívání jakéhokoli materiálu i v zacházení s penězi. Tito lidé jsou velice zruční.  
 
Býk je praktický v tom, jak dokáže hromadit a spravovat  peníze a majetek, Panna bývá důvtipná a obratná 
v práci a řemeslné činnosti, také ji velice zajímá zdraví, Kozoroh je důsledný a systematický, což mu dává 
praktickou schopnost plánovat  i organizovat běžné podnikatelské záležitosti.  
 
Přeneseně lze říci, že Kozoroh je skála, která dává jistotu trvání a pevnosti, Býk jsou kameny, které jsou z této 
skály a které již lze prakticky využít a Panna je úrodná půda, která dává obživu. 
 
Planety v zemských znameních 
S planetami v zemských znameních bývá člověk PRAKTICKÝ a VYTRVALÝ 
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Vzdušný trigon - Blíženci, Váhy, Vodnář - aktivní znamení  
 

Vzduch - přemýšlivost, pojetí, ideály, principy, spravedlnost - Jde o mentální schopnosti člověka, intelektuální 
a sociální vztahy, veškerou komunikaci. Tam, kde jsou tato znamení umístěna, se projevují SPOLEČENSKÉ 
a INTELEKTUÁLNÍ SCHOPNOSTI.  
 
Blíženci představují schopnost získávat informace, používat je a předávat dál a mohou být originální 
v přeformulovávání myšlenek, Váhy myšlenky přehodnocují, zvažují a porovnávají, mají velmi silné sociální 
cítění, Vodnář intuitivně chápe univerzální principy a usiluje o blaho celého lidstva. 
 
Přeneseně to lze říci tak, že informace, které přináší znamení Blíženci, je třeba nejprve důkladně zvážit 
a přehodnotit, aby ve vztazích došlo k rovnováze, a to tam, kde je znamení Váhy, a teprve pak je možné to 
předat dále v rámci celého lidstva, jak si to žádá znamení Vodnář. 
 
Planety ve vzdušných znameních 
S planetami ve vzdušných znameních člověk uplatňuje MENTÁLNÍ a INTELEKTUÁLNÍ SCHOPNOSTI.  
 

 
Vodní trigon - Rak,Štír,Ryby - pasivní znamení       
 

Voda - cit, vnímavost, empatie, instinkt, bezpečí - Toto je sféra citů a emocí. Zde jde o citlivost, intuici a hlubší 
psychické aspekty života. Tam, kde jsou umístěny v horoskopu narození vodní znamení, se bude projevovat 
HLUBOKÉ CÍTĚNÍ.  
 
Rak znamená silný cit pro domov a rodinu, ve Štíru jde o intenzivní city týkající se smrti, společných prostředků 
a všech hlubokých, skrytých tajemství života, Ryby mají až mystický cit pro nekonečno a schopnost nevědomě 
telepaticky komunikovat s ostatními lidmi, jsou velmi silně ovlivnitelné nevědomím. 
 
Ve znamení Rak se člověk poprvé setkává se svými city a pocity při kontaktu s matkou. To, co bylo ve znamení 
Rak zpracováno negativně, se odrazí právě v tom místě horoskopu narození, kde stojí znamení Štír. Právě zde 
musí dojít k proměně... Pokud člověk zvládne to, co je spojeno s proměnou a se znamením Štír, pak je schopen 
projevovat i všeobjímající lásku v tom místě horoskopu narození, kde stojí znamení Ryby. 
 
Planety ve vodních znameních 
S planetami ve vodních znameních bývá člověk  CITLIVÝ a EMOTIVNÍ 
 

Znamení zabarvuje svou energií také planetu, která v okamžiku narození tímto 
znamením procházela. Planeta má vliv na tu oblast života, která je představována 

domem, ve kterém se planeta v horoskopu narození nachází.  

Ke každému znamení je přiřazena jedna planeta jako jeho vládce.  

Přiřazení planet ke znamením - viz kapitola  
"Pole v horoskopu narození - základ pro univerzální principy" 
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Planety sluneční soustavy 
 

Planety sluneční soustavy jsou vesmírná tělesa, která prochází při své pouti vesmírem  
stejnou vesmírnou drahou,  jako Slunce. 

 
Všechny planety na nás působily svou energií už v okamžiku našeho narození,  

ale působí na nás svou energií i v průběhu celého našeho života.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
 

 

E-book „Univerzální principy pro život“ 

 Autorka: Jana Mašková, astroložka, www.astrojinak.cz, www.inspiro-akademy.cz, astrojinak2021@seznam.cz  

Tento e-book je součástí astrologických projektů, a tak je volné šíření tohoto e-booku ZAKÁZÁNO.  

Děkuji za pochopení. 

16/36 

Planety v horoskopu narození 
 

S deseti planetami sluneční soustavy máme deset životních úkolů. Jak se nám bude dařit tyto úkoly 
plnit, to záleží na postavení planet v našem horoskopu narození. 

Z postavení planet v okamžiku narození je patrné,  jak zpracováváme energii příslušné planety. To je 
dáno postavením planety ve znamení zvěrokruhu. 

 
O tom, v jaké životní oblasti energii planety projevujeme,  vypovídá postavení planety v domě 

horoskopu narození,  z čehož lze vyčíst, v které oblasti našeho života je  tento vliv zřejmý. 
 
Tam, kde máme v horoskopu narození planetu, se máme naučit energii této planety využívat 

pozitivním způsobem tak, aby nás to posilovalo.  

 
Pozn.: Planet, s nimiž je v horoskopu narození pracováno,  je ve skutečnosti jen osm, dalšími 

vesmírnými tělesy, které jsou k planetám v rámci horoskopu narození přiřazovány, jsou také Slunce a Měsíc  
(tzv. „světla“). 

 
Tabulka 1 - Rozdělení planet v horoskopu narození 

 
Světla 

Doba oběhu zvěrokruhem (cca) 

Vnitřní (osobní) planety 
Doba oběhu zvěrokruhem (cca) 

Slunce 
Oběh  

365 dní 

 

Luna 
Oběh  

29,5 dne 
 

Merkur 
Oběh cca 

1 rok 
(12-14 měsíců) 

Venuše 
Oběh cca 

1 rok 
(10-14 měsíců) 

Mars 
Oběh cca 

2 roky 
(23 měsíců) 

Planety osobnostní 
Doba oběhu zvěrokruhem (cca) 

Vnější (generační)planety 
Doba oběhu zvěrokruhem (cca) 

Jupiter 
Oběh  
12 let 

Saturn 
Oběh  

29,5 roku 

Uran 
Oběh  

84 roky 

Neptun 
Oběh cca  

168 let 

Pluto 
Oběh cca  

248 let 

 

 
Světla a vnitřní planety působí krátkodobě a v horoskopu narození mají tudíž vliv na osobnost člověka, 

proto se jim říká také planety osobní.  
 

Jupiter a Saturn jsou planety rozvoje osobnosti, jejichž cykly jsou v životě důležité právě z hlediska 
rozvoje osobnosti.  
 

Vnější planety působí na celé generace  - vzhledem k pomalému chodu setrvávají v jednom znamení 
několik let, proto má jedna generace stejné postavení těchto planet ve znamení, což je důvod, proč se těmto 
planetám říká také planety generační – generační planety způsobují generační rozdíly. Pro jedince mají  
generační planety význam z hlediska postavení v domu 
 
 To, zda se energie planety v životě projevuje pozitivně či negativně, záleží na tom, jak energie této 
planety rezonuje s energií znamení, ve kterém se nacházela v okamžiku narození.  
 

Z tohoto hlediska rozlišujeme silné a slabé postavení jednotlivých planet.  
 

Rozpis silného a slabého postavení planet nalezneš na další stránce. 
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Příznivé (silné) postavení planety ve znamení 
 

+)str.45 Existují tři druhy silného neboli příznivého postavení planety ve znamení: 
 

• domicil 

• povýšení 

• trigonokracie 
 
Domicil – planeta je ve „vlastním znamení“, tzn. je v dokonalé shodě se znamením, ve kterém stojí. Síly znamení 
a síly planety harmonicky spolupracují.  
 
Povýšení – je to síla směřující vzhůru. Síly znamení a síly planety se vzájemně posilují. Při interpretaci  se tomuto 
postavení přisuzuje stejná působivost jako u domicilu, ovšem s tou výjimkou, že zrozenec mívá sklon k zneužívání 
takto rozvinuté síly. Takto postavené planety posilují osobnost a zostřují rysy charakteru, dané tímto postavení. 
 
Trigonokracie – neboli triplicita živlů. Jedná se o planetu, která je ve stejném znamení z hlediska živlů, 
ale nejedná se o její vlastní znamení. (např. ohnivá planeta v ohnivém znamení...) Toto postavení nemá takovou 
pevnost jako u domicilu nebo povýšení, ale energie pracují stejným směrem. 
 
 

Nepříznivé (slabé) postavení planety ve znamení 
 

+)str.45 Dále existují tři druhy slabého neboli nepříznivého postavení planety ve znamení: 

• pád 

• exil 

• peregrinita 

 

Nepříznivě postavené planety ve znamení se projevují problematicky.   

Exil – planeta stojí ve znamení, jež je protilehlé znamení jejího domicilu. Její síla není nikterak potlačena, 
ale působí ve směru, do kterého je zavlečena znamením (zatímco v pádu je psychologická funkce symbolizovaná 
planetou ohrožena nebo vystavena odporu). Planeta v exilu vede zrozence k tomu, aby předával bližnímu 
niternou podstatu toho, co tato planeta představuje 
 
Pád – Pád je obzvláště nepříznivé postavení planety. 

 + str.46) Planeta stojí ve znamení, jež je protilehlé znamení, ve kterém je povýšena. Planeta v pádu škodí 
věcem, jichž je významovým nositelem. Jedná se o pokažení, odmítnutí, ochuzení. Planeta v pádu 
působí směrem dolů. 
 
Peregrinita – planeta se nazývá peregrinní, když nesplňuje žádnou z předchozích podmínek, když putuje a je 
bytostně závislá na svém vládci. Záleží tedy na tom, jak silný a jak postavený je vládce tohoto znamení.  

 
Rozpis příznivého a nepříznivého postavení planet sluneční soustavy ve znamení naleznete v Tabulce 2 
na následující straně. 
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Tabulka 2 - Tabulka síly a slabosti planet 
 

(v závorce jsou uvedena znamení, jimž vládly uvedené planety dříve, kdy ještě nebyly známy planety vnější) 

 
Planeta Domicil Povýšení Trigonokracie Exil Pád Peregrinita 

Slunce Lev Beran Střelec 
Beran 

Vodnář Váhy Býk, Blíženci, Rak, Panna, 
Štír, Kozoroh, Ryby 

Luna Rak Býk Štír 
Ryby 

Kozoroh Štír Beran, Blíženci ,Lev, Panna, 
Váhy,Střelec,Vodnář 

Merkur Blíženci 
Panna 

Panna Váhy,Vodnář 
Býk,Kozoroh 

Střelec 
Ryby 

Ryby Beran,Rak,Lev,Štír 

Venuše Býk 
Váhy 

Ryby Panna,Kozoroh 
Vodnář, Blíženci 

Štír 
Beran 

Panna Rak,Lev,Střelec 

Mars Beran 
(Štír) 

Kozoroh 
Štír 

Lev,Střelec 
(Ryby,Rak) 

Váhy 
Býk 

Rak Blíženci, Panna, Vodnář 
 

Jupiter Střelec 
(Ryby) 

Rak Beran,Lev 
(Rak,Štír) 

Blíženci 
Panna 

Kozoroh Býk,Váhy,Vodnář 

Saturn Kozoroh 
(Vodnář) 

Váhy Býk,Panna 
(Blíženci, Váhy) 

Rak 
Lev 

Beran Štír,Střelec,Ryby 

Uran Vodnář Štír Blíženci 
Váhy 

Lev Býk Beran,Rak,Panna,Střelec, 
Kozoroh,Ryby 

Neptun Ryby Lev 
Střelec 

Rak 
Štír 

Panna Vodnář 
Blíženci 

Beran,Býk,Váhy,Kozoroh 

Pluto Štír Beran Ryby             
Rak 

Býk Váhy Blíženci, Lev, Panna, Střelec, 
Kozoroh,Vodnář 

 

ASPEKTY PLANET v horoskopu narození 

Kromě postavení planet ve znamení záleží v horoskopu narození také na tom, v jakém vztahu jsou 
planety mezi sebou, astrologicky řečeno jaké svírají mezi sebou aspekty. 

Nepříznivé aspekty mezi planetami bývají skutečnou příčinou životních problémů. 

U nepříznivě postavených planet však bývají problémem i aspekty pozitivní. 

Aspekty planet obecně 
 

Aspekty jsou úhly, které svírají planety mezi sebou. Spojení planet představuje určité téma k řešení a 
aspekty poukazují na to, zda bude mít zrozenec pro tento úkol příznivé či nepříznivé podmínky. 

 
To je patrné nejen při narození, ale i při dalším průchodu planet zvěrokruhem a tím i horoskopem 

narození (tzv. tranzit planet), kdy se pravidelně střídají příznivé a nepříznivé aspekty vůči planetám v horoskopu 
narození. 

 
V horoskopu narození jsou některé aspekty důležité a mají na život zásadní vliv,  jiné nejsou příliš silné 

a projevují se spíše jako pocity.  
 
Aspekty působí buď pozitivně nebo negativně, působení jiných aspektů může být neutrální.  
 
Pokud v horoskopu narození svírají planety mezi sebou negativní aspekt, pak je zřejmé, že v místech 

horoskopu,  kterých se  takový negativní aspekt dotýká, má zrozenec nějaký problém, který si musí vyřešit. 
Na druhou stranu pozitivní aspekty mohou pomoci  tyto problematické vlivy eliminovat. 
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U aspektů je důležitý také tzv. "orbis", což je "okruh působení" dvou nebo více vzájemně 
aspektovaných planet. Jde o povolenou toleranci stupňů, o které se mohou jednotlivé aspekty lišit oproti 
danému rozsahu. 

 
Aspekty planet - základní 

 

Budeme-li vycházet z dělitelů, kterými lze dělit 360 stupňů, pak máme tyto aspekty: 
 
děleno 1 = 0 stupňů - Konjunkce (orbis do 12 stupňů)  
děleno 2 = 180 stupňů - Opozice (orbis do 8 stupňů)  
děleno 3 = 120 stupňů - Trigon (orbis do 7 stupňů)  
děleno 4 = 90 stupňů - Kvadratura (kvadrát - orbis do 8 stupňů)  
děleno 5 = 72 stupně – Kvintil   
Děleno 6 = 60 stupňů - Sextil (orbis do 5 stupňů)  
Děleno 8 = 45 stupňů – Semikvadrát  
děleno 10 = 36 stupňů – Decil  
děleno 12 = 30 stupňů - Semisextil (polosextil)  
 
Konjunkce  
Konjunkce může být harmonická či disharmonická dle charakteru zúčastněných planet. Kromě toho také záleží na 
tom,v jakých znameních a domech tyto planety stojí a do kterého domu směřuje opozice nebo kvadrát. 
 

Opozice 
Opozice představuje disharmonii, napětí, konfrontaci, životní zkoušky U opozice jde o to,že se ocitají ve vzájemném 
sporu dvě složky osobnosti, přičemž se jedna stránka osobnosti obvykle přenáší (projektuje)na někoho jiného.Tak 
vzniká obraz "nepřítele", který působí tak dlouho, dokud se nepodaří tuto přenesenou část sebe sama integrovat 
(začlenit do osobnosti). Protože opozice směřuje do domu druhého, je tato problematika vždy ostře vyhrocena a 
opozice tak nutí k uvědomování si těchto konfliktů 
 

Trigon   
Trigon je velmi harmonický aspekt, kde jde o vzájemnou podporu navzájem spřátelených planet V případě trigonu se 
vzájemné podporují dvě části osobnosti. Aspekt trigonu je velmi šťastný a harmonický, ale je zde nebezpečí, že se 
člověk nebude vyvíjet nebo jen nepatrně, protože bude ve svém okolí stále sklízet uznání a chválu. Trigon je pouhým 
odrazem dvou vloh, které se v určitém časovém období vzájemně podporují, trigon neskýtá správné měřítko pro to, 
zda nějaký dojem, postoj, chování atd.jsou správné či nesprávné. 
 

Kvadratura  
 Jde o disharmonický aspekt, který představuje konflikty, silné vnitřní napětí a zápas. Kvadrát je obtížně řešitelný, 
protože odlišný význam domů zúčastněných v tomto aspektu zastírá vzniklou problematiku, takže často trvá velmi 
dlouho, než si ji dotyčný uvědomí. Pro vyřešení problému naznačeného kvadraturou je třeba pochopit vyšší smysl 
toho, co se má člověk naučit. 
 

Kvintil   
Jedná se o slabší aspekt, který představuje talent, nadání, potřebu něco realizovat 
 

Sextil  
 Jde o harmonický aspekt. Sextil působí podobně jako trigon, jeho účinek je však slabší, na daných schopnostech se 
musí více pracovat. Obecně  lze říci,že se sextil začne projevovat až po vyřešení problémů naznačených v kvadratuře. 
 

Semikvadrát  
Další ze slabších aspektů, který představuje podrážděnost 
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Decil  
Zde jde o nejslabší aspekt, který představuje touhu po talentu.Jde o nepříliš výrazný talent či uspořádání toho,co 
člověka zajímá 
 

Semisextil (polosextil)  
Další  ze slabších aspektů. Představuje nervozitu a strach z něčeho neznámého nebo komplikovaného. Překoná-li však 
člověk tyto obavy,zjistí,že nešlo o nic mimořádného,že jsou prostředky k řešení.Ty  jsou zpravidla naznačeny v sextilu, 
vystupují zde různé plány dle povahy vzájemně se osvětlujících planet, které však nemohou být ještě uskutečněny. 

 
Aspekty planet - slabší 

 

Kepler - 108 stupňů 
Studium, systém,mentální energie,nutný vhled do řádu - slabý aspekt 
 
Seskvikvadrát - 135 stupňů  
Zde jde spíše o přecitlivělost, nervozitu, bezradnost, trému.Nejedná se o primární tezi 
 
Bikvintil - 144 stupňů  
Představuje spolupráci - slabý aspekt 
 
Kvinkunks - 150 stupňů (tzv.“syndrom poslední příležitosti“)  
Jde o obavu,že můžeme něco promeškat, a proto svádí k aktivitě, která není na místě. Příčiny jsou většinou 
tam, kde je nehledáme. Problém není vážný,a proto ho také můžeme podceňovat. Máme za úkol tyto představy 
přehodnotit, abychom docílili harmonie. 
 

Pro aspekty všech planet platí, že se týkají těch oblastí života (domů), ve kterých se nacházejí  planety 
dotčené aspekty, a také domů, kde se nacházejí znamení, kterým tyto planety vládnou.  

To je dáno tím, jak jsou domy, planety a znamení propojena v rámci tzv. POLÍ, které jsou základem pro 
UNIVERZÁLNÍ PRINCIPY. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
 

 

E-book „Univerzální principy pro život“ 

 Autorka: Jana Mašková, astroložka, www.astrojinak.cz, www.inspiro-akademy.cz, astrojinak2021@seznam.cz  

Tento e-book je součástí astrologických projektů, a tak je volné šíření tohoto e-booku ZAKÁZÁNO.  

Děkuji za pochopení. 

21/36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pole v horoskopu narození - 
základ pro univerzální principy 

 
V horoskopu narození je každému domu přiřazeno jedno znamení zvěrokruhu a jedna planeta jako jeho vládce 

a právě toto propojení je základem univerzálních principů. 
 

Okamžik narození vypovídá o tom, jak dalece harmonická byla doba, do které se člověk narodil. 

 

Jestliže jsou v horoskopu narození naznačeny problémy 
(což je dáno jednak postavením planety ve znamení a jednak aspekty), 

pak to znamená, že tyto prblémy byly v té době patrné i v celé společnosti. 
 

Člověk tedy má za úkol tyto problémy vyřešit a předat dále poselství o této době tím, 
že začne svou vlastní energii zpracovávat tak, 

aby nalezl harmonii jak se svým vlastním, vnitřním "Já", tak se svým okolím, 
protože právě to jej bude posilovat. 
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Univerzální principy  

Součástí univerzálních principů jsou: 

• domy v horoskopu narození 

• znamení zvěrokruhu  

• planety sluneční soustavy 

 

Pole v horoskopu narození 

Horoskop narození si nyní rozdělíme na 12 částí, které jsou samotným základem univerzálních 
principů. Takto rozděleným částem horoskopu narození budeme říkat POLE.  

Každé POLE zahrnuje: 
 

• jeden dům horoskopu narození 

• jedno znamení, které tomuto domu náleží 

• jednu planetu, která vládne tomuto znamení  
 

V "Tabulce 3 - Základní rozdělení horoskopu narození" naleznete rozpis toho, jak jsou k jednotlivým 
POLÍM (univerzálním principům) přiřazeny DOMY horoskopu narození, ZNAMENÍ zvěrokruhu a PLANETY 
sluneční soustavy jako vládci uvedených znamení zvěrokruhu. 

 
U vládců znamení (PLANET) jsou v závorce uvedeni také „spoluvládci“, tedy vládci těchto znamení dle 

původní astrologie, kdy ještě nebyly známy "vnější" planety (Uran, Neptun, Pluto). 
 

Ke každému poli (principu) jsou také přiřazeny orgány v lidském těle, které jsou příslušnou energií 
ovlivňovány. S tímto poznatkem je možné posuzovat zdravotní problémy z hlediska plnění úkolů v rámci 
univerzálních principů. 

 

Tabulka 3 - Základní rozdělení horoskopu narození 
 
POLE 

(princip) DŮM ZNAMENÍ 
PLANETA- vládce, 

(spoluvládce) Orgán v těle 

I 1. Beran Mars hlava, mozek, uši, nos 

II 2. Býk Venuše hrdlo, orgány řeči, zuby, čelisti, krk, mandle 

III 3. Blíženci Merkur plíce, průdušky, ramena, paže, ruce 

IV 4. Rak Luna žaludek, hruď, játra, žluč 

V 5. Lev Slunce srdce, záda, bránice, krevní oběh, tepny 

VI 6. Panna Merkur trávicí ústrojí, nervy, slezina, slinivka břišní 

VII 7. Váhy Venuše kyčle, ledviny, močový měchýř 

VIII 8. Štír Pluto(Mars) tlusté střevo, pohlavní orgány 

IX 9. Střelec Jupiter stehna, žíly 

X 10. Kozoroh Saturn kosti, kolena, klouby, kůže 

XI 11. Vodnář Uran (Saturn) lýtka, kotníky, bérce, žíly 

XII 12. Ryby Neptun(Jupiter) chodidla, prsty u nohou 
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I.POLE - 1.DŮM - zn. BERAN - planeta MARS 
 

1.dům - ASC - Ascendent - OSOBNOST 
 
1.dům vypovídá o tom, jak pojímáme sami sebe, jak zpracováváme své prožitky a jak reagujeme na podněty 
okolí. 
Každý člověk přebírá vlastnosti znamení, které je na ASC, případně v 1.domě. 1.dům ukazuje vnější zjev a osobní 
zvláštnosti člověka. 
Tělesné vlastnosti jsou projevem naší životní síly a jsou měřítkem našeho zdraví a vitality i vlivů, které na nás 
působí.  
 

Znamení BERAN - ČINNOST 
 
Znamení Beran představuje iniciativu, aktivitu a ČINORODÉHO ducha, který přijde s nápadem 

 

Planeta MARS - ZÍSKÁVÁNÍ 
 
Mars jako vládce znamení Beran symbolizuje potřebu a schopnost ZÍSKAT, co chceme 

 

II.POLE - 2.DŮM - zn. BÝK - planeta VENUŠE 
 

2.dům - FINANCE 
 

2.dům představuje finance, především schopnost vydělávat peníze a způsob utrácení.  
  

Znamení BÝK - STABILIZOVÁNÍ 
 
Znamení Býk poukazuje na vlastnictví, rozhodnost, praktičnost, ale i na schopnost STABILIZOVÁNÍ a užívání si života. 

 

Planeta VENUŠE (v Býku) - LÁSKA, harmonie (ve smyslu STABILIZACE) 
 
Venuše jako vládkyně znamení Býk představuje LÁSKU a schopnost užívat si života (prostřednictvím peněz). 
Představuje také umění, které je zaměřené na praktičnost 

 

III.POLE - 3.DŮM - zn. BLÍŽENCI - planeta MERKUR 
 

3.dům - MYŠLENÍ, KOMUNIKACE 
 

3.dům vypovídá o schopnosti komunikace na blízko, také představuje nejbližší okolí (sousedy) a patří  sem i 
krátké cesty (cesty do zaměstnání či za vzděláním). Vypovídá též o  sourozencích, příbuzných, spolužácích a 
vlohách ke studiu. 
 
Znamení BLÍŽENCI - KOMUNIKACE 
 

Znamení Blíženci poukazuje na mentální čilost a nestrannost  a  také na nekonformnost a KOMUNIKACI 
 
Planeta MERKUR (v Blížencích) - MYŠLENÍ 
 

Merkur jako vládce znamení Blíženců představuje MYŠLENÍ a komunikaci ve smyslu přijímání a předávání  
informací. 
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IV.POLE - 4.DŮM - zn. RAK - planeta MĚSÍC (LUNA) 
 

4.dům - IC - Imum coeli - RODINA, DOMOV, KOŘENY 
 

4. dům představuje původ, tedy rodinu a kořeny, z kterých pocházíme. Tento dům představuje i naši vlast a 
národ a s tím spojené národní tradice. 
 

Znamení RAK - PÉČE 
 

Znamení Rak poukazuje na domáckost a citlivost, ale také na soudržnost, PÉČI  a schopnost empatie 
 

Planeta MĚSÍC (Luna) - BEZPEČÍ 
 

Měsíc jako vládce znamení Rak představuje potřebu BEZPEČÍ a poukazuje na vnitřní pocity, které jsou  
důležité pro celkovou pohodu. 

 

V.POLE - 5.DŮM - zn. LEV - planeta SLUNCE 
 

5.dům - ZÁLIBY, DĚTI, LÁSKY 
 

5. dům je dům dětí, lásek, zálib a všeho, co nám dělá radost a co děláme s láskou. Patří sem také tvořivost a 
v této souvislosti i umění. 
 

Znamení LEV - TVOŘENÍ 
 

Znamení Lev  poukazuje na vitalitu, autoritu, moc a schopnost  TVOŘENÍ 
 

Planeta SLUNCE - ŽÍT 
 

Slunce jako vládce znamení Lev představuje tvořivou sílu, protože tvořivost dává smysl ŽIVOTU 

 
VI.POLE - 6.DŮM - zn. PANNA - planeta MERKUR 

 

6.dům - KAŽDODENNÍ POVINNOSTI, ZDRAVÍ 
 

6. dům představuje každodenní povinnosti a rovněž sem patří zdraví. 
 

Znamení PANNA - ANALYZOVÁNÍ 
 

Znamení Panna představuje rozlišovací schopnosti ve smyslu důkladného ANALYZOVÁNÍ  a poukazuje na  smysl 
pro pořádek a službu druhým  
 

Planeta MERKUR - MYŠLENÍ 
 

Merkur jako vládce znamení Panna představuje MYŠLENÍ, které analyzuje a třídí informace 
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VII.POLE - 7.DŮM - zn. VÁHY - planeta VENUŠE 
 

7.dům - DSC - Descendent - PARTNERSTVÍ 
 

7. dům představuje především partnery "na smlouvu", tzn. obchodní či manželské partnery. Obecně 
představuje 7.dům všechny lidi, s nimiž  přicházíme do styku, tedy veřejnost. 
 

Znamení VÁHY - VZTAHY  
 

Znamení Váhy představuje harmonizaci a rovnováhu, poukazuje na schopnost vytváření harmonických VZTAHŮ. 
 

Planeta VENUŠE (ve Vahách) - LÁSKA a harmonie (ve vztazích) 
 

Venuše jako vládce znamení Váhy poukazuje na LÁSKU ve smyslu harmonických vztahů s druhými lidmi. 
Představuje také  umění zaměřené na estetiku. 

 

VIII.POLE - 8.DŮM - zn. ŠTÍR - planeta PLUTO 
 

8.dům – BLÍZKÉ VZTAHY - PENÍZE DRUHÝCH LIDÍ, SMRT,SEX, HLUBOKÉ POCHOPENÍ 
 
V 8.domě se setkáváme s tím, co způsobuje proměnu člověka díky hlubokému pochopení. Tento dům představuje to, co je 
podstatou BLÍZKÝCH VZTAHŮ, proč se dva lidé setkali a co je smyslem jejich soužití.  Po finanční stránce zde jde o peníze 
druhých lidí (opozice k 2.domu financí). Smrt je zde chápána tak, že musí něco "zemřít", aby se mohlo něco nového 
"narodit" (Smrt a Znovuzrození). Sex je zde považován za formu transcendence (=přesahování smyslových a rozumových 
možností).  Rovněž sem patří psychologie a astrologie, které slouží hlubokému pochopení pohnutek partnerů. 

 

Znamení ŠTÍR - TOUHA 
 

Znamení Štír poukazuje na schopnost regenerace, ale také na vynalézavost odhalováním samotné podstaty.  
Představuje TOUHU,  která je hnacím motorem pro transformaci, a také mlčenlivost, která dává prostor 
hlubokému pochopení.  
 

Planeta PLUTO - POSILOVÁNÍ 
 

Pluto představuje obrovskou energii, která může buď ničit a destruovat anebo transformovat a POSILOVAT  

 

IX.POLE - 9.DŮM - zn. STŘELEC - planeta JUPITER 
 

9.dům - VYŠŠÍ VĚDOMÍ, DALEKÉ CESTY, FILOZOFIE, NÁBOŽENSTVÍ 
 
9.dům jako opozice třetího domu představuje vyšší vědomí a daleké cesty. Je to dům, ve kterém se setkáváme s životní 
filozofií či cizími kulturami, skrze něž poznáváme různá náboženství a různé oblasti víry, z nichž čerpáme ponaučení pro 
svůj život  a svou vlastní životní filosofii a náboženství. "Daleké cesty" zde však mohou představovat i cestu ke svému 
vlastnímu nitru prostřednictvím meditace, jógy atd.  

 

Znamení STŘELEC - HLEDÁNÍ 
 

Znamení Střelec představuje ctižádost, lásku ke svobodě a také touhu HLEDAT 
 

Planeta JUPITER - RŮST 
S planetou Jupiter máme možnost díky svému duchovnímu rozvoji RŮST jako osobnost 
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X.POLE - 10.DŮM - zn. KOZOROH - planeta SATURN 

 

10.dům - MC - Medium coeli - SPOLEČNOST 
 

10.dům vypovídá o postavení ve společnosti, plnění povinností vůči světu, o pracovní a veřejné pověsti, kariéře 
a vztazích k politickým nebo společenským mocenským strukturám  

 

Znamení KOZOROH - BUDOVÁNÍ 
 

Znamení Kozoroh představuje především smysl pro zodpovědnost, dále ctižádost, konzervatismus, 
svědomitost, ale také schopnost organizace a BUDOVÁNÍ   
 

Planeta SATURN - ZKOUŠKA 
 

Skrze energii planety Saturn je člověk ZKOUŠEN ve vytrvalosti a důslednosti prostřednictvím překážek,  
které musí překonávat. 

XI.POLE - 11.DŮM - zn. VODNÁŘ - planeta URAN 
 

11.dům - PŘÁTELÉ 
 

11. dům představuje přátele, tedy skupinu lidí, ke které patříme a s níž jsme názorově spjati, ale v podstatě jde 
o lidstvo jako celek (protože všichni lidé by se měli stát nakonec PŘÁTELI). 
 

Znamení VODNÁŘ - OSVOBOZOVÁNÍ 
 

Znamení Vodnář představuje originalitu, přátelskost a lidskost, ale také nezávislost, rovnoprávnost a OSVOBOZOVÁNÍ 

 

Planeta URAN - PROBUZENÍ 
 

Díky  energii Urana můžeme skrze moudrost, kterou jsme načerpali v duchovních sférách, dojít k PROBUZENÍ 
vlastní originality 

 

XII.POLE - 12.DŮM - zn. RYBY - planeta NEPTUN 
 

12.dům - NEVĚDOMÍ, UZAVŘENÉ PROSTORY 
 

12. dům je místem uzavřených prostor, kde můžeme být ukryti mimo okolní dění a poznávat sami sebe - patří 
sem různé ústavy, nemocnice, kláštery, léčebny, kasárna, ale i vězení. V klidu samoty se zaobíráme sami sebou 
a tím, co je uloženo hluboko v naší  mysli – v našem NEVĚDOMÍ. Sem se ukládá vše, co jsme během svého 
života vytěsnili. Tradiční astrologie považovala 12.dům za dům nepřátel, v moderní astrologii je 12.dům 
považován za oblast, v níž se skrze pochopení toho, co je ukryto v NEVĚDOMÍ, rodí něco nového.  

 

Znamení RYBY - PŘIJÍMÁNÍ 
 

Znamení Ryby představuje soucit a všestrannost, ale také obětavost, která by  měla jít ruku v ruce s PŘIJÍMÁNÍM 

 

Planeta NEPTUN - SJEDNOCOVÁNÍ 
 

Skrze energii planety Neptun projevujeme všeobjímající lásku, díky které lze docílit SJEDNOCENÍ. 
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ASTROPSYCHOLOGICKÉ KVADRANTY 

ČTYŘI SMĚRY ŽIVOTA 
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Osa ASC-DSC + Osa IC-MC 
Velký kříž a TADY a TEĎ 

 

Osa ASC-DSC tvoří s osou IC-MC tzv. Velký kříž, který má střed uprostřed horoskopu. 
 

Střed osy ASC-DSC znamená TADY, střed osy IC-MC představuje TEĎ. To je právě místo, ke kterému 
musí vědomí každého člověka jednou dospět.  

Střed horoskopu je místo, kam by se měl každý člověk dostat, protože jedině tam je člověk schopen 
prožít okamžik přítomnosti jako to, čím skutečně je. 

 
K tomuto místu můžeme dospět za předpokladu, že pochopíme všechno to, co je spojeno se životem 

a tím i s celým zvěrokruhem 
 

Všechny problémy, které máme v horoskopu naznačeny, mají svá řešení, která spočívají v pochopení 
základních principů, a to tím, že pochopíme MINULOST, z níž budeme čerpat v PŘÍTOMNOSTI, abychom se 

připravili na BUDOUCNOST, protože jedině takto si budeme moci být jisti, že tím, co uděláme 
v PŘÍTOMNOSTI, předejdeme tomu, aby se v BUDOUCNU opakovaly chyby, kterých se lidstvo dopustilo 

v MINULOSTI. 
 

Právě toto je podstatou TADY  a TEĎ. 
 

Velký kříž také rozděluje horoskop na čtyři kvadranty, přičemž každý kvadrant zahrnuje tři principy. 
Rozpis kvadrantů naleznete na následujících stránkách. 
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Astropsychologické kvadranty v horoskopu narození 
 

 
První dva kvadranty mají souvislost s naší osobností. Než postoupíme k dalším dvěma kvadrantům, 

musíme mít zvládnuty všechny principy těchto dvou kvadrantů. 
 

I. kvadrant - Hmotný (tělesný) kvadrant - 1., 2., 3. princip 
 

Domy 
 

• 1. dům - OSOBNOST 

• 2. dům - FINANCE 

• 3. dům - MYŠLENÍ, KOMUNIKACE 
 

Znamení 
 

• Beran - ČINNOST 

• Býk - STABILIZOVÁNÍ 

• Blíženci - KOMUNIKACE 
 

Planeta - vládce znamení 
 

• Mars - ZÍSKÁVÁNÍ  

• Venuše - SEBELÁSKA 

• Merkur - MYŠLENÍ 
 

 
II. kvadrant - Duševní kvadrant - 4., 5., 6. princip 
 

Domy 
 

• 4. dům - RODINA, PŮVOD 

• 5. dům - ZÁLIBY, DĚTI, LÁSKY 

• 6. dům - KAŽDODENNÍ POVINNOSTI, ZDRAVÍ 
 

Znamení 
 

• Rak  - PÉČE 

• Lev - TVOŘENÍ 

• Panna - ANALYZOVÁNÍ 
 

Planeta - vládce znamení 
 

• Měsíc - BEZPEČÍ 

• Slunce - ŽIVOT 

• Merkur - MYŠLENÍ 
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Ve třetím kvadrantu se setkáváme s druhými lidmi. 

 
III. kvadrant - Duchovní kvadrant - 7., 8., 9. princip 
 

Domy 
 

• 7. dům - PARTNERSKÉ VZTAHY, VEŘEJNOST 

• 8. dům - PENÍZE DRUHÝCH LIDÍ, SMRT, SEX, HLUBOKÉ POCHOPENÍ 

• 9. dům - VYŠŠÍ VĚDĚNÍ, FILOZOFIE, VÍRA, NÁBOŽENSTVÍ, DALEKÉ CESTY (i ke svému nitru) 
 

Znamení 
 

• Váhy  - VZTAHY 

• Štír - TOUHA 

• Střelec - HLEDÁNÍ 
 

Planeta - vládce znamení 
 

• Venuše - LÁSKA 

• Pluto - POSILOVÁNÍ 

• Jupiter - RŮST 

 
Ve čtvrtém kvadrantu se zařazujeme do společnosti. 

 
IV. kvadrant - Kvadrant "Nad-Já" - Pochopení, proměna - 10., 11., 12. princip 
 

Domy 
 

• 10. dům - SPOLEČNOST 

• 11. dům - PŘÁTELÉ, LIDSTVO 

• 12. dům - NEVĚDOMÍ, UZAVŘENÉ PROSTORY 
 

Znamení 
 

• Kozoroh  - BUDOVÁNÍ 

• Vodnář - OSVOBOZOVÁNÍ 

• Ryby - PŘIJÍMÁNÍ 

 
Planeta - vládce znamení 
 

• Saturn - ZKOUŠKA 

• Uran - PROBUZENÍ 

• Neptun - SJEDNOCOVÁNÍ 
 

 
 
 
 

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


 
 

 

E-book „Univerzální principy pro život“ 

 Autorka: Jana Mašková, astroložka, www.astrojinak.cz, www.inspiro-akademy.cz, astrojinak2021@seznam.cz  

Tento e-book je součástí astrologických projektů, a tak je volné šíření tohoto e-booku ZAKÁZÁNO.  

Děkuji za pochopení. 

31/36 

Obecné pojednání o kvadrantech 
 
*** str.63) Vlohy a schopnosti prvního a druhého kvadrantu nám umožňují objevit, zajistit a dále rozvíjet naši 

psychickou identitu.  
 
Skrze třetí kvadrant uplatňujeme všechny své vlohy a schopnosti k objevení, zajištění a dalšímu rozvoji 

vlastního duchovního založení. S počátkem třetího kvadrantu (DSC) rovněž začíná I. kvadrant druhého, 
tedy partnera či člověka, s nímž navážeme bližší vztah. Vlohy třetího kvadrantu je možné prožívat 
prostřednictvím vztahů k ostatním lidem a skrze ně si je osvojit.  Znamená to, že části vlastní osobnosti, 
které představují planety, přenášíme  neboli projektujeme na druhé.  

 
Čtvrtý kvadrant lze nazvat transpersonálním (nadosobním) kvadrantem, kdy vlohy a schopnosti 

odpovídající tomuto kvadrantu směřují k objevení, zajištění a dalšímu rozvoji vlastních práv a vlastní 
odpovědnosti člověka ve společnosti, která s sebou přináší  normy, zákony, měřítka, příkazy, zákazy atd. 
S počátkem tohoto kvadrantu (MC)začíná  duševní kvadrant druhého, a proto se mohou vlohy a schopnosti 
tohoto kvadrantu projevovat i v duši partnera a ostatních lidí, s nimiž navazujeme užší vztahy. 
 

Protože se působnost planet v jednotlivých kvadrantech různí, člení se každý kvadrant na tři části tak, 
že vzniká celkem 12 domů, přičemž každý z nich představuje jinou oblast zkušenosti.  

 
S ohledem na to, co je uvedeno výše, rozčleníme si tedy horoskop narození takto: 

 

• znamení Beran - 1.dům 

• znamení Býk - 2.dům 

• znamení Blíženci – 3.dům 

• znamení Rak – 4.dům 

• znamení Lev – 5.dům 

• znamení Panna – 6.dům 
 

• znamení  Váhy – 1.dům druhého člověka 

• znamení Štír – 2.dům druhého člověka 

• znamení Střelec – 3.dům druhého člověka 

• znamení Kozoroh – 4.dům druhého člověka 

• znamení Vodnář – 5.dům druhého člověka 

• znamení Ryby – 6.dům druhého člověka 
 
1.dům každého kvadrantu znamená vždy nový počátek, objev a získání určitých hodnot 
2.dům každého kvadrantu představuje nashromáždění a zajištění těchto hodnot  
3.dům každého kvadrantu představuje další rozvoj toho,co bylo v 1.domě osvojeno a v 2.domě 
nashromážděno a zajištěno.  
 
Pro lepší vysvětlení použijeme příměr z přírody: 
 

• 1.dům každého kvadrantu = semínko,zárodek =  nový počátek (1.,4.,7.,10. dům) 

• 2.dům každého kvadrantu = zakořeněnost  = zajištění, ustanovení (2.,5.,8.,11. dům) 

• 3.dům každého kvadrantu =rozvětvení  = další rozvinutí (3.,6.,9.,12.dům) ***) 
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Kvadranty v horoskopu narození 
 

Máme-li pochopit smysl a podstatu horoskopu narození, pak si přirovnáme horoskop (zvěrokruh) 
k lidskému životu a k tomu, co je v jeho rámci přirozené. Zamyslíme se nad tím, jak se člověk od svého narození 
vyvíjí… V souvislosti s tím si také přiblížíme nejzákladnější vyšší zákony – tyto vyšší zákony se vztahují 
k jednotlivým principům a z tohoto důvodu platí, že uvedených dvanáct principů je platných pro každého 
jedince. 
 

Jednotlivé principy jsou přiřazeny ke konkrétním kvadrantům, proto je u každého kvadrantu uveden 
i přehled jednotlivých principů příslušného kvadrantu. 

 
 

I. kvadrant – tělesný 
 

Kvadrant, ve kterém poznáváme sebe sama jako bytost z masa a kostí 
 

 
1.princip - 1.dům – znamení Berana –Mars  
 

Po narození se malý človíček vyvíjí coby osobnost, poznává sám sebe, své tělo i to, co potřebuje pro to, 
aby mohl žít  (tzn. jíst, spát, pít...)  
 

Vyšší zákon č.1 – Abychom mohli spokojeně žít,musíme nejprve poznat sami sebe – své potřeby pro udržení 
tělesné schránky, ale také své schopnosti, dovednosti i své vlohy - a ty následně uplatňovat při vlastním 

sebeprosazení. 
 

 
2.princip - 2.dům – znamení Býka –Venuše v Býku  
 

Když  človíček pozná své tělo, odváží se dál, začne si vymezovat své teritorium, svůj prostor, ve kterém se 
pohybuje, a začne si uvědomovat, že tento prostor není neomezený, že má své hranice, stejně jako si 
uvědomuje, jak dalece nechá okolí zasahovat do svého vymezeného prostoru. Umí si užívat života.   
 
Vyšší zákon č.2 – Součástí sebevymezení je i prostor pro to, co nám zpříjemní život, s čímž souvisí i vydělávání 

peněz. Abychom mohli žít podle svých představ, musíme si nejprve zajistit svůj vlastní prostor. 
 

 
3.princip - 3.dům – znamení Blíženců – Merkur v Blížencích  
 

Pak začíná člověk komunikovat a seznamovat se se svým nejbližším okolím.  
 

Vyšší zákon č.3  - "Jsme produktem svých myšlenek. Záleží na tom, jakým myšlenkám dáváme ve své mysli 
prostor a  jakými myšlenkami se necháváme ovlivňovat." (Earl Nightingale-"Nejneobyčejnější tajemství"). 
Záleží také na tom, jak se nám podaří přesvědčit ostatní o svých kvalitách a potřebách, k čemuž slouží třetí 

princip, představující komunikaci. 
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II.kvadrant- duševní 
 

Kvadrant, ve kterém zjišťujeme, že součástí života jsou i naše city, tedy duše 
 

 
4. princip - 4.dům – znamení Raka – Měsíc (Luna)  
 

V prvních třech principech poznal človíček sám sebe jako jedince z masa a kostí a čtvrtým principem vstupuje 
prostřednictvím své rodiny a kořenů do světa citů. Prvním a nejdůležitějším člověkem pro něj je vlastní matka. 
Při kontaktu s ní se začínají projevovat jeho první pocity, ať už pozitivní či negativní. Vše, co je s matkou 
spojeno, se odráží v jeho dalším životě při projevování citů. V rodině si malý človíček už dětství buduje základ 
všech vztahů a zapouští své kořeny, z kterých čerpá celý život.  
 

Vyšší zákon č.4 – Návyky získané v dětství si odnášíme do života a i prostředí, ve kterém vyrůstáme, ovlivňuje 
náš budoucí vývoj. 

 

 
5. princip - 5.dům – znamení Lev – Slunce 
 

V pátém principu malý človíček objevuje radost a potěšení ze společných her a zábavy a z tvůrčího uplatnění   
 

Vyšší zákon č.5 – Měli bychom znát své tvůrčí možnosti a schopnosti, protože tvůrčí činnost nám působí  
radost a zvyšuje naše sebevědomí 

 

 
6. princip - 6.dům – znamení Panny – Merkur v Panně   
 

V šestém principu se malý človíček setkává s tím, že v životě nejsou jen samé radosti a hry, ale že zde jsou 
i každodenní povinnosti, které musí vykonávat, aby zajistil svou existenci (např. chodit do práce nebo do školy), 
a že je také třeba starat se o své zdraví.  
Ve své podstatě jde v šestém principu o to rozlišovat mezi tím podstatným a nepodstatným, co je pro život 
třeba. 
 

Vyšší zákon č.6  - Každodenní povinnosti představují i každodenní starost o tělo (jídlo a stravovací návyky, 
pitný režim, ale i spánek, odpočinek a hygiena). Podřízená služba druhým s omezováním svých vlastních 

potřeb není zárukou spokojenosti. Je to výraz  neschopnosti být sám sebou. S tímto principem se učíme, že je 
třeba dávat najevo i  své negativní pocity (např. oprávněný projev nespokojenosti, zlost, vztek, znechucení, 

pohoršení atd.). 
 
S šestým principem jsme se přenesli do světa ostatních lidí. Od sedmého principu se již setkáváme s druhými 
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“ 
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III.kvadrant – duchovní 
 

V tomto kvadrantu dáváme prostor ostatním lidem, stejně jako jsme dali sobě 
 
 

7.princip - 7.dům – znamení Vah – Venuše ve Vahách 
 

Sedmý dům je nazýván domem partnerství, jedná se zde především o partnerství tzv.“na smlouvy“ 
(tzn. manželství, obchodní partnerství atd.) a o schopnost navazovat pevné partnerské (a také milostné) vztahy, 
obecně však představuje 7.dům všechny ostatní lidi, s kterými se v životě setkáváme.   
 

Vyšší zákon č.7 – Naše vztahy s ostatními lidmi jsou odrazem nás samých.Ve vztazích bychom měli dávat 
prostor nejen tělu (hmotě), ale i duši a citům 

 
8.princip - 8.dům – znamení Štíra – Pluto   

 
Toto je však pouze jedna stránka osmého principu.V osmém principu poznáváme hlubší smysl toho, 

co se děje.  
Penězi druhých lidí můžeme být docela dobře ovladatelní anebo my můžeme ovládat druhé lidi, totéž 

platí i o sexu. Je však také třeba hledat v druhém principu to, co je spojeno s planetou Venuší.  
„Smrt“ je třeba zde brát tak, že něco starého, co již neplatí, musí „zemřít“, aby se něco nového mohlo 

„narodit“– v tomto smyslu nemusí jít pouze o smrt fyzickou, ale také o ukončení neplatných návyků a zvyklostí.  
Sex zde může být podnětem k transcedenci, tedy přesahování smyslových i rozumových možností, 

skutečností. Protože se jedná o místo, kde poznáváme hlubší smysl toho, co se děje, patří sem i ostatní 
způsoby, jak lze tento smysl odhalit, např. astrologie či psychologie.   

 
Vyšší zákon č.8 – Pokud máme problémy v mezilidských vztazích, pak se snažme pochopit druhé lidi tím, že jim 
dáme prostor k tomu, aby byli sami sebou. Máme-li  v životě těžké problémy v souvislosti s osmým principem, 
pak si musíme uvědomit hlubší smysl toho, co se děje, a snažit se pochopit, co nás má taková situace naučit.  

Vytěžme  z této situace co nejvíce pro pozitivní  rozvoj své osobnosti! Skrze utrpení pak můžeme  dospět k tomu 
lepšímu uvnitř sebe sama. 

 

9.Princip - 9.dům - znamení Střelce – Jupiter 
 

Třetí princip je principem komunikace ve smyslu získávání a šíření informací, které jsme získali; 
v devátém principu, jde o komunikaci s naším partnerem. Devátý princip je místem, kde je zpracováno to, 
co bylo objeveno v 8.principu. Zde si vytváříme svou vlastní filosofii.  

Devátý princip je i místem dalekých cest, což nemusí být bráno jen z hlediska zeměpisného, 
ale i z hlediska „cestování“ ve své mysli – můžeme se dostat do dalekých zákoutí své mysli či do jiných dimenzí, 
tedy získat „vyšší vědění“ ve smyslu univerzálních zákonitostí.  

To nám pomáhá pochopit to, co se kolem nás děje, a protože je 9.princip třetím principem druhého, 
je možné zde sledovat i to, jakým způsobem se partner projevuje. Na této schopnosti partnera pak záleží naše 
schopnost porozumění – čím více se partner umí projevovat a čím větší prostor mu k tomu dáme, o to lépe pak 
rozumíme jemu i sobě samým.  

Dokážeme-li mezi sebou slovně i písemně komunikovat, můžeme se duchovně obohacovat a náš vztah 
může duchovně růst. To, co vyjadřujeme v 9.domě, jsou vlastní ideje, které jsme objevili v 7.domě 
a nashromáždili a zajistili v 8.domě. 
 

Vyšší zákon č.9 – Jen za předpokladu, že je něco, čemu věříme a co pokládáme za svůj cíl, můžeme žít svůj život 
smysluplně.  Objevit to můžeme prostřednictvím komunikace s druhými lidmi, pokud je necháme, aby o sobě 

hovořili a tím nám předávali své zkušenosti, které nás vnitřně obohacují a z nichž můžeme čerpat. 
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IV.kvadrant – kvadrant „Nad-já“ neboli kvadrant „Pochopení“ 
 

V tomto kvadrantu uplatňujeme všechno to, s čím jsme se setkali  
v předcházejících kvadrantech. 

 
10.princip - 10.dům – znamení Kozoroha – Saturn  
 

V 10.principu se setkáváme se společnosti, v níž žijeme.  
 
Zatímco ve 4.principu jsme objevovali své city a pocity skrze svou rodinu, v 10.principu se zrcadlí to, 

co jsme si ve 4.principu osvojili. Zatímco ve 4.principu jde o naši individualitu v rámci rodiny, v 10.principu jde o 
naše práva v rámci celé společnosti.  

 
V souvislosti s právy je nutné nejprve přijmout omezení, které vyžaduje Saturn, čímž se učíme 

zodpovědnosti, kázni,  disciplinovanosti a vytrvalosti -  jedině s těmito vlastnostmi v životě něco dokážeme. 
 

Vyšší zákon č.10 – Každá společnost se vyvíjí a to, co platilo pro generaci rodičů,nemusí platit pro generaci jejich 
dětí.Toto je nejdůležitější pravidlo  vývoje lidstva.. Základem generačních proměn by však měla být zodpovědnost 

za své jednání, kázeň, disciplína a vytrvalost, což by se měla nastupující generace naučit od generace předcházející, 
protože bez těchto vlastností nelze v životě ničeho dosáhnout. 

 
11.princip - 11.dům – znamení Vodnáře – Uran  
 

Zatímco 5.princip představuje jakési uvolnění v podobě her, romantických lásek a zábavy, 11.princip 
představuje svobodu a uvolnění ve vztahu ke společnosti.  

 
Ten, kdo má nepříznivé aspekty Urana, mívá ve věci svého názoru na svobodu konflikty se společností, 

která zastává konvenční postoj, ale právě takové postavení Urana může odhalit člověka, s jehož pomocí dojde 
k dalšímu posunu z hlediska světového názoru v rámci celé společnosti.  
 

Vyšší zákon č.11 –Všichni lidé by měli žít v zájmu lidskosti, rovnosti a čistého přátelství. Svoboda jedince musí 
končit tehdy, pokud začne omezovat druhé lidi. Skutečná svoboda představuje vnitřní osvobození sebe sama 

od toho, co nás omezuje (viz 10.princip). 

 
12.princip - 12.dům – znamení Ryb – Neptun  
 

V 6.principu uplatňujeme svou individuální osobnost ve službě druhým tak, abychom druhé lidi 
obohatili vnitřně, nikoli abychom jednali v rozporu se svou přirozeností a omezovali tím sami sebe.  

 
V 6.principu jsme uplatňovali svou individualitu, kdežto ve 12.principu vnímáme a vyjadřujeme vlastní 

odpovědnost a prakticky uplatňujeme vlastní práva a kosmické schopnosti, které si však mnohdy nedokážeme 
či nechceme připustit, protože něco takového je pro společnost nepřijatelné. Není snad proto divu, že je tolik 
těch, kteří v dnešní době řeší 12.princip alkoholem, drogami, léky či vyřazením ze společnosti namísto toho, aby 
tyto své schopnosti uplatňovali v rámci celé společnosti.  
  

Vyšší zákon č.12  - Pomoc druhým neznamená dělat za ně to, co sami nezvládají. Pomoc druhým znamená ukázat 
jim cestu, ale to může také představovat hledání  podstaty, která je uložena hluboko v nevědomí – v nevědomí 
lidstva. K  tomu je však třeba značná dávka pokory a skromnosti, nejen jednoho ke druhému, ale i k přírodě a 
potažmo k celému vesmíru…. To, s čím se v životě setkáváme, nesmíme posuzovat pouze ze svého vlastního 

hlediska ani pouze s ohledem na  své nejbližší okolí. Všechno, co děláme, musíme posuzovat s ohledem na celý svět 
včetně přírody a také s ohledem na celý Vesmír, jehož jsme součástí. 
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Závěrem 

Horoskopy pro Vás 
 

V tomto e-booku  je samotný základ k univerzálním principům. To, co je v tomto e-booku uvedeno, si můžete 
dále rozšířit o nové poznatky a také ověřit v praxi prostřednictvím hry „V jedné malé zemi“. 
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