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12 KROKŮ PRO NOVÉ ZAČÁTKY a problémy
Při své pouti Vesmírem jsou planety v neustálém pohybu a čas od času jsou mezi sebou
v různých vztazích, tzv. aspektech. Aspekty mezi planetami představují úhly, které mezi sebou
planety ve zvěrokruhu svírají, jak je naznačeno níže v tabulce „Význam aspektů“. Aspekty
naznačují, zda mezi sebou jednotlivá vesmírná tělesa spolupracují nebo jsou v rozporu.
V okamžiku, kdy se narodí jedinec, přebírá do
psychické výbavy energetický potenciál té
Astropsychologické kvadranty
doby, do které se narodil.
Zároveň jsou v tomto vesmírném otisku patrné
Význam
aspektů
Kvadrant tělesný
– TĚLO
i aspekty mezi planetami, jaké v tu chvíli
Kvadrant duševní – DUŠE
působily, což se objeví i v grafickém
Kvadrant duchovní – DUCHaspekt– DOPLŇUJE
0°-K-KONJUNKCE–neutrální
znázornění horoskopu a také v psychice
Kvadrant pochopení - Nad-Já
jedince.
30°-S-SEXTIL–pozitivní aspekt–PODPORUJE
Všechny negativní aspekty v horoskopu
Tyto kvadranty nastíní čtyři základní úrovně
narození poukazují na to, jaký problém byl v
45°-Q-KVADRATURA–negativní
aspekt–
života, s nimiž se budeme učit prakticky
okamžiku narození jedince patrný. Jedinec je
ODPORUJE VNITŘNĚ
pracovat.
pak nositelem tohoto energetického potenciálu
včetně pozitivních (v případě pozitivních
60°-T-TRIGON–pozitivní aspekt–PODPORUJE
aspektů) či negativních (v případně negativních
aspektů) vibrací mezi planetami a jeho úkolem
180°-O-OPOZICE–negativní aspekt–ODPORUJE
je uvést svým vlastním konáním energie do
VE VZTAZÍCH
rovnoVáhy (NAVAZOVÁNÍ VZTAHŮ) tak, aby
mohlo dojít k celkové rovnováze.
Aspektů je ve skutečnosti mnohem více, my
Jistě si také dokážete představit, jak na sebe
však budeme pracovat pouze s těmito
působí jednotlivé živly. Nejprve si vysvětlíme,
nejzákladnějšími.
jak vzájemně spolupracují a podporují se
energie znamení se stejnou živlovou kvalitou.
A s tímto poznatkem se nám budou mnohem
lépe chápat problémy, k nimž v průběhu života
dochází.
Aspekty působí na třech úrovních. V první řadě se nám připomínají aspekty mezi planetami,
které máme naznačeny v horoskopu narození. Dále na nás působí jednotlivé aspekty při
průchodu planet zvěrokruhem a tím i horoskopem narození, kdy planety ozařují v aspektech
jednotlivé planety v horoskopu narození a mj. i svou vlastní pozici v horoskopu narození. Třetí
případ, kdy věnujeme pozornost aspektům mezi planetami, je momentální průchod planet
zvěrokruhem a zde aspekty, které planety mezi sebou svírají.
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12 KROKŮ a kde se berou problémy?

GPS pro nový život
Každý jedinec má ve svém horoskopu narození
negativními aspekty naznačený nějaký problém
k řešení, přičemž určité uvolnění při řešení těchto
problémů naznačují aspekty pozitivní na tytéž
planety (vesmírná tělesa).
Negativní aspekty jsou spouštěčem pro práci
jedince na rozvoji své osobnosti, měli bychom je
tedy vítat, protože nám umožňují žít svůj život
naplno a vidět v něm nějaký smysl.
Je pravda, že horoskopy narození s minimálním
počtem negativních aspektů naznačují spíše
lenost, zahálku a pohodlnost, život takového
jedince je tak poněkud nudný, nepřináší žádný vzruch. Proto je lepší, pokud je v horoskopu
narození nějaký ten zátěžový aspekt.

Pozitivní a negativní aspekty v horoskopu narození a v životě
Při průchodu planet zvěrokruhem a tím
i horoskopem narození (tzv.tranzit planet)
vše funguje tak, že pokud nějaká planeta
při tranzitu ozáří nějakým aspektem
planetu v horoskopu narození, začnou
okamžitě působit i aspekty, které dotčená
planeta svírá s dalšími planetami
v horoskopu narození.
V e-booku „Kde se bere VELKÝ KŘÍŽ?
aneb Jak porozumět životu?“ jsme se
seznámili
s energetickou
hodnotou
znamení zvěrokruhu. Díky tomu již víme,
že každé znamení zvěrokruhu má také
svou živlovou kvalitu. A právě z tohoto
poznatku budeme vycházet při odpovědi na otázku, kde se berou problémy.
.
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MAPA ŽIVOTA a VELKÝ KŘÍŽ – Aspekty

Obrázek 1 MAPA ŽIVOTA a vztahy mezi znameními - Aspekty

MAPA ŽIVOTA a aspekty
Výše uvedený obrázek může na první pohled vypadat poněkud chaoticky, ale přesto má svůj řád
– jsou v něm naznačeny všechny aspekty a navíc znázorňuje jak mezi sebou spolupracují nebo
nespolupracují jednotlivá znamení zvěrokruhu nebo lépe řečeno energie těchto znamení.
Mimoto tento obrázek v podstatě představuje každičký okamžik ve Vesmíru – jak už bylo
řečeno, Vesmír je plný záření a planety i energie se vzájemně ovlivňují, což je znázorněno právě
v tomto obrázku.
Aspekty mezi planetami se při momentálním průchodu planet zvěrokruhem pravidelně střídají
v pořadí konjunkce-sextil-kvadratura-trigon-opozice-trigon-kvadratura-sextil-konjunkce,
vždy však záleží na tom, v jakých znameních zvěrokruhu jednotlivé planety stojí. A právě
z tohoto poznatku budeme vycházet v tomto e-booku.
V tomto e-booku se seznámíme s tím, jak se vzájemně ovlivňují planety v jednotlivých
znameních zvěrokruhu z hlediska energetického potenciálu znamení zvěrokruhu.
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Význam aspektů
KONJUNKCE K-KONJUNKCE – neutrální aspekt – DOPLŇUJE - V horoskopu označeno
symbolem
Planety jsou blízko sebe a zdůrazňují energii znamení, ve kterém se planety nachází,
eventuelně rozdílné energie znamení, která spolu sousedí a které se mohou vzájemně
doplňovat nebo způsobovat problémy
S-SEXTIL – pozitivní aspekt – PODPORUJE - V horoskopu označeno symbolem
hvězdičky * v MAPĚ ŽIVOTA světle modrá přerušovaná čára
Podpůrný aspekt, na kterém je nutné zapracovat, projeví se většinou až po vyřešení
kvadratury
Q-KVADRATURA – negativní aspekt – ODPORUJE VNITŘNĚ – V horoskopu označeno
symbolem čtverce
v MAPĚ ŽIVOTA černá plná čára
Negativní aspekt, je v rozporu aktivní a pasivní energie, které způsobují vnitřní rozpor
a tím i negativní projev obou energií. Tento aspekt je třeba řešit na osobní rovině a problém
neventilovat navenek.
T-TRIGON – pozitivní aspekt – PODPORUJE – V horoskopu označeno symbolem
trojúhelníku
v MAPĚ ŽIVOTA modrá plná čára
Podpůrný aspekt, způsobuje souznění dvou planet spřízněných živlových znamení
bez ohledu na to, zda jsou projeveny pozitivně či negativně; je třeba se vyvarovat lenosti,
pohodlnosti a negativního projevu obou energií, obě energie je třeba projevovat pozitivně.
O-OPOZICE – negativní aspekt – ODPORUJE VE VZTAZÍCH – V horoskopu označeno
symbolem („činky“) v MAPĚ ŽIVOTA růžová přerušovaná čára
Způsobuje konflikty ve vztazích, je třeba hledat "zlatou střední cestu" pro spolupráci
a při konfliktech v mezilidských vztazích dávat prostor oběma stranám.

Na následujících stránkách se seznámíme s tím, jak vznikl obrázek „Obrázek 2 MAPA ŽIVOTA
a vztahy mezi znameními – Aspekty“. Jak si s naznačenými problémy poradit, to je uvedeno
v osobním „ e-booku „Jak řešit problémy?“
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MAPA ŽIVOTA, KVADRANTY a aspekty - TĚLO

Obrázek 3 MAPA ŽIVOTA - Tělesný kvadrant - Aspekty

Znamení Beran, Býk, Blíženci – Tělesný kvadrant
Znamení Beran-ČINNOST
Začínáme ohnivým znamením Beran (ČINNOST).

Znamení Býk-STABILIZOVÁNÍ
Pokračujeme zemským znamením Býk. Znamení Beran (ČINNOST) a znamení
(STABILIZOVÁNÍ) se nijak nepodporují, není mezi nimi naznačeno žádné proudění.

Býk

Znamení Blíženci-KOMUNIKACE
Blíženci (KOMUNIKACE) SEXTIL Beran (ČINNOST)
Vzdušné znamení Blíženci (KOMUNIKACE) je aktivní znamení podobně jako ohnivé znamení Beran
(ČINNOST) a vzduch navíc rozdmýchává oheň, obě znamení se tedy mohou vzájemně doplňovat –
znamení Blíženci (KOMUNIKACE) může znamení Beran (ČINNOST) doplňovat rozšiřováním
informací v tom, co znamení Beran (ČINNOST) převzetím vůdčí role začal.
V tělesném kvadrantu tedy vidíme, že se podporuje pouze aktivní fyzická ČINNOST
a KOMUNIKACE.

8
Ebook „Kde se berou problémy a jak problémy řešit? – Autorka: Jana Mašková

MAPA ŽIVOTA, KVADRANTY a aspekty – DUŠE

Obrázek 3 MAPA ŽIVOTA - Duševní kvadrant

Znamení Rak, Lev, Panna – Duševní kvadrant
Znamení Rak-PÉČE
Znamení Rak (PÉČE) je prvním znamením duševního kvadrantu a má vodní živlovou hodnotu. Je
aspekty propojeno se znamení Beran (ČINNOST) a Býk (STABILIZOVÁNÍ) v tělesném kvadrantu.

Znamení Lev-TVOŘENÍ
Znamení Lev (TVOŘENÍ) je druhým znamením duševního kvadrantu a má ohnivou živlovou
hodnotu. Je aspekty propojeno se znamení Beran, Býk (STABILIZOVÁNÍ) a Blíženci
(KOMUNIKACE) v tělesném kvadrantu.

Znamení Panna (ANALYZOVÁNÍ) - ANALYZOVÁNÍ
Znamení Panna (ANALYZOVÁNÍ) je třetím znamením duševního kvadrantu a má zemskou živlovou
hodnotu. Je aspekty propojeno se znamení Býk (STABILIZOVÁNÍ) a Blíženci (KOMUNIKACE)
v tělesném kvadrantu a znamením Rak (PÉČE) v duševním kvadrantu.

9
Ebook „Kde se berou problémy a jak problémy řešit? – Autorka: Jana Mašková

MAPA ŽIVOTA, KVADRANTY a aspekty – DUCH

Obrázek 4 MAPA ŽIVOTA-Duchovní kvadrant

Znamení Váhy, Štír, Střelec – Duchovní kvadrant
Znamení Váhy–VZTAHOVÁNÍ SE (NAVAZOVÁNÍ VZTAHŮ)
Znamení Váhy (NAVAZOVÁNÍ VZTAHŮ) je prvním znamením duchovního kvadrantu a má
vzdušnou živlovou hodnotu. Je aspekty propojeno se znamením Beran (ČINNOST) a Blíženci
(KOMUNIKACE) v tělesném kvadrantu a se znameními Rak (PÉČE) a Lev (TVOŘENÍ) v duševním
kvadrantu.

Znamení Štír (TOUHA) - TOUHA
Znamení Štír (TOUHA) je druhým znamením duchovního kvadrantu a má vodní živlovou hodnotu. Je
aspekty propojeno se znamením Býk (STABILIZOVÁNÍ) v tělesném kvadrantu a znameními Rak
(PÉČE), Lev (TVOŘENÍ) a Panna (ANALYZOVÁNÍ) v duševním kvadrantu.

Znamení Střelec (HLEDÁNÍ) - HLEDÁNÍ
Znamení Střelec (HLEDÁNÍ) je třetím znamením duchovního kvadrantu a má ohnivou živlovou
hodnotu. Je aspekty propojeno se znamení Beran (ČINNOST) a Blíženci (KOMUNIKACE)
v tělesném kvadrantu, se znamením Lev (TVOŘENÍ) a Panna (ANALYZOVÁNÍ) v duševním
kvadrantu a se znamením Váhy (NAVAZOVÁNÍ VZTAHŮ) v duchovním kvadrantu.
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MAPA ŽIVOTA,KVADRANTY a aspekty–POCHOPENÍ

Obrázek 5–MAPA ŽIVOTA-Kvadrant POCHOPENÍ

Znamení Kozoroh, Vodnář, Ryby – Kvadrant POCHOPENÍ
Znamení Kozoroh (BUDOVÁNÍ) – BUDOVÁNÍ
Znamení Váhy (NAVAZOVÁNÍ VZTAHŮ) je prvním znamením duchovního kvadrantu a má
vzdušnou živlovou hodnotu. Je aspekty propojeno se znamením Beran (ČINNOST) a Blíženci
(KOMUNIKACE) v tělesném kvadrantu a se znameními Rak (PÉČE) a Lev (TVOŘENÍ) v duševním
kvadrantu.

Znamení Vodnář (OSVOBOZOVÁNÍ) - OSVOBOZOVÁNÍ
Znamení Štír (TOUHA) je druhým znamením duchovního kvadrantu a má vodní živlovou hodnotu. Je
aspekty propojeno se znamením Býk (STABILIZOVÁNÍ) v tělesném kvadrantu a znameními Rak,
Lev (TVOŘENÍ) a Panna (ANALYZOVÁNÍ) v duševním kvadrantu.

Znamení Ryby (PŘIJÍMÁNÍ) - PŘIJÍMÁNÍ
Znamení Střelec (HLEDÁNÍ) je třetím znamením duchovního kvadrantu a má ohnivou živlovou
hodnotu. Je aspekty propojeno se znamení Beran (ČINNOST) a Blíženci (KOMUNIKACE)
v tělesném kvadrantu, se znamením Lev (TVOŘENÍ) a Panna (ANALYZOVÁNÍ) v duševním
kvadrantu a se znamením Váhy (NAVAZOVÁNÍ VZTAHŮ) v duchovním kvadrantu.
Nyní se podíváme na jednotlivé aspekty mezi znameními podrobněji.
11
Ebook „Kde se berou problémy a jak problémy řešit? – Autorka: Jana Mašková

MAPA ŽIVOTA, KVADRANTY a aspekty – DUŠE - Rak
Znamení Rak - PÉČE
Rak (PÉČE) KVADRATURA Beran (ČINNOST) – PÉČE odporuje vnitřně ČINNOSTI
Znamení Rak (PÉČE) je se znamením Beran (ČINNOST) v rozporu, protože je v rozporu aktivní
ČINNOST (Beran) a pasivní PÉČE (Rak), které si navíc nerozumí ani z živlového hlediska.
„Voda hasí oheň“, a tak citlivost znamení Rak (PÉČE) „hasí“ aktivní ČINNOST znamení Beran.
To je v konečném efektu příčinou negativního projevu obou energií, což je agresivita (Beran)
a přecitlivělost (Rak).
Rak (PÉČE) SEXTIL Býk (STABILIZOVÁNÍ) – PÉČE podporuje STABILIZOVÁNÍ
Zde se vzájemně podporují dvě pasivní energie. Znamení Býk (STABILIZOVÁNÍ) dává pevnost,
jistotu a stabilitu citlivé, pečující energii Raka. Obě energie si rozumí i z hlediska živlových kvalit
– „Voda“ (Rak) zavlažuje „Zemi“ (Býk) a dává tím šanci životu. Citlivá empatie znamení Rak
(PÉČE) může oživit citlivostí praktičnost znamení Býk. Na pozitivním projevu tohoto aspektu je
nutné zapracovat a je třeba si nejprve vyřešit problém naznačený v kvadratuře.

MAPA ŽIVOTA, KVADRANTY a aspekty – DUŠE - Lev
Znamení Lev - TVOŘENÍ
Lev (TVOŘENÍ) TRIGON Beran (ČINNOST) – TVOŘENÍ podporuje ČINNOST
Zde se vzájemně podporují dvě aktivní energie, které přebírají vůdčí roli. Znamení Beran
(ČINNOST) rádo věci začíná, ale nestará se o jejich dokončení. V tom může pomoci TVŮRČÍ
energie znamení Lev vytrvalým úsilím.
Lev (TVOŘENÍ) KVADRATURA Býk (STABILIZOVÁNÍ)–TVOŘENÍ odporuje vnitřně STABILIZOVÁNÍ

Zde si vzájemně odporují aktivní (Lev) a pasivní (Býk) energie, které si navíc nerozumí ani
z hlediska živlů. Obě sice projevují vytrvalé úsilí, ale znamení Lev (TVOŘENÍ) přebírá vůdčí roli
a znamení Býk (STABILIZOVÁNÍ) zapojuje praktičnost. Tento rozpor může způsobovat vnitřní
nervozitu a s ní negativní projev obou znamení, což je pýcha a pocit nadřazenosti (Býk)
a hromadění majetku a závist (projevovanou nebo přijímanou) nebo naopak finanční problémy.
Lev (TVOŘENÍ) SEXTIL Blíženci (KOMUNIKACE) – TVOŘENÍ podporuje KOMUNIKACI
Zde se vzájemně podporují dvě aktivní energie. Znamení Blíženci (KOMUNIKACE) dává
potřebný vzruch a intelekt k šíření toho, co je TVŮRČÍM způsobem a vytrvalým úsilím
zpracováno znamením Lev. Obě energie si rozumí i z hlediska živlových kvalit – „Vzduch“
(Blíženci) rozdmýchává „Oheň“ (Lev) a dává tím šanci rozšíření toho, co Lev (TVOŘENÍ)
vytvořil. Intelekt znamení Blíženci (KOMUNIKACE) může napomáhat šíření toho všeho. Na
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pozitivním projevu tohoto aspektu je nutné zapracovat a je třeba si nejprve vyřešit problém
naznačený v kvadratuře.

MAPA ŽIVOTA, KVADRANTY a aspekty–DUŠE-Panna
Znamení Panna (ANALYZOVÁNÍ) - ANALYZOVÁNÍ
Panna(ANALYZOVÁNÍ) TRIGON Býk(STABILIZOVÁNÍ)–ANALYZOVÁNÍ podporuje STABILIZOVÁNÍ

Zde se vzájemně podporují dvě pasivní znamení, která zapojují praktičnost. Znamení Panna
(ANALYZOVÁNÍ) prakticky a zároveň citlivě ANALYZUJE to, co je nutné pro STABILIZOVÁNÍ
na úrovní finanční, prostorové a citové, jak si to žádá praktické znamení Býk.
Panna (ANALYZOVÁNÍ) KVADRATURA Blíženci (KOMUNIKACE) – ANALYZOVÁNÍ
odporuje vnitřně KOMUNIKACI
Zde je v rozporu pasivní (Panna) a aktivní (Blíženci) energie, které si navíc nerozumí ani
z živlového hlediska. Země a vzduch se nijak nepodporují, a tak je tento rozpor mezi aktivitou
a pasivitou většinou příčinou negativního projevu obou energií, což je příliš mnoho
nepodstatných informací (Blíženci) a „rozpitvávání detailů“ až „puntičkářství“ (Panna).
Panna (ANALYZOVÁNÍ) SEXTIL Rak (PÉČE) – ANALYZOVÁNÍ podporuje PÉČI
Zde se vzájemně podporují dvě pasivní znamení. Znamení Panna (ANALYZOVÁNÍ) poskytuje
pečující energii Raka citlivou a zároveň praktickou ANALÝZU, což může fungovat i naopak, a
sice že citlivost znamení Rak vnáší do ANALYZOVÁNÍ určitou empatii. Obě energie si rozumí
i z hlediska živlových kvalit – „Voda“ (Rak) zavlažuje „Zemi“ (Panna) a dává tím šanci životu.
Znamení Rak (PÉČE) pomůže při praktickém ANALYZOVÁNÍ (Panna) schopností empatie. Na
pozitivním projevu tohoto aspektu je nutné zapracovat a je třeba si nejprve vyřešit problém
naznačený v kvadratuře.
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MAPA ŽIVOTA, KVADRANTY a aspekty – DUCH - Váhy
Znamení Váhy – NAVAZOVÁNÍ VZTAHŮ
Váhy (NAVAZOVÁNÍ VZTAHŮ) OPOZICE Beran (ČINNOST) – NAVAZOVÁNÍ VZTAHŮ
odporuje ve vztazích ČINNOSTI
Zde stojí proti sobě dvě aktivní znamení, která reagují tím, že jednají a jejich živlové kvality se
vzájemně podporují, protože vzduch (Váhy) rozdmýchává oheň (znamení Beran), ale vzhledem
k tomu, že tyto dvě energie stojí proti sobě, projevují se v protilehlých domech, což způsobuje
negativní projev obou energií tím i konflikty ve vztazích. Vždy je třeba hledat „zlatou střední
cestu“, brát v potaz i druhou stranu a hledat rovnováhu ve vztazích, aby při spolupráci mohl
každý z účastníků prosadit sebe sama podle svých schopností.
Váhy (NAVAZOVÁNÍ VZTAHŮ) TRIGON Blíženci (KOMUNIKACE) – NAVAZOVÁNÍ VZTAHŮ
podporuje KOMUNIKACI
Zde se vzájemně podporují dvě aktivní znamení. Znamení Blíženci (KOMUNIKACE) napomáhá
šíření informací ve vztazích (Váhy), záleží ovšem na tom, o jaké informace se jedná. Pokud jde
o informace, které byly prakticky a citlivě zanalyzování ve znamení Panna, pak může
KOMUNIKACE pomoci při NAVAZOVÁNÍ VZTAHŮ tak, aby mohlo dojít ke spolupráci a ve
vztazích k rovnováze, kdy bude dán prostor oběma stranám.
Váhy (NAVAZOVÁNÍ VZTAHŮ) KVADRATURA Rak (PÉČE) – NAVAZOVÁNÍ VZTAHŮ
odporuje vnitřně PÉČI
Zde je v rozporu aktivní (Váhy) a pasivní (Rak) energie, které si navíc nerozumí ani z živlového
hlediska. Vzduch a voda se nijak nepodporují, a tak je tento rozpor mezi aktivitou a pasivitou
většinou příčinou negativního projevu obou energií, což jsou povrchní vztahy bez hlubšího
významu, jejichž základem je nejspíš závist, nenávist či zášť (Váhy) a přecitlivělost nebo péče o
to, co není přirozené (Rak). Tento aspekt je tedy dobré řešit na osobní rovině a při
NAVAZOVÁNÍ VZTAHŮ dávat prostor i tomu, co souvisí s naším původem a rodinou a o to
PEČOVAT.
Váhy (NAVAZOVÁNÍ VZTAHŮ) SEXTIL Lev (TVOŘENÍ) – NAVAZOVÁNÍ VZTAHŮ podporuje
TVOŘENÍ
Zde se vzájemně podporují dvě aktivní znamení. Znamení Váhy (NAVAZOVÁNÍ VZTAHŮ)
napomáhá znamení Lev při TVOŘENÍ ve spolupráci. Toto je aspekt umělců a spolupráce
v oblasti umění a tvorby. Na pozitivním projevu tohoto aspektu je nutné zapracovat a je třeba si
nejprve vyřešit problém naznačený v kvadratuře.
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MAPA ŽIVOTA, KVADRANTY a aspekty – DUCH-Štír
Znamení Štír (TOUHA) – TOUHA
Štír (TOUHA) OPOZICE Býk (STABILIZOVÁNÍ) – TOUHA odporuje ve vztazích
STABILIZOVÁNÍ
Zde stojí proti sobě dvě pasivní znamení, která reagují tím, že projevují vytrvalost a jejich živlové
kvality se vzájemně podporují, protože voda (Štír) dává život vyprahlé zemi (Býk), ale vzhledem
k tomu, že tyto dvě energie stojí proti sobě, projevují se v protilehlých domech, což způsobuje
negativní projev obou energií, tedy destrukci a ovládání (Štír) v oblasti financí a také se
zasahováním do prostoru druhého (Býk), což způsobuje konflikty ve vztazích. Vždy je třeba
hledat „zlatou střední cestu“, brát v potaz skutečnost, že při naplňování hluboké TOUHY (Štír) je
třeba, aby měl každý z účastníků STABILNÍ (Býk) životní situaci na úrovni finanční, prostorové
i citové.
Štír (TOUHA) TRIGON Rak (PÉČE) – TOUHA podporuje PÉČI
Zde se vzájemně podporují dvě pasivní znamení. Znamení Rak (PÉČE) poskytuje schopnost
empatie a pečující energii při naplňování hluboké TOUHY (Štír). Znamení Rak (PÉČE) reaguje
na lidi a situace tím, že jedná v zájmu PÉČE o to, co je přirozené a co souvisí s původem
člověka a rodinou tak, abychom se cítili dobře, a znamení Štír je schopno vytrvalým úsilím docílit
hluboké proměny.
Štír (TOUHA) KVADRATURA Lev (TVOŘENÍ) – TOUHA odporuje vnitřně TVOŘENÍ
Zde je v rozporu aktivní (Lev) a pasivní (Štír) energie, což způsobuje vnitřní nervozitu
a tím i negativní projev obou energií. Obě energie projevují vytrvalé úsilí, záleží tedy na tom,
v jakém smyslu. Tento aspekt je třeba zpracovávat na osobní rovině a při TVOŘENÍ (Lev)
vytrvale pracovat na naplňování hluboké TOUHY (Štír).
Štír (TOUHA) SEXTIL Panna (ANALYZOVÁNÍ) – TOUHA podporuje ANALYZOVÁNÍ
Zde se vzájemně podporují dvě pasivní znamení. Znamení Panna (ANALYZOVÁNÍ) dává
citlivou praktičnost naplňování hluboké TOUHY (Štír). Obě energie si rozumí i z hlediska
živlových kvalit – „Voda“ (Štír) zavlažuje „Zemi“ (Panna), což v praxi znamená, že praktické
ANALYZOVÁNÍ dává citlivé TOUZE určitou pevnost ve smyslu pozitivním vnitřních pocitů
vedoucích k proměně. Na pozitivním projevu tohoto aspektu je nutné zapracovat a je třeba si
nejprve vyřešit problém naznačený v kvadratuře.
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MAPA ŽIVOTA,KVADRANTY a aspekty–DUCH-Střelec
Znamení Střelec (HLEDÁNÍ) – HLEDÁNÍ
Střelec (HLEDÁNÍ) TRIGON Beran (ČINNOST) – HLEDÁNÍ podporuje ČINNOST
Zde se vzájemně podporují dvě aktivní energie, které přebírají vůdčí roli. Znamení Beran
(ČINNOST) dokáže věci rozpohybovat a znamení Střelec napomáhá HLEDÁNÍ společné cesty
pro budoucnost, záleží ovšem na tom, v jakém smyslu. Cesta pro budoucnost by měla mít
duchovní základ s vlastním sebe-přesahem.
Střelec (HLEDÁNÍ) OPOZICE Blíženci (KOMUNIKACE) – HLEDÁNÍ odporuje ve vztazích
KOMUNIKACI
Zde stojí proti sobě dvě aktivní znamení, která reagují tím, že se přizpůsobí a jejich živlové
kvality se vzájemně podporují, protože vzduch (Blíženci) rozdmýchává oheň (Střelec), ale
vzhledem k tomu, že tyto dvě energie stojí proti sobě, projevují se v protilehlých domech,
což způsobuje negativní projev obou energií a tím i konflikty ve vztazích, protože je zde patrné
přehánění bez duchovního nadhledu (Střelec) a tím i příliš mnoho nepodstatných informací
(Blíženci). Vždy je třeba hledat „zlatou střední cestu“, brát v potaz i druhou stranu a při
KOMUNIKACI zároveň myslet i na budoucnost a HLEDAT společnou cestu i v souvislosti
s cizinou.
Střelec (HLEDÁNÍ) TRIGON Lev (TVOŘENÍ) – HLEDÁNÍ podporuje TVOŘENÍ
Zde se vzájemně podporují dvě aktivní energie, které přebírají vůdčí roli. Znamení Střelec se
přizpůsobuje při HLEDÁNÍ společné cesty pro buducnost pro to, co bylo vytrvalým úsilím
zpracováno TVŮRČÍM způsobem. Je třeba se postarat o to, aby šlo v obou případech o pozitivní
projev obou energií a energii HLEDÁNÍ byl dán duchovní rozměr.
Střelec (HLEDÁNÍ) KVADRATURA Panna (ANALYZOVÁNÍ) – HLEDÁNÍ odporuje vnitřně
ANALYZOVÁNÍ
Zde je v rozporu aktivní (Střelec) a pasivní (Panna) energie, které si navíc nerozumí ani
z živlového hlediska. Oheň a země se nijak nepodporují, a tak je tento rozpor mezi aktivitou
a pasivitou většinou příčinou negativního projevu obou energií, což je přehnané rozpitvávání
detailů. Tento aspekt je tedy dobré řešit na osobní rovině a při citlivém a praktickém
ANALYZOVÁNÍ brát v potaz i dopad jednání na dalekou budoucnost a pro tu HLEDAT
společnou cestu i v souvislosti s cizinou a také vírou či filozofií.
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Střelec (HLEDÁNÍ) SEXTIL Váhy (NAVAZOVÁNÍ VZTAHŮ) – HLEDÁNÍ podporuje
NAVAZOVÁNÍ VZTAHŮ
Zde se vzájemně podporují dvě aktivní energie. NAVAZOVÁNÍ VZTAHŮ (Váhy) napomáhá při
HLEDÁNÍ společné cesty pro budoucnost i v souvislosti s cizinou (Střelec). Na pozitivním
projevu tohoto aspektu je nutné zapracovat, začíná se většinou projevovat až po vyřešení
problémů naznačených v kvadratuře.

MAPA ŽIVOTA,KVADRANTY a aspekty–POCHOPENÍ-Kozoroh
Znamení Kozoroh (BUDOVÁNÍ) – BUDOVÁNÍ
Kozoroh (BUDOVÁNÍ) KVADRATURA Beran (ČINNOST) – BUDOVÁNÍ odporuje vnitřně
ČINNOSTI
Zde je v rozporu aktivní (Beran) a pasivní (Kozoroh) energie, které si navíc nerozumí ani
z živlového hlediska. Oheň (Beran) a země (Kozoroh) se nijak nepodporují, a tak je tento rozpor
mezi aktivitou a pasivitou většinou příčinou negativního projevu obou energií, což je omezování,
strach, pocity viny (Kozoroh) a agresivita (Beran). Tento aspekt je třeba řešit na osobní rovině
a při zodpovědném BUDOVÁNÍ pevně daného řádu dát šanci pro aktivní sebeprosazení
jakéhokoli jedince (Beran).
Kozoroh (BUDOVÁNÍ) TRIGON Býk (STABILIZOVÁNÍ) - BUDOVÁNÍ podporuje
STABILIZOVÁNÍ
Zde se vzájemně podporují dvě pasivní znamení, která zapojují praktičnost. Znamení Býk
(STABILIZOVÁNÍ) prakticky a zároveň citlivě STABILIZUJE životní situaci na úrovni finanční,
prostorové a citové při BUDOVÁNÍ (Kozoroh) pevně daného řádu v té životní oblasti, kde je
znamení Kozoroh. Právě v této životní oblasti reaguješ na lidi a situace tím, že jednáš, přičemž
v té životní oblasti, kde je znamení Býk, reaguješ tím, že projevuješ vytrvalé úsilí při práci
na svých záměrech.
Kozoroh (BUDOVÁNÍ) OPOZICE Rak (PÉČE) – BUDOVÁNÍ odporuje ve vztazích PÉČI
Zde stojí proti sobě dvě pasivní znamení, která reagují tím, že jednají a jejich živlové kvality se
vzájemně podporují, protože voda (Rak) zavlažuje zemi (Kozoroh), ale vzhledem k tomu, že tyto
dvě energie stojí proti sobě, projevují se v protilehlých domech, což způsobuje negativní projev
obou energií a tím i konflikty ve vztazích vlivem omezování, strachu, pocitů viny a
nezodpovědnosti (Kozoroh) a s tím spojené přecitlivělosti či péče o to, co není přirozené (Rak)
při BUDOVÁNÍ tohoto řádu. Vždy je třeba hledat „zlatou střední cestu“, brát v potaz i druhou
stranu a hledat rovnováhu ve vztazích, kdy při BUDOVÁNÍ pevně daného řádu bude brán
v potaz i původ člověka a jeho rodinné vazby, o něž je nutné PEČOVAT tak, abychom se cítili
dobře.
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Kozoroh (BUDOVÁNÍ) TRIGON Panna (ANALYZOVÁNÍ) – BUDOVÁNÍ podporuje
ANALYZOVÁNÍ
Zde se vzájemně podporují dvě pasivní a praktické energie. Znamení Panna (ANALYZOVÁNÍ)
napomáhá citlivostí a praktičností na základě vnitřních pocitů BUDOVÁNÍ pevně daného řádu,
záleží ovšem na tom, v jakém smyslu. Negativním projevem je nezodpovědnost, strach,
omezování, pocity viny, trest a s tím spojené rozpitvávání detailů až puntičkářství. Je tedy třeba
se postarat o pozitivní projev obou energií a zodpovědně BUDOVAT pevně daný řád na základě
vlastních vnitřních pocitů při ANALYZOVÁNÍ informací.
.
Kozoroh (BUDOVÁNÍ) KVADRATURA Váhy (NAVAZOVÁNÍ VZTAHŮ) – BUDOVÁNÍ
odporuje vnitřně NAVAZOVÁNÍ VZTAHŮ
Zde jsou v rozporu aktivní (Váhy) a pasivní (Kozoroh) energie, které si navíc nerozumí ani
z živlového hlediska. Vzduch a země se nijak nepodporují, a tak je tento rozpor mezi aktivitou
a pasivitou většinou příčinou negativního projevu obou energií, což jsou povrchní vztahy
bez hlubšího významu, jejichž základem je závist, nenávist či zášť (Váhy) a omezování,
nezodpovědnost, pocity viny, strach a trest (Kozoroh). Tento aspekt je nutné řešit na osobní
rovině a při NAVAZOVÁNÍ VZTAHŮ v té životní oblasti, kde je znamení Váhy, se v té životní
oblasti, kde je znamení Kozoroh, chovat zodpovědně a dávat prostor oběma stranám,
aby mohlo dojít k rovnováze.
Kozoroh (BUDOVÁNÍ) SEXTIL Štír (TOUHA) – BUDOVÁNÍ podporuje TOUHU
Zde se vzájemně podporují dvě pasivní znamení. Znamení Kozoroh (BUDOVÁNÍ) dává pevný
řád hluboké proměně vycházející z hluboké TOUHY (Štír). Obě energie si rozumí i z hlediska
živlových kvalit – „Voda“ (Štír) zavlažuje „Zemi“ (Kozoroh) a dává tím šanci životu. Hluboké city
představované znamením Štír vycházející z hluboké TOUHY mohou napomáhat zodpovědnému
BUDOVÁNÍ pevně daného řádu v té životní oblasti, kde je znamení Kozoroh.

MAPA ŽIVOTA,KVADRANTY a aspekty–POCHOPENÍ-Vodnář
Znamení Vodnář (OSVOBOZOVÁNÍ) – OSVOBOZOVÁNÍ
Vodnář(OSVOBOZOVÁNÍ)SEXTIL Beran(ČINNOST)–OSVOBOZOVÁNÍ podporuje ČINNOST
Zde se vzájemně podporují dvě aktivní energie. Znamení Beran (ČINNOST) dokáže
rozpohybovat a začít s něčím, co může v konečném efektu přinést skutečné vnitřní
OSVOBOZENÍ od toho, co omezuje. Obě znamení si navíc rozumí i z hlediska živlových kvalit –
„Vzduch“ (Vodnář) rozdmýchává a rozšiřuje „Oheň“ (Beran) a dává tím šanci pro život. Intelekt
znamení Vodnář (OSVOBOZOVÁNÍ) může v té životní oblasti, kde je znamení Vodnář, obohatit
něčím výjimečným a unikátním (např. v oblasti techniky) to, co začne aktivní fyzickou ČINNOSTÍ
v té životní oblasti, kde je znamení Beran.
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Vodnář (OSVOBOZOVÁNÍ) KVADRATURA Býk (STABILIZOVÁNÍ) – OSVOBOZOVÁNÍ
odporuje vnitřně STABILIZOVÁNÍ
Zde je v rozporu pasivní (Býk) a aktivní (Vodnář) energie, které si navíc nerozumí ani
z živlového hlediska. Země a vzduch se nijak nepodporují, a tak je tento rozpor mezi aktivitou
a pasivitou většinou příčinou negativního projevu obou energií, což je závist, nenávist,
hromadění majetku nebo finanční problémy, neschopnost užívat si života (Býk) a vzpoury a
protesty (Vodnář). Problém naznačený touto kvadraturou je třeba zpracovat na osobní rovině a
pro STABILIZOVÁNÍ vlastní životní situace na úrovní finanční, prostorové a citové (Býk) využít
techniky a originálního přístupu v té životní oblasti, kde je znamení Vodnář.
Vodnář (OSVOBOZOVÁNÍ) TRIGON Blíženci (KOMUNIKACE) – OSVOBOZOVÁNÍ
podporuje KOMUNIKACI
Zde se vzájemně podporují dvě aktivní znamení. Znamení Blíženci (KOMUNIKACE) napomáhá
přijímáním a předáváním těch správných informací k vnitřnímu OSVOBOZENÍ od toho, co
omezuje (Vodnář), záleží ovšem na tom, o jaké informace se jedná. Pokud jde o informace,
které byly prakticky a citlivě zanalyzovány ve znamení Panna, pak může KOMUNIKACE pomoci
při NAVAZOVÁNÍ VZTAHŮ tak, aby mohlo dojít ke spolupráci a ve vztazích k rovnováze,
kdy bude dán prostor oběma stranám.
Vodnář (OSVOBOZOVÁNÍ) OPOZICE Lev (TVOŘENÍ) – OSVOBOZOVÁNÍ odporuje ve
vztazích TVOŘENÍ
Zde stojí proti sobě dvě aktivní znamení, která reagují tím, že projevují vytrvalé úsilí a jejich
živlové kvality se vzájemně podporují, protože vzduch (Vodnář) rozdmýchává oheň (Lev), ale
vzhledem k tomu, že tyto dvě energie stojí proti sobě, projevují se v protilehlých domech,
což způsobuje negativní projev obou energií, tedy na jedné straně pýchu a nadřazenost (Lev) a
na straně druhé vzpoury a protesty (Vodnář). Tento rozpor je také příčinou konfliktů ve vztazích.
Vždy je třeba hledat „zlatou střední cestu“, kdy je možné TVŮRČÍM způsobem dospět
k vnitřnímu OSVOBOZENÍ zcela originálním způsobem za využití techniky.
Vodnář (OSVOBOZOVÁNÍ) TRIGON Váhy (NAVAZOVÁNÍ VZTAHŮ) – OSVOBOZOVÁNÍ
podporuje NAVAZOVÁNÍ VZTAHŮ
Zde se vzájemně podporují dvě aktivní energie. Znamení Váhy (NAVAZOVÁNÍ VZTAHŮ)
napomáhá spolupráci při vnitřním OSVOBOZOVÁNÍ od toho, co omezuje, a to zcela originálním
způsobem (Vodnář), záleží ovšem na tom, o jakou spolupráci se jedná. Pokud jde o spolupráci
vedoucí k rovnováze, která zároveň umožňuje každému zúčastněnému životní stabilitu na úrovni
finanční, prostorové a citové, pak to může přinést skutečné vnitřní OSVOBOZENÍ od toho, co
omezuje, je však nutné si dát pozor, aby nešlo o negativní projev obou energií, kdy je
spolupráce motivována záští a nenávistí a skutečné vnitřní osvobození je kompenzováno
vzpourami a protesty.
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Vodnář (OSVOBOZOVÁNÍ) KVADRATURA Štír (TOUHA) – OSVOBOZOVÁNÍ odporuje
vnitřně TOUZE
Zde je v rozporu aktivní (Vodnář) a pasivní (Štír) energie, které na lidi a situace reagují vytrvalým
úsilím, ale nerozumí si z živlového hlediska. Vzduch a voda se nijak nepodporují, a tak je tento
rozpor mezi aktivitou a pasivitou většinou příčinou negativního projevu obou energií, což jsou
vzpoury a protesty (Vodnář) a destrukce a ovládání (Štír). Tento aspekt je tedy dobré řešit na
osobní rovině a při originálním vnitřním OSVOBOZOVÁNÍ od toho, co omezuje v té životní
oblasti, kde je znamení Vodnář, dávat v té životní oblasti, kde je znamení Štír prostor hluboké
proměně související s hlubokými TOUHAMI.
Vodnář (OSVOBOZOVÁNÍ) SEXTIL Střelec (HLEDÁNÍ) – OSVOBOZOVÁNÍ podporuje
HLEDÁNÍ
Zde se vzájemně podporují dvě aktivní znamení. Originální znamení Vodnář (OSVOBOZOVÁNÍ)
napomáhá znamení Střelec při HLEDÁNÍ společné cesty pro budoucnost. Znamení Vodnář
přináší za využití intelektu něco originálního, pro co může Střelec přebíráním vůdčí role HLEDAT
společnou cestu pro dalekou budoucnost na duchovní rovině, která bude využitelná i pro cizince.

MAPA ŽIVOTA,KVADRANTY a aspekty–POCHOPENÍ-Ryby
Znamení Ryby (PŘIJÍMÁNÍ) – PŘIJÍMÁNÍ
Ryby (PŘIJÍMÁNÍ) SEXTIL Býk (STABILIZOVÁNÍ) – PŘIJÍMÁNÍ podporuje STABILIZOVÁNÍ
Zde se vzájemně podporují dvě pasivní energie. Znamení Býk (STABILIZOVÁNÍ) poskytuje
přijímající energii znamení Ryby citlivé a zároveň praktické STABILIZOVÁNÍ znamením Ryby
PŘIJÍMANÉ inspirace, což může fungovat i naopak, a sice že citlivost znamení Ryby vnáší do
STABILIZOVÁNÍ na úrovni finanční, prostorové a citové energii, s níž je možné jen PŘIJÍMAT to,
co přichází a co zároveň napomáhá citlivému a praktickému STABILIZOVÁNÍ životní situace na
všech třech úrovních. Na pozitivním projevu tohoto aspektu je nutné zapracovat a je třeba si
nejprve vyřešit problém naznačený v kvadratuře.
Ryby (PŘIJÍMÁNÍ) KVADRATURA Blíženci (KOMUNIKACE) – PŘIJÍMÁNÍ odporuje vnitřně
KOMUNIKACI
Zde je v rozporu pasivní (Ryby) a aktivní (Blíženci) energie, které si navíc nerozumí ani
z živlového hlediska. Voda a vzduch se nijak nepodporují, a tak je tento rozpor mezi aktivitou
a pasivitou většinou příčinou vnitřní nervozity a tím i negativního projevu obou energií, což je
příliš mnoho nepodstatných informací (Blíženci) a klam (i sebeklam), lež, podvody, chaos,
zmatek i sklon k požívání alkoholu, drog a léků (Ryby). KVADRATURA by měla být řešena na
osobní rovině a přijímané a předávané informace při KOMUNIKACI by měly být citlivě a
prakticky ANALYZOVÁNY na základě vlastních vnitřních pocitů v souvislosti s tím, jaké
informace lze jen pasivně PŘIJÍMAT a nechat se jimi inspirovat. Vždy je ale nutné počítat s tím,
že u negativních aspektů do znamení Ryby hraje určitou roli klam, alkohol, drogy a léky. Tento
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sklon však může být nahrazen např. meditací, s níž je možné se naladit na energie Vesmíru pro
PŘIJÍMÁNÍ inspirace.
Ryby (PŘIJÍMÁNÍ) TRIGON Rak (PÉČE) – PŘIJÍMÁNÍ podporuje PÉČI
Zde se vzájemně podporují dvě pasivní znamení. Znamení Rak (PÉČE) dává schopnost
empatie a vcítění se při PÉČI o to přirozené, co souvisí s rodinou, původem, národem a vlastí,
což může být doplněno PŘIJÍMANOU inspirací v místě, kde je znamení Ryby. Je však nutné se
postarat o to, aby se obě energie podporovaly v tomto pozitivním projevu. V negativním smyslu
může jít o přecitlivělost nebo péči o to, co není přirozené (Rak) vlivem klamu (i sebeklamu), lží,
podvodů, chaosu, zmatků či požívání alkoholu, drog či léků. Je tedy třeba se postarat o to, aby
byl patrný pozitivní projev obou energií.
Ryby (PŘIJÍMÁNÍ) OPOZICE Panna (ANALYZOVÁNÍ) – PŘIJÍMÁNÍ odporuje ve vztazích
ANALYZOVÁNÍ
Zde je v rozporu aktivní a pasivní energie, které si navíc nerozumí ani z živlového hlediska.
„Voda hasí oheň“, a tak citlivost znamení Rak (PÉČE) „hasí“ aktivní ČINNOST, což je
v konečném efektu příčinou negativního projevu obou energií (agresivita a přecitlivělost).
Zde stojí proti sobě dvě pasivní znamení, která reagují tím, že se přizpůsobí a jejich živlové
kvality se vzájemně podporují, protože voda (Ryby) zavlažuje zemi (Panna), ale vzhledem
k tomu, že tyto dvě energie stojí proti sobě, projevují se v protilehlých domech, což způsobuje
negativní projev obou energií, tedy přehnané rozpitvávání detailů až „puntičkářství“ vlivem klamu
(i sebeklamu) a tím i konflikty ve vztazích. Vždy je třeba hledat „zlatou střední cestu“, brát
v potaz i druhou stranu a hledat rovnováhu mezi PŘIJÍMANOU inspirací a citlivou a praktickou
ANALÝZOU na základě vlastních vnitřních pocitů.
Ryby (PŘIJÍMÁNÍ) TRIGON Štír (TOUHA) – PŘIJÍMÁNÍ podporuje TOUHU
Zde se vzájemně podporují dvě pasivní znamení. Znamení Štír (TOUHA) poskytuje hluboký
vhled a pochopení podstaty v souvislosti s PŘIJÍMANOU inspirací (Ryby), je však nutné se
vyvarovat negativního projevu obou energií, tedy ovládání a destrukce (Štír) vlivem klamu, lží,
podvodů (Ryby). Je tedy třeba se postarat o to, aby byl patrný pozitivní projev obou energií.
Ryby (PŘIJÍMÁNÍ) KVADRATURA Střelec (HLEDÁNÍ) – PŘIJÍMÁNÍ odporuje vnitřně
HLEDÁNÍ
Zde je v rozporu aktivní (Střelec) a pasivní (Ryby) energie, které si navíc nerozumí ani
z živlového hlediska. Voda hasí oheň, a tak pasivita Ryb může doslova uhasit nadšení znamení
Střelec při HLEDÁNÍ společné cesty pro budoucnost na duchovní rovině. Tento rozpor je pak
příčnou negativního projevu obou znamení, což je přehnaný klam (i sebeklam), lež, podvody,
chaos, zmatek a také sklon k požívání alkoholu, drog či léků. Tento aspekt je tedy dobré řešit
na osobní rovině a při HLEDÁNÍ společné cesty pro budoucnost na duchovní rovině v té životní
oblasti, kde se nachází Střelec, dávat prostor i PŘIJÍMANÉ inspiraci v té životní oblasti, kde je
znamení Ryby.

21
Ebook „Kde se berou problémy a jak problémy řešit? – Autorka: Jana Mašková

Ryby (PŘIJÍMÁNÍ) SEXTIL Kozoroh (BUDOVÁNÍ) – PŘIJÍMÁNÍ podporuje BUDOVÁNÍ
Zde se vzájemně podporují dvě pasivní znamení. Znamení Kozoroh (BUDOVÁNÍ) dává pevnost,
řád. Obě energie si rozumí i z hlediska živlových kvalit – „Voda“ (Ryby) zavlažuje „Zemi“
(Kozoroh) a dává tím šanci životu. PŘIJÍMANÁ inspirace znamení Ryby může znamení Kozoroh
napomoci zodpovědnému BUDOVÁNÍ pevně daného řádu.

Závěrem
V tomto e-booku jsou použity informace z knihy „Učebnice vědecké a tradiční astrologie“-HADES-nak. IVO
ŽELEZNÝ, překlad dr Václav Lepičovský
V tomto e-booku je také uváděno do praxe to, co je uvedeno v knize „Astrologie a psychologie“ (Herman Meyer,
nakl.Sagittarius)

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, která 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.
Tuto možnost máš díky „Zjednodušenému osobnímu e-booku „Jak řešit problémy?“

Kontakt
Zpracovala: Jana Mašková, astroložka
Web: www.janamaskova.cz www.astrojinak.cz
www.astrojinak.com
Email: astrojinak2022@seznam.cz

22
Ebook „Kde se berou problémy a jak problémy řešit? – Autorka: Jana Mašková

