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Při řešení životních problémů je dobré mít povědomí o tom, z čeho tyto problémy pramení. Bude-

li známa příčina problému, pak je možné tuto příčinu odstranit a problém přestane existovat. 

 

Problémy pramení z nesprávně nebo negativně 

projevené (nebo neprojevené) energie 

v minulosti. Pokud víme, jak funguje základní 

vesmírný systém, jak působí energie a jak 

reagovat na vesmírné dění a víme-li, 

co všechno je součástí života, pak jsme 

nejenom schopni řešit problémy, protože víme, 

z čeho tyto problémy pramení, ale jsme schopni 

problémům předcházet. 

 

Z toho důvodu se v tomto e-booku seznámíš 

se vším, co je součástí života, čímž začneš 

problémy chápat na vyšší - univerzální úrovni. 

Univerzální rozměr života představuje tři 

skupiny témat, které jsou naznačeny v naší 

základní MAPĚ ŽIVOTA – v horoskopu 

narození. Jedná se o tato témata: 

 

• 12 vesmírných energií 

• 10 úkolů naznačených „bohy“ 

• 12 životních oblastí 

Kosmický rozměr života 

Pojďme se s jednotlivými součástmi života seznámit podrobněji. Pomůže nám Obecná MAPA 

ŽIVOTA.  

  

PŘÍBĚH TVÉHO ŽIVOTA 

Univerzální rozměr života  
 

12 vesmírných energií 

„Vesmírné energie“ představují energie, které 

jsou nám pravidelně připomínány a nám stačí 

jim porozumět. 

 

10 úkolů naznačených „bohy“ 

Každý z nás má dány energie, s nimiž si plníme 

úkoly deseti „bohů“. Pokud si tyto úkoly 

neplníme, způsobuje nám to v životě problémy. 

 

12 životních oblastí 

„Životní oblasti“ představují ucelený rozměr 

života – máme-li žít smysluplný a naplněný 

život, musíme mít všech dvanáct oblastí života 

v rovnováze. 



OBECNÁ MAPA ŽIVOTA – JAK JÍ POROZUMĚT? – Autorka: Jana Mašková  

4  

GPS pro nový život 

Univerzální principy a tím i kosmický rozměr života představované našimi schopnostmi, které se 

učíme v průběhu života zvládat, funguje jako GPS 

pro náš život.  

Ve svém životě se po rozpoznání vlastních 

schopností učíme od druhých lidí a také má každý 

z nás svůj úkol ve společnosti. To všechno máme 

znázorněno ve své MAPĚ ŽIVOTA. 

 

V OBECNÉ MAPĚ ŽIVOTA je zahrnuto vše, co je 

součástí života - každý z nás žije svůj život 

v rámci dvanácti základních vesmírných energií; 

každý z nás má deset úkolů, s nimiž se učíme 

projevovat svou energii tak, aby to pomáhalo nám 

i ostatním lidem. To všechno se odehrává v rámci 

dvanácti oblastí života 

 

 U Osobní MAPY ŽIVOTA jde o schopnost řídit si 

svůj vlastní život a k tomu je dobré vědět, co pro svůj život skutečně potřebujeme. V tomto ohledu 

platí dvě pravidla, která si možná na první 

pohled protiřečí, ale v skutečnosti tvoří 

jeden celek.  

Prvním pravidlem je, že nemůžeme žít 

naplněný život, pokud jej žijeme 

pod taktovkou někoho jiného, což v praxi 

znamená, že máme-li být sami sebou, 

pak musíme znát svůj osobní potenciál 

a ten uplatňovat tak, abychom se cítili 

dobře.  

Druhým pravidlem je, že máme-li se 

rozvíjet potřebujeme k tomu druhé lidi, 

přičemž by ve vztazích nemělo jít 

o jakékoli ovládání. Za pomoci druhých 

lidí bychom se měli hlubokým pochopením jejich záměrů proměňovat tak, abychom se cítili dobře 

nebo naopak druhým lidem umožnit, aby se oni sami mohli díky nám proměnit tak, aby se mohli 

cítit dobře. Podstatou vztahů není ovládání, ale hluboká proměna a duchovní rozměr života.  

Zkušenosti, které jsme získali ve vztazích, uplatňujeme při uplatňování svých práv ve 

SPOLEČNOSTI. Pokud je vše v pořádku, pak nám to ve SPOLEČNOSTI umožní stát se 

svobodnými. I to nás učí MAPA ŽIVOTA. Pojďme se s ní seznámit. 
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Obrázek 1 Obecná mapa života 

Obecná MAPA ŽIVOTA 
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Obecná MAPA ŽIVOTA 

Co je znázorněno v Obecné MAPĚ ŽIVOTA? 

• Vnější kruh – Vesmírné energie – Znamení zvěrokruhu 
představuje vesmírné energie, které se učíme ve svém životě zvládat prostřednictvím 

znamení zvěrokruhu, což jsou souhvězdí, kterými prochází planety sluneční soustavy při 

své pouti vesmírem. 

• Střední  - Životní úkoly - Planety 
představuje naše životní úkoly. Ve středním kruhu jsou znázorněny planety sluneční 

soustavy, které mají stejnou oběžnou dráhu Vesmírem jako Slunce. 

• Vnitřní kruh - Žitovní oblasti- Domy  

• představuje životní oblasti, v nichž jsou patrné jednotlivé vesmírné energie (znamení 

zvěrokruhu) a životní úkoly (planety), což je u každého člověka zcela specifické a má to 

souvislost s okamžikem narození. V horoskopu narození jsou tyto životní oblasti 

nazývány DOMY horoskopu narození. 

• Uprostřed – Planeta Země a TADY a TEĎ 

• je znázorněna planeta Země a TADY a TEĎ, kde bychom se měli nacházet po tom, co 

se naučíme se všemi energiemi pracovat tak, abychom maximálně využili jejich působení 

ve svůj vlastní prospěch. TADY a TEĎ bychom měli žít v naprosté harmonii sami se sebou, 

s druhými lidmi i se vším tím, co nás obklopuje.  

TADY a TEĎ představuje citový a intelektuální stav mysli a duše, kdy žijeme v naprosté 

rovnováze sami se sebou, s druhými lidmi i se vším tím, co nás obklopuje (příroda, 

vesmír) tak, že jsme poučeni minulostí pro budoucnost, takže jsme schopni žít 

přítomností, protože máme jistotu, že si v přítomnosti, tedy TADY a TEĎ, zajistíme 

příznivé podmínky pro budoucnost tím, že se vyvarujeme chyb minulosti. 
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Obecná mapa života obsahuje vše, co souvisí s životem každého člověka. Vše, o čem je zde 

řeč, je znázorněno v horoskopu narození. Číselné označení rovněž představuje znamení, planetu 

a dům, které spolu v horoskopu narození vždy souvisí. Charakteristika jednotlivých znamení, 

planet a domů horoskopu narození je uvedena na následujících stránkách. 

 

• Každá VESMÍRNÁ ENERGIE je nám připomínána ve více či méně pravidelných 

intervalech, a to opakovaně. Jednotlivé energie mají svůj pevně daný energetický 

potenciál, přičemž některé energie si rozumí více, jiné méně a některé jsou mezi sebou 

v naprostém rozporu, což mj. také rozhoduje o tom, zda se daná VESMÍRNÁ ENERGIE 

bude projevovat pozitivně či negativně, přičemž pozitivní projev je příčinou pozitivních 

situací a zkušeností, negativní projev je přičinou problémů. Je jen na nás, jak svou energii 

projevíme. 

• Každý ŽIVOTNÍ ÚKOL je nám v průběhu života připomínán z hlediska všech 

VESMÍRNÝCH ENERGIÍ, což souvisí i s problematickými obdobími našeho života, které 

mají vliv na rozvoj osobnosti. Již v okamžiku narození je patrné, jaké energie si budou 

v živoě jedince vzájemně rozumět a jaké energie si naopak neoporozumí. 

• Každá VESMÍRNÁ ENERGIE se projevuje v jedné, max. dvou ŽIVOTNÍCH OBLASTECH. 

Ačkoliv projev VESMÍRNÝCH ENERGIÍ jednou pro vždy daný, přesto bude projev dané 

VESMÍRNÉ ENERGIE patrný v té ŽIVOTNÍ OBLASTI, které se to týká.  

 

  

Obecná MAPA ŽIVOTA 
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Seznamme se s charakteristickou dvanácti vesmírných energií, které jsou nám pravidelně 

připomínány – energií znamení zvěrokruhu. 

 

ČINNOSTZnamení Beran  představuje aktivní 

fyzickou činnost pro naše přežití v té 

životní oblasti, kde je v horoskopu 

narození znamení Beran. Dříve byla tato 

energie využita při lovu zvěře, dnes se 

využívá např. při fyzické práci na poli 

a na zahrádce či v řemeslné činnosti. Pozitivním 

projevem je zde aktivní fyzická činnost pro vlastní 

přežití, negativním projevem je agresivita. S aktivní 

fyzickou činností něco začínáme přebíráním vůdčí 

role.  

 

 

STABILIZOVÁNÍ-Znamení Býk  představuje 

stabilizování vlastní životní situace 

a schopnost užívat si života v té životní 

oblasti, kde je v horoskopu narození 

znamení Býk. Pozitivním projevem je 

stabilizování životní situace na úrovni 

finanční (ve smyslu finanční soběstačnosti), 

prostorové (ve smyslu vymezení vlastního 

prostoru - bydlení) a citové ve smyslu vědomí 

vlastní hodnoty. Negativním projevem je závist, 

hromadění majetku a věcí, finanční problémy, 

nedostatek financí. Ve znamení Býk prakticky 

vymezujeme a stabilizujeme to, co jsme začali ve znamení Beran. 

 

 Vesmírné energie a jejich vliv-Vnější kruh Vesmírné energie a jejich vliv-Vnější kruh 
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KOMUNIKACE-Znamení Blíženci  představuje 

komunikaci „na blízko“, tedy s blízkým 

okolím. Pozitivním projevem je přijímání a 

předávání pravdivých a ověřených 

informací, negativním projevem je mnoho 

bezvýznamných a nepodstatných 

informací bez hlubšího významu a upovídanost. 

Ve znamení Blíženci intelektem při komunikaci dále 

rozšiřujeme to, co bylo započato ve znamení Beran a 

vymezeno ve znamení Býk. 

 

 

PÉČE-Znamení Rak      představuje péči. Pozitivní 

projev energie znamení Rak je péče o 

to přirozené, co souvisí s rodinou, 

původem člověka, s národem a vlastí a 

také schopnost empatie, tedy vcítění se 

do pocitů druhého. Negativním 

projevem téže energie je přecitlivělost či péče o to, 

co není přirozené. U toho, co začalo ve znamení 

Beran, bylo vymezeno ve znamení Býk a dále 

rozšířeno ve znamení Blíženci, je třeba také 

zachovat to přirozené a o to pečovat. Se znamením 

Rak objevujeme své city ve své rodině a původu, proto je tak důležité, jak pečujeme o to přirozené, 

co souvisí s naším původem. Rodina a vlast jsou mikrokosmy toho, co v globálním měřítku 

představují makrokosmy lidstvo a planeta Země. Chceme-li se cítit dobře, je třeba tomu věnovat 

pozornost. Souvisí to i s naším zdravím. 

 

TVOŘENÍ-Znamení Lev     představuje tvoření. Pozitivním projevem je přebírání vůdčí role při 

tvoření pro vlastní reprezentaci projevem pozitivních citů (radost, veselost, 

nadšení...) tak, aby to pozitivní pocity 

vzbuzovalo; negativním projevem je 

pýcha a pocity nadřazenosti. Má-li to, 

co ve znamení Beran začalo, ve znamení 

Býk bylo vymezeno, ve znamení Blíženci dále 

rozšířeno a co se znamením Rak respektuje i to, co je 

přirozené, pak je třeba to se znamením Lev TVŮRČÍM 

způsobem zpracovat, protože jedině tak to může zůstat 

zachováno. Ve znamení Lev projevujeme vytrvalé 

úsilí a přebíráme vůdčí roli, záleží na tom, v jakém 

smyslu. 
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ANALYZOVÁNÍ-Znamení Panna  představuje 

citlivé a praktické analyzování. 

V pozitivním smyslu jde o citlivou 

a praktickou analýzu toho, co bylo 

vytvořeno, a to na základě vlastních 

pocitů, negativně se tatáž energie 

projevuje jako „rozpitvávání detailů“ až 

„puntičkářství“, kdy „pro stromy nevidíme les“, tedy 

kvůli detailům ztrácíme ze zřetele celek. 

Se znamením Panna je spojen také projev 

negativních pocitů, aby mohlo dojít ke změně 

postojů druhých lidí. 

 

 

NAVAZOVÁNÍ VZTAHŮ-Znamení Váhy     představuje vztahování se neboli navazování 

vztahů. To, co bylo započato ve znamení Beran, vymezeno stabilizováním ve 

znamení Býk, rozšířeno při komunikaci ve znamení Blíženci, v čem bylo 

se znamením Rak pečováno o to, co je přirozené a co bylo tvůrčím způsobem 

zpracováno a prakticky a citlivě analyzováno, je připraveno pro předání druhým lidem 

při navazování vztahů tam, kde je znamení Váhy. Pozitivním projevem znamení 

Váhy je navazování vztahů pro spolupráci, kdy je dán prostor oběma stranám, negativním 

projevem je disharmonie ve vztazích vlivem zášti, závisti a nenávisti a také mnoho povrchních 

vztahů.  

 

 

TOUHA-Znamení Štír     představuje hlubokou 

touhu a souvisí s blízkými vztahy, 

protože hlubokou touhu si většinou 

uvědomujeme až prostřednictvím 

druhých lidí, svých partnerů. Pozitivním 

projevem je zde hluboká proměna související s 

uchopením podstaty a hlubokým pochopením 

hlubšího záměru druhých lidí, který většinou není 

na první pohled patrný. Negativním projevem je 

destrukce a ovládání. 
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HLEDÁNÍ-Znamení Střelec  představuje hledání 

společné cesty pro budoucnost. Tam, kde je 

znamení Střelec, posuzujeme své konání 

z hlediska dopadu na dalekou budoucnost 

a také v souvislosti s cizinou. Pozitivním 

projevem znamení Střelec je hledání společné cesty 

pro dalekou budoucnost na duchovní rovině. 

Bez duchovního rozměru je patrný negativní projev, 

což je přehánění.  

 

 

BUDOVÁNÍ–Znamení Kozoroh       Pokud se nám 

podaří najít společnou cestu pro budoucnost na duchovní rovině, pak můžeme v té 

životní oblasti (domu), kde je v horoskopu narození znamení Kozoroh, zodpovědně 

budovat pevně daný řád. Při budování pevně daného řádu je nutné přebírat 

zodpovědnost za své konání, protože jinak se bude tato energie projevovat 

negativně jako strach, omezování, pocity viny a trest, které přichází při našem 

konání nebo i nekonání, kdy při konání nejsme ochotni převzít zodpovědnost za své činy, a také 

při nekonání, kdy nemůže dojít k tomu, k čemu by naším přispěním dojít mělo. 

 

 

OSVOBOZOVÁNÍ–Znamení Vodnář  Tam, kde je 

v horoskopu narození znamení Vodnář, se 

můžeme vnitřně osvobodit od toho, co nás 

omezuje. Pozitivním projevem je vnitřní 

osvobozování od toho, co nás omezuje 

i za využití techniky, což je ovšem možné pouze tehdy, 

pokud jsme ochotní převzít zodpovědnost za své vlastní 

(nekonvenční) konání. Negativním projevem jsou vzpoury 

a protesty. Se znamením Vodnář jde o to, 

abychom za pomoci techniky začali dělat něco jinak – 

naprosto originálně.  
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PŘIJÍMÁNÍ–Znamení Ryby    Se znamením Ryby 

jen pasivně přijímáme to, co k nám 

přichází a vrací se k nám po tom, co 

jsme s něčím začali. To, co přijímáme, 

tedy záleží na tom, s čím jsme začali. V 

té životní oblasti, kde je v horoskopu narození 

znamení Ryby, bychom měli přijímat (inspiraci) pro 

nový začátek. Pokud nejsme schopni jen pasivně 

přijímat, projevuje se tatáž energie negativně jako lži, 

podvody, klam i sebeklam, chaos, zmatek a také jako 

sklon k požívání alkoholu, drog či léků. 

 

 

Hvězdná obloha - severní a jižní hemisféra 

  

Jak je to se znameními zvěrokruhu? 
Každé znamení zvěrokruhu má svou vlastní energii. Pokud projevujeme energii znamení jinak, než je pro 

dané znamení přirozené, tedy v rozporu s přirozeným energetickým potenciálem znamení (např. pokud 

jednáme aktivně u pasivního znamení nebo jsme pasivní u aktivního znamení), pak lze očekávat problémy. 

S energetickým potenciálem znamení zvěrokruhu se seznámíš v e-booku „Kde se bere VELKÝ KŘÍŽ?".  

https://form.simpleshop.cz/gWwj/
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Nyní se seznámíme s tím, co je v Obecné MAPĚ ŽIVOTA znázorněno ve středním kruhu, 

což jsou vesmírná tělesa – Slunce, Měsíc a planety sluneční soustavy (kromě Země). Právě 

planety sluneční soustavy (včetně planety Země) jsou „bohové“, jejichž vlastnosti každý z nás 

přebírá v okamžiku narození do své psychické výbavy. Každý „bůh“ a tím i energetický potenciál 

každé planety má však dva druhy projevu – pozitivní a negativní. Je jen na nás, jakou energii 

budeme chtít v životě REPREZENTOVAT. Při seznamování s vesmírnými tělesy se budeme řídit 

tím, jakým znamením jednotlivé energie vládnou. Začneme prvním znamením zvěrokruhu, kterým 

je znamení Beran, jemuž podle Obecné MAPY ŽIVOTA vládne planeta Mars a pokračovat 

budeme proti směru hodinových ručiček. 

ZÍSKÁVÁNÍ - Mars  

Pokud s něčím začínáme, 

pak musíme vědět, proč to 

děláme? Tím hlavním důvodem 

je ZÍSKAT to, co potřebujeme k 

přežití. To děláme podle toho, v 

jakém znamení je postavena planeta Mars a 

toto ZÍSKÁVÁNÍ je patrné v životní oblasti 

(domu horoskopu narození), kde se planeta 

Mars nachází. Energie planety Mars slouží 

k našemu sebeprosazení, negativním 

projevem je agresivita. 

Planeta Mars vládne znamení Beran 

a souvisí s 1.domem. 

 

SEBELÁSKA,LÁSKA-Venuše  

Odhal svou vlastní hodnotu 

a nauč se projevovat vůči sobě 

SEBELÁSKU podle postavení 

planety Venuše. Tato planeta 

nám dovoluje mít se rádi 

a rozpoznat svou vlastní sebehodnotu, s níž 

si dokážeme užívat života. SEBELÁSKU 

v sobě odhalujeme projevem energie 

znamení a v té životní oblasti (domu 

horoskopu narození), kde se planeta 

Venuše v horoskopu narození nachází. 

Pozitivním projevem je vědomí vlastní 

hodnoty, kdy známe svou vlastní cenu a 

umíme si užívat života, negativním projevem 

je závist, nenávist, vypočítavost, faleš, 

neschopnost užívat si života a také finanční 

problémy a problémy ve vztazích. 

Planeta Venuše vládne znamení Býk 

a znamení Váhy a souvisí s 2.domem 

a 7.domem. 

MYŠLENÍ - Merkur  

Myšlení rozhoduje o našem 

konání a o tom, co se v našem 

životě děje. Při MYŠLENÍ 

uplatňujeme energii znamení, 

ve kterém se nachází planeta Merkur 

v horoskopu narození, a to v té životní oblasti 

(domu horoskopu narození), ve kterém 

planeta Merkur stojí. Toto téma souvisí 

s komunikací a s analyzováním, tedy 

tříděním informací. 

Planeta Merkur vládne znamení Blíženci 

a znamení Panna a souvisí s 3.domem 

a 6.domem. 

 

 

 

Charakteristika energií planet – Střední kruh 
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BEZPEČÍ-Měsíc/Luna  

S Měsícem/Lunou jsme 

vnitřním pocitem BEZPEČÍ 

propojeni s planetou Zemí, a to 

energií znamení, ve kterém se 

Měsíc nachází v našem 

horoskopu narození, což je patrné v té životní 

oblasti (domu horoskopu narození), ve 

kterém Měsíc/Luna v horoskopu narození 

stojí. Pozitivním projevem je vnitřní pocit 

BEZPEČÍ v sepětí s planetou Zemí, 

negativním projevem je přecitlivělost. 

Měsíc/Luna vládne znamení Rak a souvisí 

s 4.domem. 

ŽITÍ - Slunce  

Základní energií Slunce je ŽITÍ. 

Energie daná v horoskopu 

narození Sluncem je energií 

smyslu našeho ŽITÍ. Máme-li žít 

smysluplný život, pak musíme 

přirozeným způsobem projevit to, 

co v horoskopu narození představuje energii 

našeho ŽITÍ. Pozitivním projevem je 

smysluplnost našeho žití, negativním 

projevem je pýcha, domýšlivost a pocit 

nadřazenosti. 

Slunce vládne znamení Lev a souvisí 

s 5.domem. 

 

POSILOVÁNÍ - Pluto  

Planeta Pluto představuje 

energii, která na jedné straně 

ničí a na druhé straně obnovuje 

a uzdravuje. Pluto nejprve zničí 

destrukcí to, co již není platné, aby to uvolnilo 

místo pro obnovení toho, co v minulosti 

fungovalo. Přes destruktivní proces nás vede 

Pluto k samotné podstatě a k tomu lepšímu 

v našem životě. Pomalý průchod Pluta 

vesmírem způsobuje, že působí do hloubky 

a vzhledem k dlouhodobému působení nás 

vede k jádru věcí a odhaluje to, 

co za normálních okolností zůstává skryto. S 

energií této planety můžeme dospět k jádru 

věcí a událostí,  uchopit onu podstatu a tu 

vynést na povrch, kde z ní můžeme nechat 

vytvořit něco nového. Právě s tím nám 

pomáhá planeta Pluto. Negativním projevem 

je destrukce, ovládání a také fyzická smrt. 

Pluto vládne znamení Štír a souvisí 

s 8.domem. 

 

DUCHOVNÍ RŮST - Jupiter  

Tam, kde je v horoskopu 

narození planeta Jupiter, 

máme „vesmírnou podporu“, a 

tak bychom se o to, čeho se 

nám v této životní oblasti 

dostává v bohaté míře, měli podělit s druhými 

lidmi, čímž DUCHOVNĚ ROSTEME 

a dostáváme se na duchovní úroveň života. 

V takovém případě už víme, že je zde nějaký 

vyšší – duchovní smysl, v němž přesahujeme 

své vlastní „já“ a orientujeme se na druhé lidi. 

Pokud si to všechno chceme nechat sami 

pro sebe a nechceme se s druhými lidmi 

podělit, pak je patrný negativní projev, a sice 

přehánění. 

Jupiter vládne znamení Střelec a souvisí 

s 9.domem. 

 

VESMÍRNÁ ZKOUŠKA - Saturn  

Tam, kde je v horoskopu 

narození planeta Saturn, 

musíme překonávat překážky 

při přebírání zodpovědnosti 

za své konání. Lekce Saturna 

vůbec nejsou jednoduché, proto se nám do 

úkolů naznačených planetou Saturn 

v horoskopu narození vůbec nechce, 
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protože naznačují spoustu práce a překážek 

a hlavně poukazují na naši nedokonalost, 

ale právě v tom jsme vesmírem zkoušeni. 

V pozitivním smyslu splnění úkolů Saturna 

přináší úctu druhých lidí, negativním 

projevem Saturna je omezování, strach, 

pocity viny a trest. 

Saturn vládne znamení Kozoroh a souvisí 

s 10.domem. 

 

PROBUZENÍ - Uran  

Uran představuje PROBUZENÍ 

vlastní originality 

prostřednictvím náhlých vhledů 

a vnuknutí, které k nám přichází 

nečekaně a jsou naprosto 

unikátní. Tyto originální vhledy a vnuknutí 

přichází jen na okamžik a je nutné si je 

okamžitě zaznamenat, protože se brzy zase 

ztratí. S planetou Uran je tak každý z nás 

jakýmsi „kanálem“ vysílaných vesmírných 

energií na planetu Zemi, 

s nimiž PROBOUZÍME svou originalitu. 

Negativním projevem jsou vzpoury 

a protesty. 

Uran vládne znamení Vodnář a souvisí 

s 11.domem 

SJEDNOCOVÁNÍ - Neptun  

Planeta Neptun představuje 

SJEDNOCOVÁNÍ projevem 

našeho „Božského Já“, tedy 

všeobjímající lásky. Neptun je 

nejjemnější vesmírná energie, 

na kterou je nutné se naladit (např. 

při meditaci nebo upřímné modlitbě), jinak 

bude tato energie jen klamat, způsobovat 

chaos a zmatek a svádět k požívání alkoholu, 

drog či léků. 

Neptun vládne znamení Ryby a souvisí 

s 12.domem.

Schopnosti 

Každá planeta, znamení a dům souvisí 

s nějakou schopností. 

• Planeta Mars se schopností 

sebeprosazení 

• Planeta Venuše se schopností 

sebevymezení a smyslových 

požitků 

• Planeta Merkur s vyjadřovacími 

a komunikačními schopnostmi 

• Měsíc/Luna se schopností 

citového vnímání 

• Slunce se schopností jednat 

a navazovat duševní vztahy 

• Planeta Merkur se schopností 

vnímání a pozorování a se 

schopností projevovat city 

• Planeta Venuše se schopností 

navazovat milostné vztahy a 

vztahy pro spolupráci 

• Planeta Pluto se schopností 

navazovat pevné partnerské 

vztahy 

• Planeta Jupiter se schopností 

vzdělávat se 

• Planeta Saturn se schopností 

vytvářet právní vztahy a brát 

na sebe zodpovědnost 

• Planeta Uran se schopností 

osvobodit se  

• Planeta Neptun s kosmickými 

schopnostmi 
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Jak rozumět životním výzvám? 
Každá planeta zabarvuje svou energií ten dům horoskopu narození, tedy tu životní oblast, ve které se 

v horoskopu narození nachází. Právě v této životní oblasti se učíme energii planety projevovat 

prostřednictvím energie znamení zvěrokruhu, ve kterém se planeta v horoskopu narození nachází. To bývá 

leckdy nesnadné, protože energie znamení si někdy navzájem vůbec nerozumí, ovšem i přesto jsou všechny 

tyto energie přirozenou součástí našeho života. Je tedy dobré rozumět projevu jednotlivých znamení a znát 

jejich energetický potenciál.  
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Život je jeden velký dům s dvanácti možnostmi – jakýmisi malými domy. Zde nalezneš 

charakteristiku každého z nich. 

 

OSOBNOST -1.dům  

Představuje naši osobní 

energii, se kterou reagujeme na 

každou novou situaci.  

 

FINANCE - 2.dům je domem financí 

a představuje energii, 

s níž peníze vyděláváme 

a hospodaříme s nimi. 

 

 

VZDĚLÁNÍ - 3.dům představuje BLÍZKÉ 

OKOLÍ a patří sem i VZDĚLÁNÍ, 

protože i to rozhoduje o kvalitě 

života. Patří sem také „CESTY 

NA BLÍZKO“, tedy cesty 

do zaměstnání či za vzděláním, i všichni ti, 

s nimiž se ve svém BLÍZKÉM OKOLÍ 

setkáváme, tedy sousedé, sourozenci, 

spolužáci, příbuzní. 

 

RODINA - 4.dům  představuje 

naši RODINU a energii, 

kterou jsme převzali od svých 

předků. 

 

ZÁJMY - 5.dům souvisí s hrami, 

ZÁJMY, zálibami, romantickými 

láskami, dětmi a vším, co nás 

těší, tedy s projevem pozitivních 

citů (radost, spokojenost, veselost, 

nadšení...). Znamení v 5.domu představuje 

energii, při jejímž projevu uplatňujeme své 

pozitivní city a pocity. 

 

PRÁCE - 6.dům souvisí 

s energií, kterou uplatňujeme 

při KAŽDODENNÍCH 

POVINNOSTECH 

i v ZAMĚSTNÁNÍ, tedy při SLUŽBĚ 

DRUHÝM LIDEM, s níž si zajišťujeme to, 

co potřebujeme k životu. Patří sem i ZDRAVÍ, 

protože projevem svých negativních pocitů si 

zajišťujeme rovnováhu mezi tělesnou 

a duševní stránkou osobnosti. 

 

VZTAHY - 7.dům Zde nalézáme energii, 

s níž k sobě přitahujeme druhé 

lidi. Právě tuto energii se učíme 

projevovat prostřednictvím 

druhých lidí ve svých 

partnerských VZTAZÍCH. 

 

INTIMNO - 8.dům  

 Zde vymezujeme své vztahy tím, 

že dáváme prostor druhému 

člověku podobně, 

jako potřebujeme svůj vlastní prostor v 

protilehlém 2.domu. Do 8. domu náleží vše, 

co může souviset s BLÍZKÝMI VZTAHY –

SEX, SMRT, PENÍZE DRUHÝCH LIDÍ, 

které musíme platit (složenky, faktury, 

úvěry...) jako protipól k našemu 2.domu 

a také sem patří hluboké pochopení 

druhých lidí, čehož je možné dosáhnout 

například za pomoci psychologie 

nebo astrologie. 

 

 

Charakteristika životních oblastí–Vnitřní kruh 
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 FILOZOFIE - 9.dům  souvisí s dalším 

rozšířením našich vztahů na 

duchovní rovině o VÍRU 

či životní FILOZOFII a také o 

DALEKÉ CESTY a vztah 

k CIZINĚ. 

 

 SPOLEČNOST - 10.dům  

souvisí s naším uplatněním 

ve SPOLEČNOSTI 

při objevování našich práv. 

Energii znamení v 10.domu je třeba věnovat 

zvláštní pozornost, protože 10.dům je oblastí 

největšího rozvoje a uplatnění v životě. Právě 

projev této energie je v životě nejvíce patrný.  

 

PŘÁTELÉ - 11.dům souvisí 

s vymezením našich práv. Toto 

je energie, kterou se učíme 

zvládat mezi PŘÁTELI, tedy ve skupině lidí, 

s nimiž sdílíme stejné ideály. 

 

NEVĚDOMÍ - 12.dům 

představuje naše nevědomí 

a připomíná nám energii, 

která byla vytěsněna a nebyla 

zpracována, ať už našimi předky nebo námi 

samotnými. Nebudeme-li si tuto energii řešit, 

můžeme se dostat i do uzavřených prostor, 

(léčebny, sanatoria, ústavy, vězení, kasárna, 

kláštery...) Energii znamení 12.domu se 

učíme zvládat při dalším rozšíření našich 

práv o vesmírnou-kosmickou rovinu.

 

  

Kde se bere VELKÝ 

KŘÍŽ? 

Všechny domy neboli životní oblasti 

jsou přirozenou součástí našeho života. 

Abychom žili smysluplný život, měli 

bychom jej mít zvládnutý v celé jeho šíři 

a mít vyřešené vše, co souvisí se všemi 

životními oblastmi, tedy domy 

horoskopu narození.  

Každá životní oblast má svou důležitost 

– některé domy jsou důležité více, jiné 

méně a každý dům má také svou 

energetickou hodnotu, která je dána 

znamením zvěrokruhu.  

Budeme-li rozumět jednotlivým domům 

a znamením zvěrokruhu, budeme-li 

vědět, jak projevovat energie znamení 

zvěrokruhu a v jaké životní oblasti je 

tento energetický potenciál patrný, 

nejspíš začneme zjišťovat, že se 

můžeme spolehnout na vesmírné 

vedení a ubírat se směrem, který nám 

ukazuje Vesmír. Jak porozumět 

životním oblastem a vesmírným 

energiím, to je uvedeno v e-booku "Kde 

se bere VELKÝ KŘÍŽ?" 

Vztahy a TADY a TEĎ 
Skuz to skratit. Všechno to, co se v našem životě děje, se točí kolem energií. Každý z nás disponuje energií, 

která je mu vlastní z okamžiku narození. Jsou další energie, které se učíme zvládat ve svých VZTAZÍCH 

prostřednictvím druhých lidí. A pak jsou ještě další energie, které se učíme zvládat TADY a TEĎ. 

Samotný základ právě o tvém osobním potenciálu nalezneš v osobním e-booku „Tvá osobní MAPA ŽIVOTA 

a ZVĚROKRUH“. Mimoto existuje také jednoduchý a unikátní způsob, jak lépe pochopit druhé lidi i to, co se 

děje TADY a TEĎ - e-book „Jak chápat VZTAHY a TADY a TEĎ?“ 

 

https://form.simpleshop.cz/gWwj/
https://form.simpleshop.cz/gWwj/
https://form.simpleshop.cz/3kkQ/
https://form.simpleshop.cz/3kkQ/
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Každá planeta sluneční soustavy má název podle pradávných bohů. Podrobně je toto propojení 

popsáno v knize „Planety a znamení v domech horoskopu“ (Howard Sasportas, nakl.Sagittarius).  

 

Mimoto nám pohyb planet ukazuje vesmírný systém se správným načasováním, který, budeme-li 

mu rozumět a budeme-li se jím řídit, nám naznačí, pro co je kdy v hodná doba. K tomu stačí znát, 

kdy nás která planeta vyzývá k plnění svého úkolu projevem energie znamení, které je právě 

zdůrazněno průchodem planety znamením zvěrokruhu a tím i horoskopem narození (tzv. tranzit 

planet). 

Informaci o propojení vesmírných těles s mytologií a informaci o vesmírném 

systému nalezneš v e-booku „Planety, mytologie a vesmírný systém“.  

Kromě toho každé z vesmírných těles souvisí s nějakou naší schopností a v tomto smyslu má 

také souvislost s vesmírnou energií a životní oblastí. Více se o tomto propojení i o tom, jak jsou 

tyto schopnosti součástí právě tvého života dozvíš z tvého osobního e-booku. 

Osobní e-book „Tvá osobní MAPA ŽIVOTA a ZVĚROKRUH“ si objednáš ZDE.  

Můžeš si nechat zpracovat i klasický rozbor horoskopu narození v písemné formě. Alespoň si 

ověříš, jak se to, o čem je řeč v tomto e-booku, projevuje v praxi.  

Tvůj osobní „Podrobný rozbor horoskopu narození“ si objednáš ZDE 

Planety, mytologie a vesmírný systém 

Kontakt 
 

Zpracovala: Jana Mašková, astroložka 

 

Web: www.janamaskova.cz www.astrojinak.cz  

www.astrojinak.com 

 

Email: astrojinak2022@seznam.cz 

 

 

 

 

 

https://form.simpleshop.cz/znk5/
https://form.simpleshop.cz/znk5/
https://form.simpleshop.cz/3kkQ/
https://form.simpleshop.cz/3kkQ/
https://form.simpleshop.cz/aplP/
http://www.janamaskova.cz/
http://www.astrojinak.cz/

