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Jak pracovat s energií planetJak pracovat s energií planet

Tato kniha karmi� é a� rologie pojednává o tom, jak se s pomocí 
planetární�  a hvězdný�  energií můžeme � át tvůrci svého osudu, neboť 

vše, co se v našem životě děje a dít bude – ať už dobré či zlé –, by se ne� alo 
bez podpory vesmírný�  sil, neboť svět funguje na principu „jak nahoře, 

tak dole.“ Přitom je však nezbytné vzít v úvahu, že každá planeta i hvězda 
vyzařuje široké � ektrum vesmírný�  paprsků různé du� ovní kvality – 
od tě�  nejtemnější�  až po ty „božsky dokonalé“ – a do našeho života 
prozařuje vždy takový druh vesmírného paprsku, který je v souladu s 

vibracemi naší duše. Hranice svý�  možno� í v životě si tak klademe sami 
výškou své du� ovní zralo� i, neboť předurčeno�  našeho osudu exi� uje 

jen do té doby, dokud ho „nepřero� eme veliko� í svého 
Du� a.“ Naopak čím nižší jsou naše vibrace a žijeme 

„v zajetí svého ega“, tím � íše jsme ovládáni temným 
druhem planetární�  paprsků, které řídí náš 

život. Jakmile se vydáme du� ovní ce� ou a zbavujeme 
se nánosů svého ega, mění se i vibrace naší aury, díky 
tomu k nám „prozařují“ vyšší a dokonalejší vesmírné paprsky, a my 

tak pozvolna opouštíme „roli oběti“ a � áváme se tvůrci svého osudu. 
V karmi� é a� rologii je horoskop považován za záznam z vesmírné knihy 

Akáši, který obsahuje pro každého z nás důležité posel� ví, neboť nám 
připomíná naše poslání, kterým není nic jiného, než plnění karmi� ý�  

úkolů v určitém časovém období a rozvíjení i používání svého potenciálu, 
vepsaného v horoskopu, jímž máme sloužit Bohu, k jehož obrazu 

jsme byli � vořeni.
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a poslání horoskopu


