KDE SE BERE “VELKÝ KŘÍŽ”?
E-book o tom, jak porozumět vesmírným energiím a životním oblastem
Autorka: Jana Mašková

E-book „Kde se bere VELKÝ KŘÍŽ? aneb Jak porozumět životu?“
Autorka Jana Mašková
1

OBSAH
„VELKÝ KŘÍŽ“ ANEB JAK POROZUMĚT ŽIVOTU? .......................................................................................................................4
VELKÝ KŘÍŽ, MAPA ŽIVOTA, HOROSKOP NAROZENÍ ................................................................................................................5
GPS PRO NOVÝ ŽIVOT A TADY A TEĎ .................................................................................................................................................5
MAPA ŽIVOTA A VELKÝ KŘÍŽ - ZNAMENÍ .................................................................................................................................6
ZVĚROKRUH TGM A VELKÝ KŘÍŽ - ZNAMENÍ ............................................................................................................................7
VELKÝ KŘÍŽ V OBECNÉ MAPĚ ŽIVOTA? ...........................................................................................................................................8
OBECNÁ MAPA ŽIVOTA A VELKÝ KŘÍŽ - DOMY ........................................................................................................................9
ZVĚROKRUH TGM A OSA ASC-DSC - TADY .............................................................................................................................10
OSA ASC-DSC – Osa ASCENDENT-DESCENDENT - VÝZNAM..................................................................................................10
OSA ASC-DSC–„TADY“a ZLATÁ STŘEDNÍ CESTA ...................................................................................................................10
ZVĚROKRUH TGM A OSA MC-IC - TEĎ ....................................................................................................................................11
OSA MC-IC – Osa Medium Coeli-Imum Coeli - VÝZNAM ......................................................................................................11
OSA MC-IC – „TEĎ“ a ZLATÁ STŘEDNÍ CESTA .......................................................................................................................11
MAPA ŽIVOTA A VELKÝ KŘÍŽ – K ČEMU SLOUŽÍ?....................................................................................................................12
MAPA ŽIVOTA A VELKÝ KŘÍŽ – K ČEMU SLOUŽÍ?....................................................................................................................13
MAPA ŽIVOTA, VELKÝ KŘÍŽ A ENERGIE ZNAMENÍ ..................................................................................................................14
MAPA ŽIVOTA, VELKÝ KŘÍŽ – ENERGIE ZNAMENÍ ..................................................................................................................15
ENERGETICKÁ HODNOTA ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU .................................................................................................................................15
Jak rozpoznat AKTIVNÍ A PASIVNÍ ZNAMENÍ ve ZVĚROKRUHU? ..........................................................................................15
Aktivní a pasivní znamení zvěrokruhu ..................................................................................................................................15
ZNAMENÍ V HOROSKOPU NAROZENÍ – AKTIVNÍ A PASIVNÍ ...................................................................................................16
JAKÝ JE PROJEV AKTIVNÍCH A PASIVNÍCH ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU? ............................................................................................................16
Reakce na lidi a situace ........................................................................................................................................................16
ZNAMENÍ – KARDINÁLNÍ, FIXNÍ, PROMĚNLIVÁ ......................................................................................................................17
KARDINÁLNÍ,FIXNÍ,PROMĚNLIVÁ ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU ......................................................................................................17
KARDINÁLNÍ ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU–ZNAMENÍ BERAN,RAK,VÁHY,KOZOROH .................................................................17
FIXNÍ ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU – ZNAMENÍ BÝK, LEV, ŠTÍR, VODNÁŘ ..................................................................................17
PROMĚNLIVÁ ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU – ZNAMENÍ BLÍŽENCI, PANNA, STŘELEC, RYBY ......................................................17
ZVĚROKRUH T.G.M. – KARDINÁLNÍ, FIXNÍ, PROMĚNLIVÁ ......................................................................................................18
KARDINÁLNÍ, FIXNÍ, PROMĚNLIVÁ ZNAMENÍ v horoskopu narození ...................................................................................18
ZNAMENÍ A ŽIVLY OHEŇ, ZEMĚ, VZDUCH, VODA ...................................................................................................................19
OHEŇ, ZEMĚ, VZDUCH, VODA – ŽIVLOVÉ KVALITY ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU ......................................................................19
ZVĚROKRUH T.G.M. – OHEŇ, ZEMĚ, VZDUCH, VODA .............................................................................................................20

E-book „Kde se bere VELKÝ KŘÍŽ? aneb Jak porozumět životu?“
Autorka Jana Mašková
2

Živlové kvality ZNAMENÍ v horoskopu narození ...................................................................................................................20
ENERGETICKÁ HODNOTA ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU ...............................................................................................................21
ENERGIE ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU .......................................................................................................................................21
OBECNÁ MAPA ŽIVOTA, VELKÝ KŘÍŽ – DOMY ........................................................................................................................23
Rozdělení domů horoskopu narození ...................................................................................................................................23
MAPA ŽIVOTA, VELKÝ KŘÍŽ – DOMY ......................................................................................................................................24
ROZDĚLENÍ DOMŮ HOROSKOPU NAROZENÍ ..........................................................................................................................................24
OBECNÁ MAPA ŽIVOTA – DOMY HLAVNÍ (ROHOVÉ) .............................................................................................................25
Domy hlavní (rohové) – I.dům (ASC), IV.dům (IC), VII.dům (DSC), X.dům (MC) ....................................................................25
JAK SPOLU SOUVISÍ HLAVNÍ DOMY? ...................................................................................................................................................26
I.(1.) dům - OSOBNOST (ASC) ...............................................................................................................................................26
IV.(4.) dům - RODINA A KOŘENY (IC) ....................................................................................................................................26
VII.(7.) dům - PARTNERSTVÍ (DSC) ........................................................................................................................................26
X.(10.)dům- SPOLEČNOSTI (MC) ...........................................................................................................................................26
OBECNÁ MAPA ŽIVOTA – DOMY NÁSLEDNÉ..........................................................................................................................27
JAK SOUVISÍ NÁSLEDNÉ DOMY? .........................................................................................................................................................28
II.(2.) dům – FINANCE ...........................................................................................................................................................28
V.(5.) dům - HRY, ZÁLIBY, DĚTI, ROMANTICKÉ LÁSKY ..........................................................................................................28
VIII.(8.) dům - PENÍZE DRUHÝCH LIDÍ, SMRT, SEX, HLUBOKÉ POCHOPENÍ ...........................................................................28
XI.(11.) dům- PŘÁTELÉ ..........................................................................................................................................................28
OBECNÁ MAPA ŽIVOTA – DOMY PADAJÍCÍ ............................................................................................................................29
DOMY PADAJÍCÍ – III.DŮM, VI.DŮM, IX.DŮM, XII.DŮM ........................................................................................................................29
JAK SOUVISÍ PADAJÍCÍ DOMY? ...........................................................................................................................................................30
III. (3.) dům – BLÍZKÉ OKOLÍ, VZDĚLÁNÍ ................................................................................................................................30
VI (6.) dům - KAŽDODENNÍ POVINNOSTI, ZDRAVÍ ................................................................................................................30
IX.(9.)dům-VYŠŠÍ VĚDĚNÍ,DALEKÉ CESTY, NÁBOŽENSTVÍ, VÍRA, FILOZOFIE .........................................................................30
XII.(12.) dům- NEVĚDOMÍ, UZAVŘENÉ PROSTORY ...............................................................................................................30
ZÁVĚREM ..............................................................................................................................................................................31

E-book „Kde se bere VELKÝ KŘÍŽ? aneb Jak porozumět životu?“
Autorka Jana Mašková
3

„VELKÝ KŘÍŽ“ aneb Jak porozumět životu?
Zde se budeme učit rozumět sobě i druhým lidem tím, že pochopíme, jak působí energie
v našich životech a jak žít život v celé jeho šíři. K tomu je nejprve potřeba seznámit se
se systémem, který souvisí s MAPOU ŽIVOTA, tedy s horoskopem narození.
Začneme vnějším kruhem, tedy tím, že si
vysvětlíme, jak je to v MAPĚ ŽIVOTA
se ZNAMENÍMI zvěrokruhu, a pokračovat
budeme vnitřním kruhem, kde jsou znázorněny
jednotlivé
životní
oblasti,
tedy DOMY
horoskopu narození. Vysvětlíme si, jak je to
s energetickým
potenciálem
ZNAMENÍ
zvěrokruhu a s důležitostí jednotlivých DOMŮ.
Za tímto účelem si nejprve na MAPĚ ŽIVOTA
vyznačíme tzv. VELKÝ KŘÍŽ, který naznačuje
čtyři astopsychologické kvadranty

Astropsychologické kvadranty
Kvadrant tělesný – TĚLO
Kvadrant duševní
tělesný ––TĚLO
DUŠE
Kvadrant duchovní
duševní ––DUŠE
DUCH
Kvadrant duchovní
pochopení– -DUCH
Nad-Já
Kvadrant pochopení - Nad-Já
Tyto kvadranty nastíní čtyři základní úrovně
života,
Tyto
kvadranty
s nimiž se
nastíní
budeme
čtyřiučit
základní
prakticky
úrovně
pracovat.
života,
s nimiž budeme prakticky pracovat.

V tomto e-booku jsou použity informace z knihy
„Učebnice vědecké a tradiční astrologie“-HADES-nak.
IVO ŽELEZNÝ, překlad dr Václav Lepičovský; citace
z knihy označena +-číslo stránky)
V tomto e-booku je také uváděno do praxe to, co je
uvedeno v knize „Astrologie a psychologie“ (Herman
Meyer, nakl.Sagittarius)
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VELKÝ KŘÍŽ, MAPA ŽIVOTA, horoskop narození

GPS pro nový život a TADY a TEĎ
Podle postupu na následujících stránkách se
seznámíme s tím, jak si ve své MAPĚ ŽIVOTA
vyznačit VELKÝ KŘÍŽ a jak mu porozumět.
Pro názornost využijeme také ZVĚROKRUH
a MAPU ŽIVOTA Tomáše Garrigua Masaryka.
Nejprve se ale seznámíme s tím, co všechno je
součástí VELKÉHO KŘÍŽE a jak tomu
porozumět.
To,
co
je
zde
uvedeno,
pak využijeme
u MAPY
ŽIVOTA
a
ZVĚROKRUHU Tomáše Garrigua Masaryka a ty
můžeš následně těchto poznatků využít u své
vlastní MAPY ŽIVOTA a/nebo u svého vlastního
ZVĚROKRUHU. Právě toto je podstatou TADY a TEĎ.
Velký kříž rozděluje horoskop na čtyři kvadranty, přičemž každý kvadrant zahrnuje tři principy,
tedy tři schopnosti. První dva kvadranty mají souvislost s naší osobností (TĚLO+DUŠE), třetí
kvadrant s našimi vztahy (DUCH) a čtvrtý kvadrant s naším uplatněním ve společnosti
a s Kosmem (POCHOPENÍ, Nad-Já). Z toho vyplývá, že každý z nás má z hlediska celkového
rozměru života v životě tři úkoly.
Prvním úkolem je zvládnout své
vlastní „Já“, abychom žili v rovnováze
sami se sebou, kdy bychom se měli
postarat o to, aby byla v rovnováze tělesná
a duševní stránka naší osobnosti. Druhým
úkolem je zvládnout své vztahy,
abychom žili v harmonii s druhými lidmi.
Třetím úkolem je zvládnout své
uplatnění ve společnosti, s nímž se
posouváme na kosmickou úroveň. Pokud
některý z těchto úkolů chybí, je člověku
připomínán tak dlouho, dokud si jej plně
neuvědomí a nezvládne jej.
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MAPA ŽIVOTA a VELKÝ KŘÍŽ - Znamení

Obrázek 1 Obecná MAPA ŽIVOTA a VELKÝ KŘÍŽ

Obecná MAPA ŽIVOTA zahrnuje čtyři kvadranty, které představují celkový rozměr života a zároveň
souvisí s naším osobním rozvojem. VELKÝ KŘÍŽ v této MAPĚ ŽIVOTA propojuje počátky (hroty)
znamení Beran (ČINNOST) + Váhy (NAVAZOVÁNÍ VZTAHŮ) a znamení Rak (PÉČE) + Kozoroh
(BUDOVÁNÍ). Zde jasně vidíme, co v rámci jednotlivých SCHOPNOSTÍ spolu souvisí v jednotlivých
kvadrantech. V tabulce níže je to převedeno do řeči astrologie a horoskopu narození, na následující
stránce si vše znázorníme v horoskopu narození Tomáše Garrigua Masaryka.

Kvadrant POCHOPENÍ – „Nad-Já“

Kvadrant DUCH

X. Znamení Kozoroh (BUDOVÁNÍ) -Saturn10.dům
XI. Znamení Vodnář-Uran-11.dům
XII. Znamení Ryby-Neptun-12.dům

VII. Znamení Váhy (NAVAZOVÁNÍ VZTAHŮ)
Venuše-7.dům
VIII. Znamení Štír-Pluto-8.dům
IX. Znamení Střelec-Jupiter-9.dům

Kvadrant TĚLO – Tělesný kvadrant

Kvadrant DUŠE

I.Znamení Beran (ČINNOST) -Mars-1.dům
II. Znamení Býk-Venuše-2.dům
III. Znamení Blíženci-Merkur-3.dům

IV. Znamení Rak (PÉČE) -Měsíc/Luna-4.dům
V. Znamení Lev-Slunce-5.dům
VI. Znamení Panna-Merkur-6.dům
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Zvěrokruh TGM a VELKÝ KŘÍŽ - Znamení

Ve ZVĚROKRUHU výše je znázorněn horoskop narození T.G.Masaryka. I zde vidíme VELKÝ
KŘÍŽ, v němž jsou propojeny „hroty“, tedy počátky znamení Beran+Váhy a znamení
Rak+Kozoroh. I zde jsou vytvořeny čtyři kvadranty, ale zastoupení domů je v tomto případě
odlišné od VELKÉHO KŘÍŽE Obecné MAPY ŽIVOTA. Z hlediska přiřazení znamení zvěrokruhu
k jednotlivým domům v horoskopu narození souvisí u TGM úkoly znamení zvěrokruhu s těmi
domy horoskopu narození TGM, ve kterých se znamení nachází, jak je uvedeno níže.
Kvadrant POCHOPENÍ – „Nad-Já“
Kvadrant DUCH
X. Znamení Kozoroh souvisí s VIII-8. domem
XI. Znamení Vodnář souvisí s IX-9.a X-10. domem
XII. Znamení Ryby souvisí s XI-11. domem

VII. Znamení Váhy souvisí s V-5. domem
VIII. Znamení Štír souvisí s VI-6. domem
IX. Znamení Střelec souvisí s VII-7. domem

Kvadrant TĚLO

Kvadrant DUŠE

I. Znamení Beran souvisí s XI-11. domem
II. Znamení Býk souvisí s XII-12. domem
III. Znamení Blíženci souvisí s I-1. domem

IV. Znamení Rak souvisí s II-2. domem
V. Znamení Lev souvisí s III-3.a IV-4.domem
VI. Znamení Panna souvisí s V-5. domem
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VELKÝ KŘÍŽ v Obecné MAPĚ ŽIVOTA?
Nyní je na čase seznámit se s tím co představují jednotlivé kvadranty.
•

TĚLO – Tělesný kvadrant
Tělesný kvadrant představuje naši tělesnou schránku, naši fyzickou existenci
a všechno to, co je s ní spojeno, tedy fyzickou aktivitu pro přežití, stabilizování
vlastní životní situace na praktické rovině i po finanční stránce a další rozšíření
našich schopností prostřednictvím intelektu při vzdělávání. V tělesném kvadrantu
„objevujeme“, „vymezujeme“ a dále rozvíjíme své TĚLO, tedy tělesnou stránku
našeho bytí.

•

DUŠE – Duševní kvadrant
Duševní kvadrant představuje náš vnitřní život a duševní svéráz. Tento kvadrant
souvisí s tím, jak se cítíme, jak projevujeme své city, jimiž jsme připoutáni ke svému
původu – k rodině, národu, vlasti. V duševním kvadrantu „objevujeme“,
„vymezujeme“ a dále rozvíjíme svou DUŠI a učíme se projevovat své city tak,
abychom se cítili dobře.

•

DUCH – Duchovní kvadrant
Duchovní kvadrant souvisí s našimi vztahy a s tím, jak své vztahy „objevujeme“,
„vymezujeme“ a dále rozvíjíme na duchovní rovině.

•

„Nad-Já“ - Kvadrant POCHOPENÍ
V kvadrantu celkového POCHOPENÍ přesahujeme své vlastní „Já“ a uvědomujeme
si to, co je NAD naším „Já“, tedy „Nad-Já“. Zde si uvědomujeme svá práva,
která objevujeme při uplatnění ve společnosti a vymezujeme ve skupině lidí,
s nimiž sdílíme stejné ideály – s našimi přáteli - a dále tato práva rozšiřujeme
na kosmickou rovinu a na všechno to, co nás obklopuje, tedy i na Přírodu a Vesmír,
jehož jsme součástí.

Nyní si ukážeme, jak nám VELKÝ KŘÍŽ v Obecné MAPĚ ŽIVOTA může pomoci při lepším
pochopení důležitosti jednotlivých životních oblastí – domů horoskopu narození.
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Obecná MAPA ŽIVOTA a VELKÝ KŘÍŽ - Domy

Tuto Obecnou MAPU ŽIVOTA rozdělenou na čtyři kvadranty již známe z předcházejících
stránek, nyní si však namísto znamení zvěrokruhu (vnější kruh) budeme všímat vnitřního kola
s rozpisem jednotlivých životních oblastí. V tabulce níže si připomeneme, co všechno souvisí
s jednotlivými životními oblastmi a na následující stránce si na příkladu ZVĚROKRUHU
T.G.Masaryka opět ukážeme, jak se takovýto VELKÝ KŘÍŽ vytvoří ve ZVĚROKRUHU
znázorňujícím horoskop narození. Zde jsou tedy tabulky s přehledem životních oblastí – domů
a jejich přiřazeni ke znamením zvěrokruhu a planetám.
Kvadrant POCHOPENÍ – „Nad-Já“

Kvadrant DUCH

X. 10.dům-Kozoroh--Saturn
XI. 11.dům-Vodnář-Uran
XII. 12.dům-Ryby-Neptun

VII. 7.dům-Váhy-Venuše
VIII. 8.dům-Štír-Pluto
IX. 9.dům-Střelec-Jupiter

Kvadrant TĚLO

Kvadrant DUŠE

I. 1.dům-Beran-Mars
II. 2.dům-Býk-Venuše
III. 3.dům-Blíženci-Merkur

IV. 4.dům-Rak-Měsíc/Luna
V. 5.dům-Lev-Slunce
VI. 6.dům-Panna-Merkur
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Zvěrokruh TGM a Osa ASC-DSC - TADY

Obrázek 2 Obecná MAPA ŽIVOTA a VELKÝ KŘÍŽ

V osobním ZVĚROKRUHU T.G.Masaryka jsme si vyznačili spojnici
tedy Ascendent-Descendent, což je to počátek 1.domu (AC) a počátek 7.domu (DC).

AC-DC,

OSA ASC-DSC – Osa ASCENDENT-DESCENDENT - VÝZNAM
Spojnice mezi ASC - DSC (AC - DC) rozděluje horoskop narození na dolní a horní polovinu.
V dolní polovině jsou domy související s osobností člověka, představující energie, které jsou člověku
dány. Horní polovina pak představuje energie, které se učí zrozenec zvládat prostřednictvím druhých
lidí. Je-li více planet v dolní polovině horoskopu, znamená to, že se dotyčný zrozenec zaměřuje více
na osobní život a své vlastní „Já“; je-li více planet v horní polovině¸ pak to znamená, že se zrozenec
orientuje více na druhé lidi - své partnery a na společnost.

OSA ASC-DSC–„TADY“a ZLATÁ STŘEDNÍ CESTA
Střed spojnice AC-DC lze označit jako TADY. Jedná se o bod, který je samotným středem našeho
vlastního „Já“ ve vztahu k druhým lidem... Ono „TADY“ představuje „ZLATOU STŘEDNÍ CESTU“
mezi energií znamení na ASC, což souvisí s naší osobností, a s DSC, tedy s tím, jakou energii se
učíme zvládat prostřednictvím druhých lidí, tzn. jaký typ lidí k sobě přitahujeme pro spolupráci
v PARTNERSKÝCH VZTAZÍCH. Znamení v těchto dvou životních oblastech jsou vzájemně
tzv. „v opozici“.
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Zvěrokruh TGM a Osa MC-IC - TEĎ

Obrázek 3 Obecná MAPA ŽIVOTA a VELKÝ KŘÍŽ

Nyní si v osobním ZVĚROKRUHU T.G.Masaryka vyznačíme spojnici MC-IC, tedy Medium
Coeli-Imum Coeli, což je to počátek 10.domu (MC) a počátek 4.domu (IC) (každý to má jinak).

OSA MC-IC – Osa Medium Coeli-Imum Coeli - VÝZNAM
Tato spojnice rozděluje horoskop narození na dvě části – levou a pravou polovinu (levá a pravá
hemisféra). Je-li více planet v levé polovině, pak se zrozenec soustřeďuje více na své vlastní „Já“
a na uplatnění ve společnosti, nejspíš se orientuje více na „hmotu“; má-li zrozenec více planet
v pravé polovině horoskopu, pak se soustřeďuje spíš na rodinu a původ a také na své partnery – zde
je více zdůrazněna citlivost a duchovno.

OSA MC-IC – „TEĎ“ a ZLATÁ STŘEDNÍ CESTA
Spojnice mezi MC a IC představuje „TEĎ“. Střed této osy představuje to, co lze nazvat „správným
načasováním“ z hlediska našeho uplatnění ve společnosti vycházejícího z naší duševní podstaty ...
Ve SPOLEČNOSTI se setkáváme s energií, která je v přímém rozporu s tím, co nás naučili doma.
Zde tedy záleží na tom, co uděláme právě TEĎ, protože tím si připravujeme podmínky
pro budoucnost i z hlediska našeho uplatnění ve SPOLEČNOSTI tak, aby toto uplatnění naplňovalo
i naše duševní potřeby. I zde je třeba brát v potaz fakt, že znamení v těchto dvou životních oblastech
jsou vzájemně „v opozici“ a je třeba hledat „zlatou střední cestu“.
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MAPA ŽIVOTA a VELKÝ KŘÍŽ – K čemu slouží?
VELKÝ KŘÍŽ vyznačený v MAPĚ ŽIVOTA nám poslouží k lepšímu pochopení významu
jednotlivých životních oblastí a energetického potenciálu znamení zvěrokruhu. U jednotlivých
polí si tedy budeme všímat znamení, která přísluší jednotlivým DOMŮM v Obecné MAPĚ
ŽIVOTA, jak je uvedeno v tabulce níže. Tyto tři pojmy spolu vždy souvisí i v horoskopu narození
bez ohledu na to, jak jsou postaveny ve ZVĚROKRUHU.

Kvadrant POCHOPENÍ – „Nad-Já“

Kvadrant DUCH

X. 10.dům a znamení Kozoroh
XI. 11.dům a znamení Vodnář
XII. 12.dům a znamení Ryby

VII. 7.dům a znamení Váhy
VIII. 8.dům a znamení Štír
IX. 9.dům a znamení Střelec

Kvadrant TĚLO

Kvadrant DUŠE

I. 1.dům a znamení Beran
II. 2.dům a znamení Býk
III. 3.dům a znamení Blíženci

IV. 4.dům a znamení Rak
V. 5.dům a znamení Lev
VI. 6.dům a znamení Panna

Na následujících stránkách si vysvětlíme, jak za pomoci VELKÉHO KŘÍŽE porozumět
energetickému potenciálu znamení zvěrokruhu a významu jednotlivých domů.
Začneme znameními zvěrokruhu
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MAPA ŽIVOTA a VELKÝ KŘÍŽ – K čemu slouží?

Začneme znameními zvěrokruhu a jejich energetickým potenciálem. Nejprve si tedy pojmenujeme
jednotlivé energie naznačené ve vnějším kruhu znameními zvěrokruhu, které jsou nositeli těchto energií,
ve středním kruhu je astrologický symbol příslušného znamení. Podobně si můžeme označit i znamení
ve vlastním ZVĚROKRUHU, jak to vidíme u ZVĚROKRUHU Tomáše Garrigua Masaryka
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MAPA ŽIVOTA, VELKÝ KŘÍŽ a energie znamení
Pro určení energetického potenciálu znamení zvěrokruhu nám velice dobře poslouží právě
MAPA ŽIVOTA rozdělená na jednotlivé kvadranty. Energetický potenciál znamení zvěrokruhu je
určován z několika hledisek:
Z hlediska přirozeného projevu rozdělujeme znamení na aktivní + a pasivní Z hlediska reakce na lidi a situace rozdělujeme znamení na znamení, která jednají
(kardinální), projevují vytrvalé úsilí (fixní) nebo se přizpůsobí (proměnlivá)
Z hlediska následujícího jednání po reakci na lidi a situace rozdělujeme znamení
podle živlových kvalit na znamení, která přebírají vůdčí roli (OHEŇ), znamení, která zapojují
praktičnost (ZEMĚ), znamení, která zapojují intelekt (VZDUCH) a znamení, která zapojují
citlivost (VODA). K pochopení toho, jak se které znamení zvěrokruhu projevuje, nám opět
pomůže MAPA ŽIVOTA a VELKÝ KŘÍŽ.

U znamení nás nejprve zajímá přirozený projev znamení, tedy zda se energie znamení svou
vlastní podstatou projevuje v našem životě aktivně nebo pasivně; dále nás bude zajímat, jak se
bude energie znamení projevovat po reakci na lidi a situace a v konečném efektu nás bude
zajímat, jaká bude následná reakce.
Z hlediska přirozeného projevu nám postačí pořadí znamení ve zvěrokruhu, z hlediska reakce
na lidi a situace nás bude zajímat pořadí znamení v příslušném kvadrantu a z hlediska následné
reakce nás bude zajímat živlová hodnota jednotlivých znamení zvěrokruhu.
To vše si vysvětlíme na následující stránce.
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MAPA ŽIVOTA, VELKÝ KŘÍŽ – Energie ZNAMENÍ
Energetická hodnota znamení zvěrokruhu
Při seznamování s energetickou hodnotou jednotlivých znamení zvěrokruhu je dobré vědět, že jednotlivá
znamení zvěrokruhu mají svou energetickou hodnotu pevně dánu, což v praxi znamená, že svou
energetickou hodnotu projevují stejně za všech okolností, ať už v horoskopu narození nebo při tzv.
tranzitech (při průchodu planet zvěrokruhem a tím i horoskopem narození) či v souvislosti s momentálním
působením bez ohledu na postavení v horoskopu narození.

Jak rozpoznat AKTIVNÍ A PASIVNÍ ZNAMENÍ ve ZVĚROKRUHU?
Ve zvěrokruhu se pravidelně střídají aktivní a pasivní znamení zvěrokruhu, což nám usnadňuje
pochopení projevu znamení z hlediska projevu vlastní energie znamení. Z tohoto hlediska tedy dělíme
znamení zvěrokruhu na AKTIVNÍ a PASIVNÍ.

Aktivní a pasivní znamení zvěrokruhu
Aktivitu a pasivitu znamení zvěrokruhu rozpoznáme celkem snadno – AKTIVNÍ znamení jsou ta,
která mají LICHÉ pořadí ve zvěrokruhu, PASIVNÍ znamení jsou ta, která mají SUDÉ pořadí
ve zvěrokruhu. Všechna AKTIVNÍ znamení, tedy znamení s LICHÝM pořadím ve zvěrokruhu, si
označíme znaménkem + (plus), všechna PASIVNÍ znamení, tedy znamení se SUDÝM pořadím
ve zvěrokruhu, si označíme znaménkem – (mínus).
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ZNAMENÍ v horoskopu narození – Aktivní a pasivní
Nyní se podíváme, jak je to ve ZVĚROKRUHU, tedy horoskopu narození Tomáše Garrigua Masaryka.

Jaký je projev aktivních a pasivních znamení zvěrokruhu?
Každé znamení zvěrokruhu se v první řadě „chová“ podle své energetické hodnoty. Pokud se jedná
o znamení AKTIVNÍ, pak v těch životních oblastech (DOMECH horoskopu narození), kde máme AKTIVNÍ
znamení, JEDNÁME, aby se dosáhlo nějakého výsledku. V těch životních oblastech (DOMECH horoskopu
narození), kde jsou PASIVNÍ znamení zvěrokruhu, jsme PASIVNÍ, spíše reagujeme, než jednáme.

Reakce na lidi a situace
Z hlediska reakce na lidi a situace rozdělujeme znamení na znamení kardinální, fixní
a proměnlivá
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ZNAMENÍ – Kardinální, fixní, proměnlivá
KARDINÁLNÍ,FIXNÍ,PROMĚNLIVÁ ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU
Dále rozpoznáváme energetickou hodnotu znamení zvěrokruhu z hlediska následné reakce. Z tohoto
hlediska rozdělujeme znamení na KARDINÁLNÍ (K), FIXNÍ (F) a PROMĚNLIVÁ (P). Zde napomůže
k pochopení tohoto přiřazení právě rozdělení Obecné MAPY ŽIVOTA VELKÝM KŘÍŽEM na kvadranty.

KARDINÁLNÍ ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU–ZNAMENÍ BERAN,RAK,VÁHY,KOZOROH
KARDINÁLNÍ znamení zvěrokruhu jsou první znamení každého kvadrantu, tedy znamení Beran,
Rak, Váhy, Kozoroh. Tato první znamení kvadrantů si označíme písmenem K. KARDINÁLNÍ znamení
zvěrokruhu REAGUJÍ TÍM, ŽE JEDNAJÍ, a to bez ohledu na to, zda se jedná o znamení aktivní nebo pasivní.

FIXNÍ ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU – ZNAMENÍ BÝK, LEV, ŠTÍR, VODNÁŘ
FIXNÍ znamení zvěrokruhu jsou druhá znamení kvadrantů, tedy znamení Býk, Lev, Štír, Vodnář.
Tato druhá znamení kvadrantů si označíme písmenem F. FIXNÍ znamení zvěrokruhu REAGUJÍ TÍM,
ŽE PROJEVUJÍ VYTRVALÉ ÚSILÍ.

PROMĚNLIVÁ ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU – ZNAMENÍ BLÍŽENCI, PANNA, STŘELEC, RYBY
PROMĚNLIVÁ znamení zvěrokruhu jsou třetí znamení kvadrantů, tedy znamení Blíženci, Panna,
Střelec, Ryby. Tato třetí znamení kvadrantů si označíme písmenem P. PROMĚNLIVÁ znamení zvěrokruhu
REAGUJÍ TÍM, ŽE SE PŘIZPŮSOBÍ.
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ZVĚROKRUH T.G.M. – Kardinální, fixní, proměnlivá
KARDINÁLNÍ, FIXNÍ, PROMĚNLIVÁ ZNAMENÍ v horoskopu narození
Stejným způsobem z hlediska následné reakce reagujeme na lidi a situace v jednotlivých životních
oblastech (domech) podle toho, zda se jedná o znamení KARDINÁLNÍ (K), FIXNÍ (F) či PROMĚNLIVÁ (P).
Podívejme se, jak je tomu v případě ZVĚROKRUHU a tím i horoskopu narození T.G.Masaryka.

KARDINÁLNÍ ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU – ZNAMENÍ BERAN, RAK, VÁHY, KOZOROH
Znamení Beran je samo o sobě znamení aktivní, které reaguje tím, že jedná, znamení Rak je
znamení pasivní, které reaguje tím, že jedná, znamení Váhy je znamení aktivní, které reaguje tím, že jedná,
znamení Kozoroh je znamení pasivní, které reaguje tím, že jedná.

FIXNÍ ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU – ZNAMENÍ BÝK, LEV, ŠTÍR, VODNÁŘ
Znamení Býk je samo o sobě znamení pasivní, které reaguje tím, že projevuje vytrvalé úsilí,
znamení Lev je znamení aktivní, které reaguje tím, že projevuje vytrvalé úsilí, znamení Štír je znamení
pasivní, které reaguje tím, že projevuje vytrvalé úsilí a znamení Vodnář je znamení aktivní, které reaguje
tím, že projevuje vytrvalé úsilí. U všech těchto znamení zvěrokruhu samozřejmě záleží na tom, v jakém
smyslu jednotlivá znamení „projevují vytrvalé úsilí“. Toto rozlišení tedy nerozpoznává, zda se jedná o vytrvalé
úsilí při pozitivním či negativním projevu daných energií těchto znamení zvěrokruhu, obojí – jak pozitivní,
tak negativní projev - dělají s maximální intenzitou, pokud už se pro jeden z těchto projevů rozhodnou.

PROMĚNLIVÁ ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU – ZNAMENÍ BLÍŽENCI, PANNA, STŘELEC, RYBY
Znamení Blíženci je samo o sobě znamení aktivní, které reaguje tím, že se přizpůsobí, znamení
Panna je znamení pasivní, které reaguje tím, že se přizpůsobí, znamení Střelec je znamení aktivní, které
reaguje tím, že se přizpůsobí a znamení Ryby je znamení pasivní, které reaguje tím, že se přizpůsobí.
U všech znamení ovšem záleží na tom, v jakém smyslu se přizpůsobují.
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ZNAMENÍ a živly OHEŇ, ZEMĚ, VZDUCH, VODA
OHEŇ, ZEMĚ, VZDUCH, VODA – ŽIVLOVÉ KVALITY ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU
Dále rozpoznáváme energetickou hodnotu znamení zvěrokruhu z hlediska následného chování
po reakci na lidi a situace, a sice podle živlové kvality jednotlivých znamení zvěrokruhu. Z tohoto hlediska
rozlišujeme znamení OHNIVÁ, ZEMSKÁ VZDUŠNÁ A VODNÍ. Po přiřazení těchto kvalit zjistíme,
že z hlediska živlových kvalit se znamení prolínají jednotlivými kvadranty. U všech znamení záleží na tom,
v jakém smyslu, tedy při jakém projevu je živlová kvalita uplatňována, zda při projevu pozitivním
nebo negativním.

OHNIVÁ ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU – ZNAMENÍ BERAN, LEV, STŘELEC - O
OHNIVÁ znamení zvěrokruhu jsou znamení Beran, Lev a Střelec. Tato znamení si označíme
písmenem O. OHNIVÁ znamení zvěrokruhu po reakci na lidi a situace přebírají vůdčí roli.

ZEMSKÁ ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU – ZNAMENÍ BÝK, PANNA, KOZOROH - Z
ZEMSKÁ znamení zvěrokruhu jsou znamení Býk, Panna a Kozoroh. Tato znamení si označíme
písmenem Z. ZEMSKÁ znamení zvěrokruhu po reakci na lidi a situace zapojují praktičnost.

VZDUŠNÁ ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU – ZNAMENÍ BLÍŽENCI, VÁHY, VODNÁŘ - VZ
VZDUŠNÁ znamení zvěrokruhu jsou znamení Blíženci, Váhy a Vodnář. Tato znamení si označíme
písmeny VZ. VZDUŠNÁ znamení zvěrokruhu po reakci na lidi a situace zapojují intelekt.

VODNÍ ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU – ZNAMENÍ RAK, ŠTÍR, RYBY - VO
VODNÍ znamení zvěrokruhu jsou znamení Rak, Štír a Ryby. Tato znamení si označíme písmeny
VO. VODNÍ znamení zvěrokruhu po reakci na lidi a situace zapojují citlivost.
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ZVĚROKRUH T.G.M. – OHEŇ, ZEMĚ, VZDUCH, VODA
Živlové kvality ZNAMENÍ v horoskopu narození
Stejným způsobem z hlediska následného konání po reakci na lidi a situace projevujeme v jednotlivých
životních oblastech (domech) energii znamení zvěrokruhu podle toho, zda se jedná o znamení s živlovou
kvalitou OHEŇ (O), ZEMĚ (Z), VZDUCH (VZ) či VODA (VO). Podívejme se, jak je tomu v případě
ZVĚROKRUHU a tím i horoskopu narození T.G.Masaryka.

OHNIVÁ ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU – ZNAMENÍ BERAN, LEV, STŘELEC
Všechna ohnivá znamení jsou znamení aktivní, která přebírají vůdčí roli, záleží tedy na tom, v jakém
smyslu. Ohnivá znamení se liší reakcí na lidi a situace. Znamení Beran na lidi a situace reaguje tím,
že jedná, znamení Lev na lidi a situace reaguje tím, že projevuje vytrvalé úsilí, znamení Střelec na lidi
a situace reaguje tím, že se přizpůsobí.

ZEMSKÁ ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU – ZNAMENÍ BÝK, PANNA, KOZOROH
Všechna zemská znamení jsou znamení pasivní, která zapojují praktičnost, záleží tedy na tom, v jakém
smyslu. Zemská znamení se liší reakcí na lidi a situace. Znamení Býk na lidi a situace reaguje tím,
že projevuje vytrvalé úsilí, znamení Panna na lidi a situace reaguje tím, že se přizpůsobí, znamení
Kozoroh na lidi a situace reaguje tím, že jedná.

VZDUŠNÁ ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU – ZNAMENÍ BLÍŽENCI, VÁHY, VODNÁŘ
Všechna vzdušná znamení jsou znamení aktivní, která zapojují intelekt, záleží tedy na tom, v jakém
smyslu. Vzdušná znamení se liší reakcí na lidi a situace. Znamení Blíženci na lidi a situace reaguje tím, že se
přizpůsobí, znamení Váhy na lidi a situace reaguje tím, že jedná, znamení Vodnář na lidi a situace reaguje
tím, že projevuje vytrvalé úsilí.

VODNÍ ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU – ZNAMENÍ RAK, ŠTÍR, RYBY
Všechna vodní znamení jsou znamení pasivní, která zapojují citlivost, záleží tedy na tom, zda v pozitivním
či negativním smyslu. I vodní znamení se liší reakcí na lidi a situace. Znamení Rak na lidi a situace reaguje
tím, že jedná, znamení Štír na lidi a situace reaguje tím, že projevuje vytrvalé úsilí, znamení Ryby na lidi
a situace reaguje tím, že se přizpůsobí.
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ENERGETICKÁ HODNOTA ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU
Nyní si tedy přehledně uspořádáme všechna znamení zvěrokruhu s informací o energetické
hodnotě daného znamení a přiřazení k domům a planetám, které jim vládnou. Pak již budeme
vědět, že každé znamení zvěrokruhu projevuje svůj energetický potenciál podle dané
energetické hodnoty, takže budeme vědět i to, jak projevovat svůj vlastní energetický potenciál
v té životní oblasti (domu horoskopu narození), kde se příslušné znamení zvěrokruhu nachází
v našem horoskopu narození. Vždy ovšem záleží na tom, v jakém smyslu se bude energie
projevovat, zda při pozitivním či negativním projevu dané energie.

ENERGIE ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU
Znamení Beran představuje aktivní fyzickou
činnost pro naše přežití. Jedná se o aktivní
znamení, které reaguje tím,
že jedná a následně přebírá
vůdčí roli. Toto je nejaktivnější
znamení zvěrokruhu.
Znamení Beran vládne planeta
Mars a souvisí s 1.domem (hlavní dům).
Znamení Býk představuje stabilizování
vlastní
životní
situace
a schopnost užívat si života.
Toto je pasivní znamení,
které reaguje
tím,
že
projevuje vytrvalé úsilí a
následně zapojuje praktičnost.
Znamení Býk vládne planeta Venuše
a souvisí s 2.domem (následný dům).
Znamení Blíženci představuje komunikaci
„na blízko“, tedy s blízkým
okolím. Jedná se o aktivní
energii, která reaguje tím, že
se přizpůsobí a následně
zapojuje intelekt.
Znamení Blíženci vládne planeta Merkur
a souvisí s 3.domem (padající dům).

Znamení Rak představuje péči.
Jedná se o pasivní energii,
která reaguje tím, že jedná a
následně zapojuje citlivost.
Znamení
Rak
vládne
Měsíc/Luna
a souvisí
s 4.domem (hlavní dům).
Znamení Lev představuje tvoření.
Toto je aktivní energie,
která reaguje tím, že projevuje
vytrvalé úsilí a následně
přebírá vůdčí roli.
Znamení Lev vládne Slunce
a souvisí s 5.domem (následný dům).
Znamení

Panna
představuje
citlivé
a praktické analyzování. Toto je
pasivní energie, která reaguje
tím, že se přizpůsobí a
následně zapojuje praktičnost.
Znamení Panna vládne planeta Merkur
a souvisí s 6.domem (padající dům).
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Znamení Váhy představuje vztahování se
neboli navazování vztahů.
Toto je aktivní znamení, které
reaguje tím, že jedná a
následně zapojuje intelekt.
Znamení Váhy vládne planeta Venuše
a souvisí s 7.domem (hlavní dům).
Znamení Štír představuje hlubokou touhu.
Jedná se o pasivní energii,
která
reaguje
tím,
že
projevuje vytrvalé úsilí a
následně zapojuje citlivost.
Znamení Štír vládne planeta Pluto a souvisí
s 8.domem (následný dům).
Znamení

Střelec představuje hledání
společné cesty pro budoucnost.
Jde o aktivní energii, která
reaguje tím, že se přizpůsobí
a následně přebírá vůdčí roli.
Znamení Střelec vládne planeta Jupiter
a souvisí s 9.domem (padající dům).

Znamení Vodnář vládne planeta Uran
a souvisí s 11.domem (následný dům).

Se znamením Ryby jen pasivně přijímáme
to, co k nám přichází a vrací se
k nám po tom, co jsme s něčím
začali. Toto je pasivní energie,
která reaguje tím, že se
přizpůsobí a následně zapojuje
citlivost. Toto je nejpasivnější znamení
zvěrokruhu, kterým všechno končí a zároveň
začíná, protože pozitivním projevem této
energie je pouhé pasivní přijímání inspirace
pro nový začátek.
Znamení Ryby vládne planeta Neptun
a souvisí s 12.domem (padající dům).

Znamení Kozoroh představuje zodpovědné
budování
pevně
daného
řádu. Toto je pasivní energie,
která reaguje tím, že jedná a
následně zapojuje praktičnost.
Znamení Kozoroh vládne
planeta Saturn a souvisí s 10.domem (hlavní
dům).
Znamení

Vodnář
představuje
osvobozování od toho, co
omezuje. Toto je aktivní
energie, která reaguje tím, že
projevuje vytrvalé úsilí a
následně zapojuje intelekt.

Více se o významu jednotlivých domů
dozvíš na následujících stránkách.
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Obecná MAPA ŽIVOTA, VELKÝ KŘÍŽ – Domy
Rozdělení domů horoskopu narození
Nyní si řekneme, jak rozpoznat sílu jednotlivých životních oblastí – domů horoskopu narození.

Nejprve si připomeneme všech 12 životních oblastí – DOMŮ horoskopu narození:
I-1. dům
II-2. dům
III-3. dům
IV-4. dům
V-5. dům
VI-6. dům
VII-7. dům
VIII-8. dům
IX-9. dům
X-10.dům
XI-11.dům
XII-12.dům

OSOBNOST
FINANCE
BLÍZKÉ OKOLÍ, VZDĚLÁNÍ
RODINA, PŮVOD, NÁROD, VLAST
ZÁJMY, ZÁLIBY, DĚTI, ROMANTICKÉ LÁSKY
PRÁCE, KAŽDODENNÍ POVINNOSTI, ZAMĚSTNÁNÍ, ZDRAVÍ
PARTNERSKÉ VZTAHY
INTIMNO, BLÍZKÉ VZTAHY, PENÍZE DRUHÝCH LIDÍ
FILOZOFIE, VÍRA, DALEKÉ CESTY, CIZINA
SPOLEČNOST
PŘÁTELÉ
NEVĚDOMÍ, UZAVŘENÉ PROSTORY

Každý z těchto domů má svou vlastní sílu a abychom sílu domů rozpoznali, právě k tomu slouží
zvěrokruh rozdělený VELKÝM KŘÍŽEM. Sílu jednotlivých životních oblastí - domů horoskopu
narození budeme určovat podle pořadí domů v kvadrantech.

E-book „Kde se bere VELKÝ KŘÍŽ? aneb Jak porozumět životu?“
Autorka Jana Mašková
23

MAPA ŽIVOTA, VELKÝ KŘÍŽ – Domy
Rozdělení domů horoskopu narození

Domy horoskopu narození dělíme podle síly domů na domy HLAVNÍ, NÁSLEDNÉ a PADAJÍCÍ.
Jejich rozdělení je díky VELKÉMU KŘÍŽI celkem jednoduché.
Domy hlavní
Hlavní domy jsou prvními domy kvadrantů. V hlavních domech „objevujeme“ to, co souvisí
s daným kvadrantem
Domy následné
Následné domy jsou druhými domy kvadrantů. V následných domech „vymezujeme“ to, co bylo
objeveno v domech hlavních v souvislosti s daným kvadrantem
Domy padající
Padající domy jsou třetími domy kvadrantů. V padajících domech dále „rozšiřujeme“ to, co bylo
objeveno v domech hlavních a vymezeno v domech následných v souvislosti s daným
kvadrantem
Jednotlivé domy spolu také souvisí a my si hned řekneme jak.
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Obecná MAPA ŽIVOTA – Domy hlavní (rohové)
Domy hlavní (rohové) – I.dům (ASC), IV.dům (IC), VII.dům (DSC), X.dům (MC)
•
•
•
•

1.dům - OSOBNOST (ASC-AC)
4.dům - RODINA (IC)
7.dům - PARTNERSTVÍ (DSC-DC)
10.dům – SPOLEČNOST (MC)

V horoskopu narození jsou HLAVNÍ DOMY představovány jednak body, které vyznačují VELKÝ
KŘÍŽ a také domy, které k nim přísluší. Tyto domy jsou nejsilnější, lze tedy říci, že u těchto
domů všechno začíná. Jedná se o první domy kvadrantů, tedy 1., 4., 7. a 10 dům, jinak také
ASC (AC), IC, DSC (DC) a MC

I. a X. dům jsou skoro stejně mocné, i když X.dům je ještě o něco
mocnější, a vyjadřují skutečně mimořádnou životaschopnost a sílu. Planety,
které se v těchto domech nalézají, zvláště ty, které se nalézají poblíž jejich hrotů
(počátků), jsou natolik silné, že vládnou celému horoskopu a významně
poznamenávají osobnost.
+-str.54)
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Jak spolu souvisí hlavní domy?
V hlavních domech OBJEVUJEME to, co souvisí s daným kvadrantem.

I.(1.) dům - OSOBNOST (ASC)
Každý člověk po narození poznává nejprve sám sebe jako osobnost a už v dětství reaguje na každou
novou situaci tak, jak je pro něj přirozené. Zde jde o energii, se kterou dává každý jedinec najevo své
vlastní „Já“, tedy svou tělesnost. Právě tuto energii je třeba dát najevo, chceme-li se prosadit jako
OSOBNOST.
V 1.domu OBJEVUJEME svou TĚLESNOST.

IV.(4.) dům - RODINA A KOŘENY (IC)
Se svou rodinou se setkáváme jako s prvními posly širšího okruhu lidí, s kterými budeme žít. Právě tuto
energii je třeba brát v potaz a dát jí prostor v souvislosti s naším PŮVODEM a RODINOU, chceme-li se
cítit dobře, protože tuto energii nám „dali do vínku“ naši předci.
V 4.domu OBJEVUJEME své CITY.

VII.(7.) dům - PARTNERSTVÍ (DSC)
PARTNER bývá odrazem člověka samotného - podle toho, jak člověk sám zrál jako osobnost a jaké měl
vztahy v rodině, bude se každý člověk chovat i v PARTNERSKÉM vztahu, ve kterém se projevují
problémy, které si přinesl z dětství. Právě tuto energii se učí zvládat prostřednictvím druhých lidí a bude
k sobě přitahovat právě takové PARTNERY, kteří disponují energií v 7.domu.
V 7.domu OBJEVUJEME své VZTAHY.

X.(10.)dům- SPOLEČNOSTI (MC)
V desátém domě se setkáváme s celou společností, i zde vycházíme z toho, jaké zkušenosti jsme si
přinesli ze své rodiny a z dětství. Právě tato energie je patrná při našem uplatnění ve SPOLEČNOSTI.
V 10.domu OBJEVUJEME svá PRÁVA.
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Obecná MAPA ŽIVOTA – Domy následné
Domy následné – II.dům, V.dům, VIII.dům, XI.dům
•
•
•
•

2.dům - FINANCE
5.dům - ZÁJMY, ZÁLIBY, HRY, DĚTI, ROMANTICKÉ LÁSKY
8.dům - INTIMNO - SEX, HLUBOKÉ POCHOPENNÍ, PENÍZE DRUHÝCH LIDÍ, SMRT
11.dům – PŘÁTELÉ

Následné domy jsou druhými domy kvadrantů. V následných domech „vymezujeme“ to, co
bylo „objeveno“ v domech hlavních. V podstatě jde o to, že energii znamení zvěrokruhu
následného domu „investujeme“ do toho, co souvisí s vymezením daného kvadrantu.

+-str.54)

Nejsilnější je XI.dům a pak V.dům. Oba zbývající jsou neskonale slabší.
Domy následné nemají ani třetinu síly domů hlavních.
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Jak souvisí následné domy?
V následných domech VYMEZUJEME to, co bylo u jednotlivých kvadrantů OBJEVENO
v hlavních domech a jde zde také o to, co v daném kvadrantu „investujeme“.

II.(2.) dům – FINANCE
Druhý dům je dům FINANCÍ, zde se dovídáme, jak umíme vydělávat peníze a jak s nimi
hospodaříme i jak jsme s to zajistit si vyhovující podmínky pro život.
V 2.domu VYMEZUJEME svou TĚLESNOST a „investujeme“ své vlastní vnitřní hodnoty.

V.(5.) dům - HRY, ZÁLIBY, DĚTI, ROMANTICKÉ LÁSKY
Do pátého domu patří naše ZÁJMY, kterým se můžeme díky penězům získaným v 2. domu
věnovat, patří sem také všechno to, co děláme s láskou a potěšením.
V 5. domu VYMEZUJEME své CITY a uplatňujeme a „investujeme“ své pozitivní city a pocity.

VIII.(8.) dům - PENÍZE DRUHÝCH LIDÍ, SMRT, SEX, HLUBOKÉ POCHOPENÍ
Osmý dům představuje peníze a hodnoty druhých lidí a vztah, který k nim máme, příp. jak
s nimi nakládáme. Osmý dům také poukazuje na hlubší význam a HODNOTU našich
PARTNERSKÝCH vztahů, kterou investujeme do vymezení svých vztahů.
V 8.domu VYMEZUJEME své VZTAHY a „investujeme“ peníze druhých lidí (půjčky, úvěry,
investice) i svou psychickou energii.

XI.(11.) dům- PŘÁTELÉ
Jedenáctý dům přátel poukazuje na to, jak začleňujeme svou osobnost do skupiny lidí,
ke které názorově patříme, což je v podstatě protipól pátého domu, kde se pouze bavíme.
V 11.domu VYMEZUJEME svá PRÁVA a „investujeme“ svůj čas při „správném načasování“.
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Obecná MAPA ŽIVOTA – Domy padající
Domy padající – III.dům, VI.dům, IX.dům, XII.dům
•
•
•
•

3.dům - BLÍZKÉ OKOLÍ, VZDĚLÁNÍ
6.dům - KAŽDODENNÍ POVINNOSTI, ZDRAVÍ
9.dům - VYŠŠÍ VĚDĚNÍ, DALEKÉ CESTY, NÁBOŽENSTVÍ, VÍRA, FILOZOFIE
12.dům – NEVĚDOMÍ, UZAVŘENÉ PROSTORY

Padající domy jsou třetími domy jednotlivých kvadrantů. Jde o nejslabší domy, v nichž dále
„rozšiřujeme“ to, co bylo „objeveno“ v domech hlavních a „vymezeno“ v domech následných.

Pouze IX. dům má sílu srovnatelnou s domy následnými. ostatní jsou velmi slabé.
Zatímco V.dům a XI.dům se považují na domy blahodárné. VI.dům a hlavně pak XII.dům za
neblahé.
+-str.54)
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Jak souvisí padající domy?
V padajících domech ROZŠIŘUJEME o nový prvek to, co bylo u jednotlivých kvadrantů
OBJEVENO v hlavních domech a VYMEZENO v následných domech.

III. (3.) dům – BLÍZKÉ OKOLÍ, VZDĚLÁNÍ
Informace, které se k nám dostávají skrze komunikaci v BLÍZKÉM OKOLÍ a při VZDĚLÁNÍ
na běžné úrovni ...

VI (6.) dům - KAŽDODENNÍ POVINNOSTI, ZDRAVÍ
v šestém domě analyzujeme a třídíme. Šestý dům také představuje SLUŽBU DRUHÝM
LIDEM a KAŽDODENNÍ POVINNOSTI, které musíme vykonávat, abychom si vydělali peníze
na živobytí - i toto je ovládáno vědomím a myšlením. 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 na základě našich vnitřních pocitů a také po praktické
stránce.
...

IX.(9.)dům-VYŠŠÍ VĚDĚNÍ,DALEKÉ CESTY, NÁBOŽENSTVÍ, VÍRA, FILOZOFIE
Skrze myšlení si člověk vytváří i svou vlastní životní FILOZOFII. V devátém domě přichází
na řadu vyšší oktáva běžného myšlení, a sice VYŠŠÍ VĚDĚNÍ, které vychází z pochopení
vyšších duchovních zákonů, které přesahují naše vlastní „Já“.

XII.(12.) dům- NEVĚDOMÍ, UZAVŘENÉ PROSTORY
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. 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, vězení, kláštery, kasárna ...). Právě tento dům
nás při myšlení spojuje s kosmickou úrovní života.
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Závěrem
Nyní tedy již víš, jak je to s důležitostí jednotlivých domů a také to, jak je to s energetickým potenciálem
znamení zvěrokruhu.
Víš tedy, že nejsilněji se u tebe projevují energie těch znamení, která máš v hlavních domech, méně silně se
projevují energie těch znamení, které máš v následných domech a energie znamení v domech padajících se
projevují nejslaběji.
Dost možná právě to ti odpovídá na otázku, proč se ti v leckterých životních oblastech nedaří podle tvých
představ – možná je to proto, protože se jedná o životní oblasti, které jsou představovány slabými domy...
Díky tomu, že teď již víš, jaký je energetický potenciál jednotlivých znamení zvěrokruhu, víš i to, jak svou
energii projevovat bez ohledu na to, zda se jedná o silný či slabý dům.
Energetický potenciál znamení zvěrokruhu tedy již znáš, a tak je na čase naučit se řešit problémy. Nejprve je
dobré se seznámit s tím, kde se vlastně berou problémy?
S tím tě seznámím v e-booku „Kde se berou problémy?“
E-book „Kde se berou problémy?“ si objednáš ZDE
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