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Cashflow kvadrant trochu jinak 

 
Vzhledem k tomu, že je dnes doba, kdy se na spoustu věcí díváme z poněkud jiného úhlu 

pohledu, zkusíme to i u Cashflow kvadrantu. 

 Říká se, že všechno souvisí se vším a že mikrokosmos je součástí makrokosmu a my si zkusíme 

najít styčné body mezi Cashflow kvadrantem a horoskopem narození. 

Co má společného Cashflow kvadrant a astrologie? 

Zcela jistě znáte pojem cashflow. Dnes je již známo, že cashflow je česky řečeno peněžní tok.  

V astrologii jde o "tok energií" nebo lépe řečeno o tok planetárních energií, tedy o vesmírné 

vibrace.  

Jak cashflow, tak astrologie používají tentýž symbol pro zobrazení - kvadrant.  

Nyní si oba typy kvadrantů představíme. 

Cashflow kvadrant je podobou rozvoje finanční gramotnosti člověka. 
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Cashflow kvadrant představuje čtyři stupně finančního rozvoje: 

• v levé části je zaměstnanecký poměr (Zaměstnanec) a živnost (Podnikatel) 

• pravá část představuje majitele firem (Majitel) a investory (Investor) 
 

Všeobecně se poukazuje na to, že zaměstnanecký poměr představuje v podstatě podřízené 

postavení, které člověk nemůže nijak ovlivnit.  

Podnikání možná pro mnohé znamená nezávislost, ale také představuje spoustu starostí, 

které člověk jako zaměstnanec řešit nemusí.  

Mnohem lepší je to prý v pravé části kvadrantu, kde pro člověka pracují ostatní lidé, pokud se 

stane majitelem firmy, anebo když pro člověka pracují samotné peníze, pokud se stane investorem.  

Zatímco znalost Cashflow kvadrantu se považuje za všeobecně nutnou pro zvládnutí finanční 

gramotnosti, astropsychologické kvadranty zůstávají poněkud stranou, což ale nic nemění na tom, že 

jsou oba rovnocennou součástí života.  

Nyní si představíme astropsychologické kvadranty. 
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Jako je cashflow kvadrant podobou rozvoje finanční gramotnosti člověka, astropsychologické 

kvadranty v horoskopu narození jsou podobou psychologického rozvoje osobnosti.  

Cashflow kvadrant představuje pouze jednu část lidského života, naproti tomu horoskop narození 

představuje vše, co souvisí s životem jedince. 

Zatímco cashflow kvadrant je dnes takřka notoricky známý, o existenci astropsychologických 

kvadrantů ví jen málokdo, a přitom mají s cashflow kvadrantem mnoho společného. 

To, co mají oba pojmy společné, jsou právě kvadranty, tedy něco, co má stejný tvar a stejná 

pravidla-čtyři části, čtyři směry, čtyři způsoby, čtyři možnosti. Rozdílná je pouze interpretace 

a základní rozlišení. 

Astropsychologické kvadranty v horoskopu narození představují čtyři úrovně života člověka 

• Kvadrant tělesný (TĚLO) 

• Kvadrant duševní (DUŠE) 

• Kvadrant duchovní (DUCH) 

• Kvadrant celkového pochopení (Nad-Já) 

Zkusíme si oba typy kvadrantů propojit. 

http://www.astrojinak.cz/
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Zatímco cashflow kvadrant je pouze jeden a je rozdělen na čtyři části, astropsychologické 

kvadranty jsou čtyři a představují celek, kterým je život. Astropsychologické kvadranty jsou 

soustředěny do zvěrokruhu a horoskopu narození.  

Životní oblasti – DOMY horoskopu narození 

Každý z nás má v horoskopu narození naznačeno 12 životních oblastí, které nám umožňují žít 

život v celé jeho šíři. Těmto životním oblastem se v nativní astrologii (nativ=horoskop narození) 

říká DOMY horoskopu narození.  

12 domů - 12 životních oblastí 

1.dům – OSOBNOST 
2.dům – FINANCE  
3.dům – BLÍZKÉ OKOLÍ, VZDĚLÁNÍ  
4.dům – RODINA, PŮVOD  
5.dům – ZÁLIBY, DĚTI  
6.dům – KAŽDODENNÍ POVINNOSTI, ZDRAVÍ  
7.dům – PARTNERSKÉ VZTAHY  
8.dům – BLÍZKÉ VZTAHY, HLUBOKÉ POCHOPENÍ  
9.dům – VÍRA, FILOZOFIE, CIZINA, DALEKÉ CESTY  
10.dům – SPOLEČNOST  
11.dům – PŘÁTELÉ  
12.dům – NEVĚDOMÍ UZAVŘENÉ PROSTORY 
 

"Cash flow kvadrant" versus  

"Astropsychologické kvadranty" 

http://www.astrojinak.cz/
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I. KVADRANT - TĚLO 

• 1.dům – OSOBNOST  

• 2.dům – FINANCE  

• 3.dům – BLÍZKÉ OKOLÍ, VZDĚLÁNÍ  

II. KVADRANT – DUŠE 

• 4.dům – RODINA, PŮVOD  

• 5.dům – ZÁJMY, ZÁLIBY, DĚTI  

• 6.dům – KAŽDODENNÍ POVINNOSTI, SLUŽBA DRUHÝM LIDEM 

III. KVADRANT – DUCH 

• 7.dům – PARTNERSKÉ VZTAHY 

• 8.dům – BLÍZKÉ VZTAHY, HLUBOKÉ POCHOPENÍ 

• 9.dům – VÍRA, FILOZOFIE, CIZINA, DALEKÉ CESTY 

IV. KVADRANT – POCHOPENÍ, „Nad-Já“ 

• 10.dům – SPOLEČNOST 

• 11.dům – PŘÁTELÉ 

• 12.dům – NEVĚDOMÍ, UZAVŘENÉ PROSTORY 
 

V každé životní oblasti (domu) jedinec uplatňuje energii jednoho či dvou znamení zvěrokruhu. 

Nyní si porovnáme cashflow kvadrant a horoskop narození z hlediska dnešní společnosti. 
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Zaměstnanec v dnešní společnosti 

Pokud cokoliv děláme, pak to děláme proto, abychom přežili. Jde tedy o zajištění TĚLESNÉ 

stránky naší osobnosti. 

Z nynější podoby Cashflow kvadrantu vyplývá, že Zaměstnanec se v dnešní společnosti 

pro zajištění svého fyzického přežití stará o to, aby fungoval systém společnosti.  

Je to z toho důvodu, že kvadrant „Zaměstnanec“ odpovídá v nynější podobě CASHFLOW 

KVADRANTU pozici „IV.Q.-SPOLEČNOST“ v ASTROPSYCHOLOGICKÝCH KVADRANTECH (oba tyto 

kvadranty jsou v nynější podobě Cashflow kvadrantu VLEVO NAHOŘE).  

Přesto jde na pozici Zaměstnanec pouze o zajištění tělesné stránky života ZAMĚSTNANCE 

(ASTROPSYCHOLOGICKÉ KVADRANTY vlevo dole). 

Pokud se nedaří najít odpovídající zaměstnání, býváme motivováni k podnikání. 
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Podnikatel v dnešní společnosti 

I podnikání je tedy dnes motivováno především nutností přežít.  

Při podnikání většinou již uplatňujeme nějaké své osobní schopnosti. Proto v dnešní 

společnosti lze pozici „Podnikatel“ přiřadit k I.TĚLESNÉMU KVADRANTU.  

V takovém případě většinou bývá někdo, kdo k podnikání motivuje, což bývají MAJITELÉ 

firem, pro které PODNIKATELÉ pracují na živnostenský list. 
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Majitel v dnešní společnosti 

V dnešní společnosti mohou k podnikání motivovat MAJITELÉ firem, pro které PODNIKATELÉ 

pracují na živnostenský list. 

Takovýmto způsobem dávají u nás (až na malé výjimky) naši PODNIKATELÉ vydělat 

MAJITELŮM velkých firem, kteří se posléze díky PODNIKATELŮM mohou stát INVESTORY. 
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Investor v dnešní společnosti 

INVESTOŘI mohou investovat do zlata, diamantů, ropy, energií…, čímž ničí případní bohatství 

planety Země a tím životní prostředí nás všech...  

Zároveň jsou v nynější podobě cashflow kvadrantu INVESTOŘI součástí DUŠEVNÍHO 

kvadrantu, čímž ovlivňují vnitřní DUŠEVNÍ život každého z nás. A nejen to ... 
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Investor v dnešní společnosti 

Pokud to všechno vztáhneme sami na sebe, pak si musíme přiznat, že velké firmy investují 

do zlata, diamantů, ropy, energií, jak je uvedeno výše, anebo skupují naše území a drancují naše 

národní bohatství, ... 

 

... případně podporují české mladé lidi, aby pracovali pro ně. Mladí lidé pak odcházejí ze své vlasti, 

čímž se, aniž by měli zvládnutý DUŠEVNÍ kvadrant, posouvají přímo do kvadrantu DUCHOVNÍHO... 

Nemusí to být pravidlem, ale stává se to tak. 

 

http://www.astrojinak.cz/
http://www.janamaskova.cz/
mailto:astrojinak2022@seznam.cz


 

E-book „Cash flow kvadrant trochu jinak“ 
Autorka: Jana Mašková, astroložka, www.astrojinak.cz www.janamaskova.cz astrojinak2022@seznam.cz 

12/30 

Astropsychologický model Cashflow kvadrantu 

Investor v dnešní společnosti 

 

V nynější podobě Cashflow kvadrantu odpovídá DUCHOVNÍ kvadrant MAJITELŮM firem, 

kteří umožňují mladým lidem cestovat a získávat nové zkušenosti při DALEKÝCH CESTÁCH. 

Pokud mladí lidé nepracují pro svou vlast, nevyužijí svůj potenciál, který ve své vlasti získali, k rozvoji 

své vlasti, ale k rozvoji jiné země. 

To může negativně ovlivnit budoucnost dnešních mladých lidí tím, že se od své vlasti 

a původu zcela odříznou a budou-li se chtít do své vlasti vrátit, nebudou schopni se znovu začlenit 

do společnosti, protože jejich energetický potenciál bude zcela odlišný od energetického potenciálu 

jejich vlasti.  

Stejně tak je však tutéž situaci možné vnímat jako možnost, jak získat zkušenosti, o které se 

ve své vlasti podělí. Tím, že nezůstanou mladí lidé ve své vlasti, mohou dát své vlasti příležitost, 

aby se rozvíjela bez jejich přičinění, protože i to může mít svůj význam.  

Zde je důležité, aby každý člověk to všechno dělal tak, jak to cítí a ne proto, že je k tomu 

donucen nebo vědomě či podprahově motivován... 

Pojďme se teď podívat na to, jak je to s oběma kvadranty v dnešní době ...? 
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Musíme si upřímně přiznat, že tím, že si potřebujeme vydělat na živobytí, nežijeme svůj 

vlastní život v celé jeho šíři.  

Do našich životů a našich národních zájmů pak necháme zasahovat ty, kteří s naším původem 

a národem nemají nic společného. Tím necháváme likvidovat samotnou hodnotu a podstatu našeho 

národa.  

A to všechno jen proto, že my jsme zaměstnáni tím, co souvisí s nynější podobou cashflow 

kvadrantu, a tak si to necháme líbit s odůvodněním, že na nic jiného nemáme čas… 

Ale ono jde o to správné načasování. Právě teď je na čase se ptát  

JE Z NAŠEHO HLEDISKA NYNĚJŠÍ PODOBA CASHFLOW KVADRANTU VYROVNANÁ? 
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Astropsychologický model Cashflow kvadrantu 

Investor v dnešní společnosti 

U nynější podoby Cashflow kvadrantu úroveň INVESTOR zahrnuje 4.,5.,6.dům, 

který v astropsychologických kvadrantech představuje DUŠI, tedy vnitřní život. To ovlivňuje nejen 

naše vnitřní pocity, ale i naše zdraví.  

Možná je právě toto důvod, proč se dnes hovoří o tom, že je naše společnost nemocná. 

O „nemocné společnosti“ se hovořilo i dříve, ovšem ne v souvislosti s naší zemi.  

Abychom si ujasnili, zda je možné s tím něco udělat, seznámíme se blíže s jednotlivými domy 

horoskopu narození 

  

http://www.astrojinak.cz/
http://www.janamaskova.cz/
mailto:astrojinak2022@seznam.cz


 

E-book „Cash flow kvadrant trochu jinak“ 
Autorka: Jana Mašková, astroložka, www.astrojinak.cz www.janamaskova.cz astrojinak2022@seznam.cz 

15/30 

 
 

I. kvadrant - Tělesný kvadrant - OSOBNOST 

Začneme prvním kvadrantem, do kterého patří 1., 2., a 3. dům.  

V prvním kvadrantu se zabýváme fyzickým tělem, tedy hmotnou částí žití, která souvisí 

se samotným přežitím, a to za pomoci schopností, kterými člověk disponuje, protože právě to je 

podstatou samotné OSOBNOSTI člověka. Každý člověk se učí zajišťovat si to, co potřebuje k přežití, 

svými vlastními silami. 

1.DŮM - OSOBNOST 

Osobní energie jedince, kterou reaguje na každou novou situaci 

2.DŮM – FINANCE 

Energie, kterou uplatňuje jedinec v oblasti financí 

3.DŮM – BLÍZKÉ OKOLÍ, VZDĚLÁNÍ 

Energie, kterou uplatňuje jedinec v blízkém okolí a při vzdělání 
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II. kvadrant - Duševní kvadrant - DUŠE 

Druhý kvadrant představuje DUŠI a svět CITŮ. Je k němu přiřazen 4., 5. a 6. dům. Každý člověk se učí 

projevovat jak pozitivní, tak negativní city a pocity, protože to je důležité pro jeho ZDRAVÍ. 

4.dům - RODINA, PŮVOD 

Energie, kterou jedinec převzal od svých předků  

5.dům – ZÁJMY, ZÁLIBY, HRY, DĚTI 

Energie spojená s projevem pozitivních citů a pocitů (radost, veselost, spokojenost…) 

6.dům – KAŽDODENNÍ POVINNOSTI, SLUŽBA DRUHÝM LIDEM 

Energie, kterou jedinec uplatňuje při „službě druhým lidem" 
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III. kvadrant - Duchovní kvadrant - DUCH 

Třetí kvadrant je nazýván kvadrantem duchovním. Patří do něj 7., 8. a 9. dům.  

7.dům – PARTNERSKÉ VZTAHY 

Energie, kterou se jedinec učí zvládat prostřednictvím druhých lidí, svých partnerů 

8.dům – BLÍZKÉ VZTAHY, HLUBOKÉ POCHOPENÍ 

Energie, se kterou jedinec dává prostor svým partnerům a tím dospěje k hlubokému pochopení 

druhých lidí v blízkých vztazích. 

9.dům– VÍRA, FILOZOFIE, CIZINA, DALEKÉ CESTY 

Energie, kterou jedinec díky zkušenostem ve vztazích uplatňuje při stanovení svého životního 

přesvědčení, víry či filozofie, případně ji uplatňuje na dalekých cestách či při kontaktu s cizinci 

a cizinou 
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Kvadrant Nad-Já - IV. kvadrant - "POCHOPENÍ" 

Čtvrtý kvadrant nás vede k nadosobnímu vnímání reality a k nalezení svého vlastního "Nad-Já". 

Do čtvrtého kvadrantu patří 10.,11. a 12. dům.  

10.dům - SPOLEČNOST 

Energie, kterou se jedinec učí rozvíjet pro své uplatnění ve společnosti  

11.dům - PŘÁTELÉ 

Energie, kterou se jedinec učí zvládat za pomoci přátel – lidí, s nimiž sdílí stejné ideály 

12.dům – NEVĚDOMÍ, UZAVŘENÉ PROSTORY (NEPŘÁTELÉ) 

Energie, která byla v minulosti vytěsněna do nevědomí a kterou je nutné zpracovat jinak hrozí pobyt 

v „uzavřených prostorách“ (ústavy, léčebny, sanatoria, vězení, kasárna, kláštery …) 

Toto nás může poněkud znepokojovat, a tak je na čase se ptát – je možné s tím vším něco 

dělat?  

Samozřejmě! Stačí cashflow kvadrant trochu pootočit.  

UDĚLÁME „MALOU ROŠÁDU“ S CASHFLOW KVADRANTEM.   

http://www.astrojinak.cz/
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Tím, že uděláme „malou rošádu s cashflow kvadrantem“ dostaneme „Astropsychologický model 

cashflow kvadrantu“, u kterého budeme pracovat především s domy horoskopu narození. 

Tím se nám u cashflow kvadrantu ukáží zcela nové možnosti, které souvisí s tím, jak žít život v celé 

jeho šíři. Pojďme si tedy říci, jak to celé pojmout. 
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Astropsychologické kvadranty - Zvěrokruh 

Každý člověk má ve svém horoskopu narození zakódován svůj vlastní otisk vesmírných vibrací 

z okamžiku narození. Je to v podstatě jakýsi vesmírný ideál každého z nás, k němuž v průběhu svého 

života směřujeme.  

Každý horoskop narození se skládá ze čtyř kvadrantů, které představují astropsychologický 

model života.  

To, co je spojeno s horoskopem narození, je vlastní každému člověku a každý člověk by se měl 

tedy postarat o to, aby žil svůj vlastní život v celé jeho šíři, tedy v rámci 12ti domů, protože má-li život 

člověka dojít k úplnému naplnění, pak je zvládnutí všech dvanácti domů bezpodmínečně nutné.  

Cashflow kvadrant je přiřazen k 2. domu, který představuje finance. 

Cashflow kvadrant 

K tomu, aby člověk mohl normálně žít, potřebuje peníze. Ve chvíli, kdy si člověk začne 

jakýmkoli způsobem vydělávat peníze, což je nutnost, která se dříve nebo později objeví v životě 

každého člověka, stane se automaticky součástí cashflow kvadrantu. 

V cashflow kvadrantu není žádná jiná možnost výdělku 

než ZAMĚSTNÁNÍ, PODNIKÁNÍ, MAJITEL FIRMY a/nebo INVESTICE. 

Zvěrokruh představovaný astropsychologickými kvadranty, je vlastní každému člověku, ať se 

jedná o ZAMĚSTNANCE, PODNIKATELE, MAJITELE FIRMY či INVESTORA. Ti všichni musí také pracovat 

na zvládnutí všech dvanácti domů, jak to mají naznačeno ve svém horoskopu narození. 

Na následujících stránkách tedy porovnáme oba kvadranty z tohoto hlediska. Nejprve si ještě 

vysvětlíme pojem VESMÍRNÝ ŘÁD. 
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Člověk a Vesmír 

Jak je patrné z uvedeného, všechno to, s čím člověk začne, je dříve nebo později 

konfrontováno s tím, jak je to přijímáno společností. 

Má-li to, co začneme, fungovat ve společnosti, je třeba, aby to bylo přijatelné pro kohokoli. 

Jedině tak můžeme v konečném efektu pouze přijímat to, co se k nám vrací. Je-li respektován 

VESMÍRNÝ ŘÁD, pak může vše fungovat hladce.  

Pokud VESMÍRNÝ ŘÁD respektován není, pak to v žádném případě fungovat nemůže 

a způsobuje to jen chaos. 

Na druhou stranu, pokud ve společnosti VESMÍRNÝ ŘÁD je respektován, pak všechno to, 

co se ve společnosti děje, bude přijatelné pro kohokoli a každý se může zapojit tak, jak to sám 

cítí. 

Na následujících stránkách si tedy přiblížíme, jak jsou v jednotlivých kvadrantech zastoupeny 

DOMY horoskopu narození, co tyto DOMY představují a jak je chápat. Začnou se tak před námi 

otevírat nové možnosti uplatnění člověka jako člena společnosti a také jako přirozené součásti 

VESMÍRNÉHO ŘÁDU. 

Astropsychologický model cashflow kvadrantu 

S tím, co jsme si dosud řekli, přijmeme fakt, že jak astropsychologické kvadranty, tak cashflow 

kvadrant jsou naprosto přirozenou součástí života každého z nás.  

Protože astropsychologické kvadranty poukazují na rozvoj osobnosti člověka jako takového, 

cashflow kvadrant začneme vnímat jako kvadrant poukazující na rozvoj člověka z hlediska jeho 

financí.  

Toto je tedy styčný prvek mezi cashflow kvadrantem a astrologií (horoskopem narození), 

na kterém budeme stavět, přičemž využijeme Astropsychologického modelu cashflow kvadrantu.  
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Z – ZAMĚSTNANEC - I.KVADRANT – TĚLO - OSOBNOST 

Kdo nebo co je OSOBNOST? 

OSOBNOST je člověk, který zná své OSOBNÍ vlohy a schopnosti, s nimiž se stává FINANČNĚ 

soběstačným v BLÍZKÉM OKOLÍ a k tomu směřuje i svým VZDĚLÁNÍM.  

Toto je stručná charakteristika OSOBNOSTI. 

S prvním – tělesným kvadrantem - souvisí pozice ZAMĚSTNANEC. ZAMĚSTNANEC se stará 

pouze o fyzické přežití, tedy o fyzickou stránku své osobnosti, o TĚLO. 

1.dům - OSOBNOST  

Schopnosti člověka představující samotnou OSOBNOST jsou v horoskopu narození charakterizovány 

znamením zvěrokruhu v 1.domu 

2.dům - FINANCE,  

FINANCE plynou z UPLATŇOVÁNÍ vlastních SCHOPNOSTÍ, a to podle znamení zvěrokruhu v 2.domu. 

3.Dům – BLÍZKÉ OKOLÍ a VZDĚLÁNÍ, 

V BLÍZKÉM OKOLÍ a při VZDĚLÁNÍ uplatňujeme energii znamení ve 3.domu horoskopu narození. 

ÚROVEŇ CASHFLOW KVADRANTU ZAMĚSTNANEC ODPOVÍDÁ TĚLESNÉMU KVADRANTU 
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Cash flow kvadrant a horoskop narození 

Cashflow kvadrant přiřadíme k 2. domu, protože ten představuje FINANCE.  

Cashflow kvadrant - ZAMĚSTNANEC + I.Q-TĚLO 

Na samotném začátku si to, co souvisí s naší OSOBNOSTÍ, většinou ověřujeme právě 

na zaměstnanecké pozici. Jako zaměstnanci můžeme získat určité zkušenosti a naučit se kázni 

a morálce. 

Některým lidem může zaměstnanecká pozice celkem vyhovovat, ale aby bylo zaměstnání 

smysluplné a těšilo nás, měl by být dán prostor také citům. Pro ty, kteří chtějí při práci uplatnit také 

své city, případně tvořivost, může být zaměstnanecký poměr pouze způsobem, jak získat potřebné 

zkušenosti pro podnikání, takže se postupem času z některých zaměstnanců stávají podnikatelé. 
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P-PODNIKATEL – II.KVADRANT – DUŠE - CITY, CÍTIT SE 

Co si představit pod pojmem DUŠE? 

DUŠÍ lze nazvat naše POZITIVNÍ CITY A EMOCE, které tvoří náš vnitřní život a duševní svéráz 

a mají svůj prapůvod v našem propojení s planetou Zemí i s naším původem 

Takto se dostáváme do druhého – duševního kvadrantu s pozicí PODNIKATEL. PODNIKATELÉ 

jsou lidé, kteří zapojují své city a svou tvořivost. Chtějí „sloužit druhým lidem“ tak, aby se cítili 

dobře. 

4.dům – RODINA, PŮVOD, NÁROD, VLAST, planeta Země 

4.dům představuje náš původ. S CITY A EMOCEMI se poprvé setkáváme ve své rodině, konkrétně 

při kontaktu s maminkou. V průběhu života tyto city a emoce rozšiřujeme na náš původ a posléze 

i na národ a vlast. V konečném efektu lze do této oblasti zařadit i planetu Zemi, protože ta je 

domovem nás všech. Ve 4.domu nalézáme energii, kterou nám dali do vínku naši předci. 

5.dům – ZÁJMY, ZÁLIBY, DĚTI  

V 5.domě se učíme projevovat své pozitivní city a pocity (radost, spokojenost, veselost, nadšení…), 

a to prostřednictvím ZÁJMŮ a ZÁLIB, které učíme i své DĚTI 

6. dům - KAŽDODENNÍ POVINNOSTI (SLUŽBA DRUHÝM LIDEM) – ZAMĚSTNÁNÍ, STRAVOVÁNÍ, 

HYGIENA, ZDRAVÍ 

Do 6.domu patří KAŽDODENNÍ POVINNOSTI ve smyslu SLUŽBY DRUHÝM LIDEM tak, abychom si 

zajistili to, co potřebujeme k přežití.  

 

ÚROVEŇ CASHFLOW KVADRANTU PODNIKATEL ODPOVÍDÁ DUŠEVNÍMU KVADRANTU 
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Cash flow kvadrant a horoskop narození 

Cashflow kvadrant přiřadíme k 2. domu... Důležitou roli zde hraje také 5.dům, s jehož pomocí 

se do celého procesu zapojujeme tak, aby nás to bavilo a aby nás to těšilo, nejlépe tvůrčím způsobem 

a/nebo ve spolupráci s dětmi. 

Cashflow kvadrant - PODNIKATEL + II.Q-DUŠE 

Část Cashflow kvadrantu s názvem "PODNIKATEL" odpovídá člověku, který na sobě pracuje, 

zná své cíle, za kterými si vědomě jde, a vidí smysl svého života. Může to být právě pozice 

PODNIKATEL, kde „najdete sami sebe“. 

Podnikatel je schopen samostatného uvažování, a tak nejspíš dříve nebo později přijde s nějakým 

podnikatelským záměrem, který hledí dále než jen k hranicím podnikatelovy vlastní existence. 

S podnikatelským záměrem podnikatel začíná spolupracovat s ostatními lidmi, které zaměstnává 

či kteří s ním spolupracují.  

Právě to je okamžik, kdy podnikatel přechází na pozici MAJITEL. 
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M-MAJITEL - III.KVADRANT – DUCHOVNÍ - DUCHOVNO 

Co je to duchovno? 

Vzájemné PROPOJENÍ TĚLA a DUŠE, které předkládáme ostatním lidem, se při HLUBOKÉM POCHOPENÍ 

druhých lidí ODPOUTÁVÁ od úrovně MATERIÁLNÍ a dostává se na vyšší, DUCHOVNÍ úroveň vnímání, kde se 

již orientujeme na druhé lidi. Díky druhým lidem - našim PARTNERŮM – si utváříme svůj vlastní ŽIVOTNÍ 

NÁZOR (FILOZOFII), který vypovídá o "duchu doby" za hranicemi naší osobnosti, ale třeba i za hranicemi 

jednotlivých států. Jedná se o něco, co daleko přesáhne samotnou osobnost člověka. 

A máme zde třetí – duchovní kvadrant a pozici MAJITEL. MAJITELÉ jsou PODNIKATELÉ, 

kteří již přesáhli své vlastní podnikání a začínají spolupracovat s druhými lidmi, ať už s jinými firmami 

nebo s jinými lidmi jako zaměstnanci 

7.dům – PARTNERSKÉ VZTAHY 

Prostřednictvím druhých lidí, s nimiž se setkáváme a spolupracujeme – našich PARTNERŮ – se učíme 

zvládat energie, kterými sami nedisponujeme, a to podle znamení zvěrokruhu v 7.domu horoskopu 

narození 

 8.dům – BLÍZKÉ VZTAHY, HLUBOKÉ POCHOPENÍ (psychologie, astrologie) 

HLUBOKÉ POCHOPENÍ je podstatou 8.domu horoskopu narození. Do tohoto domu patří také 

všechno to, co souvisí se vztahy včetně „peněz druhých lidí“ (faktury, složenky, daně...). Tento dům 

souvisí s vymezením vztahy, kdy dáváme prostor druhým lidem, aby mohli být sami sebou. Někdy to 

způsobuje problémy. Problémům je však možné předejít, případně je řešit HLUBOKÝM POCHOPENÍM 

toho, co se děje, a to za pomoci psychologie, ale také astrologie (astropsychologie).  

 9.Dům – VÍRA, FILOZOFIE, DALEKÉ CESTY, CIZINA 

V 9.domu si na základě svých zkušeností ve vztazích utváříme svou vlastní VÍRU či životní FILOZOFII, 

k čemuž může dojít i na DALEKÝCH CESTÁCH, v CIZINĚ anebo při kontaktu s CIZINCI.  

ÚROVEŇ CASHFLOW KVADRANTU MAJITEL ODPOVÍDÁ DUCHOVNÍMU KVADRANTU 
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Cash flow kvadrant a horoskop narození 

Cashflow kvadrant přiřadíme k 2. domu... Důležitou roli zde hraje také 5.dům, s jehož pomocí 

se do celého procesu zapojujeme tak, jak nás to baví a aby nás to těšilo, nejlépe tvůrčím způsobem 

a/nebo ve spolupráci s dětmi... V protějším – 8.domu – dáváme prostor svým partnerům, 

s nimiž jsme v kontaktu, případně s nimi spolupracujeme, čímž ve 2.domu vymezujeme své vlastní 

„Já“ a svou vlastní roli v těchto vztazích, což souvisí také s cashflow kvadrantem.  

Zatímco 2.dům představuje tělesnost a naši schopnost sebevymezení a smyslových požitků, 

8.dům souvisí s naší schopností navazovat pevné partnerské vztahy tím, že dáme svým partnerům 

šanci, aby mohli být sami sebou a hlubokým pochopením přispějeme k proměně v partnerských 

vztazích. V 8.domě jde o citlivou psychickou energii. 

Cashflow kvadrant - MAJITEL + III.Q-DUCH 

V astropsychologickém kvadrantu je MAJITEL typem člověka, který chce se svou filozofií 

nebo podnikatelským záměrem seznámit co nejvíce lidí.  Jedná se o pozici, na které se učíme 

spolupracovat s druhými lidmi, našimi partnery, na společném záměru. 

Na duchovní úrovni již víme, že jsme součástí něčeho většího, než jsme my sami, 

a přesahujeme své vlastní „Já“ tím, že to, co děláme a na čem pracujeme, děláme s ohledem 

na druhé lidi – své partnery, které jsme schopni to naučit, přičemž je nutné si také uvědomit dopad 

toho všeho na dalekou budoucnost.  

Na pozici INVESTOR přechází MAJITEL, kterému plynou finance bez jeho vlastního přičinění, 

protože mu je zajišťují ti, které naučil to, co umí on sám. Jedná se tedy o majitele s nadstandardními 

příjmy, které už sám nemůže využít, a tak je INVESTUJE do toho, co uzná za vhodné.  
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I– INVESTOR - IV.KVADRANT – Celkové POCHOPENÍ – „Nad-Já“ 

Tím se dostáváme k poslednímu, čtvrtému kvadrantu, a sice ke kvadrantu celkového 

POCHOPENÍ neboli „Nad-Já“ a k pozici INVESTOR. INVESTOŘI jsou MAJITELÉ firem, kteří se zapojují 

do dění ve společnosti a pomáhají budovat a následně udržovat v chodu pevně daný systém 

převzetím zodpovědnosti. 

Co je podstatou "Nad-Já"? 

TĚLO i DUŠE obohacené o DUCHOVNÍ stránku bytí se stává součástí SPOLEČNOSTI, kde se člověk 

zapojuje do obrazu celého LIDSTVA, protože všichni lidé by se měli stát PŘÁTELI. Pak už zbývá naučit 

se respektovat a milovat i to, co nás obklopuje včetně PŘÍRODY a VESMÍRU.  

Takto nějak je možné charakterizovat podstatu "Nad-Já". A zde se od cashflow kvadrantu dostáváme 

k UNIVERZU a VESMÍRNÉMU ŘÁDU, jehož jsme součástí, a tudíž jej musíme respektovat. 

10.dům - SPOLEČNOST 

Energii, se kterou se projevujeme ve SPOLEČNOSTI, nalezneme v 10. domu horoskopu narození 

 11.dům – PŘÁTELÉ 

Energii, kterou uplatňujeme mezi PŘÁTELI, tedy ve skupině lidí, s nimiž sdílíme stejné ideály, 

nalézáme v 11.domu horoskopu narození. 

 12. dům – NEVĚDOMÍ, UZAVŘENÉ PROSTORY 

Energii, která byla v minulosti vytěsněna našimi předky či námi samotnými do NEVĚDOMÍ, 

nalezneme ve 12.domě. Tuto energii je nutné si zpracovat, jinak nás to dovede do „uzavřených 

prostor“ (léčebny, ústavy, sanatoria, vězení, kláštery, kasárna…). 

ÚROVEŇ CASHFLOW KVADRANTU INVESTOR ODPOVÍDÁ KVADRANTU POCHOPENÍ - „Nad-já“ 
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Cash flow kvadrant a horoskop narození 

Cashflow kvadrant tedy přiřadíme k 2. domu... Důležitou roli zde hraje také 5.dům, 

s jehož pomocí se do celého procesu zapojujeme tak, jak nás to baví a aby nás to těšilo, nejlépe 

tvůrčím způsobem a/nebo ve spolupráci s dětmi. V protějším – 8.domu – dáváme prostor svým 

partnerům, s nimiž jsme v kontaktu, případně s nimi spolupracujeme, a tak ve 2.domu 

vymezujeme své vlastní „Já“ a svou vlastní roli v těchto vztazích, což souvisí také s cashflow 

kvadrantem. 11.dům pak představuje mj. také společné podnikání, do něhož se zapojujeme tvůrčím 

způsobem dle dispozic  5.domu. 

Cashflow kvadrant - INVESTOR + IV.Q-DUCH 

V astropsychologickém kvadrantu je "INVESTOREM" člověk, který "INVESTUJE"  své vlastní 

"Nad-Já" do všeho toho, co jej obklopuje, a to v pozitivním smyslu. Ono pozitivní se mu pak vrací 

v pozitivní zpětné reakci, z níž může přijímat inspiraci pro nový začátek. 

Jedná se o pozici, která souvisí se stanoveným řádem a s fungováním tohoto řádu v systému 

společnosti. 
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Závěr 

V dnešní nelehké době se každý člověk učí, nebo by se učit měl, pokoře a skromnosti - 

pokoře k silám přírody a Vesmíru a skromnosti ve smyslu využívání přirozených zdrojů pouze 

v potřebné míře – zde lze pojem skromnost možná nahradit či doplnit slovem nenáročnost.  

I tak je potřeba finančního zajištění stále aktuálnější. Tento fakt by nás však neměl srazit 

na kolena, spíše naopak, měl by přispět k tomu, abychom z krizové situace vytěžili co nejvíce ve svůj 

vlastní prospěch. 

Vítejme možnost být součástí cashflow kvadrantu, tedy být finančně gramotní a hlavně 

nezávislí, tedy zvolit si to, co je pro nás nepřijatelnější v oblasti financí! 

Vítejme také možnost seznámit se s tím, co je podstatou astropsychologických kvadrantů! 

V průběhu života dostává každý člověk příležitost být sám sebou a po tom, co nalezne sám 

sebe, má možnost o tom dát vědět širokému okolí. 

V psychice každého z nás je zakódován přístup k našemu vlastnímu pokladu, 

kterým můžeme obohatit i druhé lidi a s nímž si můžeme splnit své životní úkoly. 

Vydejte se na cestu za VAŠÍM POKLADEM 

Jak na to? 

Každý člověk potřebuje ke svému životu peníze... PENÍZE JSOU NAŠIMI PŘÁTELI. Mohou nás totiž 

vyburcovat k mimořádným výkonům, pokud je nemáme!  

Udělejte si z peněz své PŘÁTELE, s nimiž se budete rádi a často setkávat po tom, co se seznámíte 

s univerzálními principy a s tím, jak jsou finance zastoupeny právě ve vašem životě, ale nestaňte se 

otrokem peněz!! 

Pokud peníze máte, pak si udělejte PŘÁTELE z univerzálních principů a uvidíte, že univerzální principy 

jsou přítelem nejvěrnějším, který vás v oblasti financí ani v životě nikdy nezklame. 

Přeji vám mnoho úspěchů i obyčejného lidského štěstí s vnitřním pocitem bezpečí a jistoty 

na vaší cestě za tím vaším pokladem. 

S univerzálními principy také snadno zvládnete svou vlastní hierarchii potřeb, jak ji naznačil Abraham Maslow. 

S tím, jak je Maslowova hierarchie potřeb propojena s univerzálními principy, se seznámíte v e-booku „Maslowova 

hierarchie potřeb, jak ji neznáme“.  
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