
První prototyp všech začátků

ÚVOD

Autorka: Jana Mašková, astroložka, 
www.astrojinak.cz



Jak začínat?

• V této prezentaci naznačím, čeho je nutné si 
všímat, pokud s čímkoli začínáme.

• Inspiraci budu čerpat z prvního prototypu 
všech začátků

• Tím prototypem je vznik planety Země
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První prototyp všech začátků

• Existuje první prototyp všech začátků, který se 
promítá i do jakékoli lidské činnosti.

• Tím prototypem je vznik planety Země

Čerpat budu z filmu „Síla živlů“, který v roce 
2013 vysílala TV ZOOM v rámci cyklu   

„Odhalená věda“
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Vznik planety Země

• Žhavé jádro – „velký třesk“ 

• Pevný obal kolem jádra – pevná část Země se vytvářela 
několik milionů let

• Vzdušný obal Země – umožňuje pohyb

• Oceán – vznikl po nárazu komety

TV ZOOM – „Síla živlů“, cyklus „Odhalená věda“



Vznik planety Země a živly

• Žhavé jádro – živel OHEŇ

• Pevný obal kolem jádra – živel ZEMĚ

• Vzdušný obal kolem Země – živel VZDUCH

• Oceán – živel VODA
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Planeta Země, Vesmír a my
Mikrokosmos a makrokosmos

• My všichni žijeme na planetě Zemi
• Planeta Země je součástí Vesmíru, a tak i každý z nás je součástí 

Vesmíru
• Země je mikrokosmem makrokosmu zvaného Vesmír, a tak i každý   

z nás je mikrokosmem makrokosmů Země a Vesmír
• Tento fakt bychom měli respektovat a uvědomit si jej pokaždé,   

když s něčím začínáme
• Vesmír je plný energií a v každém okamžiku nám napovídá,             

co máme dělat
• Tyto vesmírné energie zhmotňujeme právě tím, co uděláme,             

s čím začneme
• Stačí těmto energiím porozumět…
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Planeta Země, Vesmír 
a lidské konání 

• Lidé svým konáním ovlivňují to, co je obklopuje
• Lidé si svým konáním však  paradoxně ničí i to, co je může podporovat a dodávat 

jim energii – životní prostředí
• To se dříve nebo později většinou obrátí proti člověku samotnému (přírodní 

katastrofy)
• Je to z toho důvodu, že svým necitlivým přístupem člověk narušuje přirozený řád
• Přírodní katastrofy člověku připomínají, že ne člověk, ale příroda je nejmocnější,   

že jsou zde zákony, které jsou nad zákony lidské
• To, jaký dopad bude mít lidské konání na to, co nás obklopuje, záleží tedy na tom,  

s čím člověk začne
• Vznik planety Země je prototypem všech začátků, který se promítá i do všech 

začátků lidského konání

Spojovacím článkem mezi vznikem planety Země a lidským konáním jsou
ŽIVLY
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Vznik planety Země a živly

Žhavé jádro – živel OHEŇ
Pevný obal kolem jádra – živel ZEMĚ

Vzdušný obal kolem Země – živel VZDUCH
Oceán – živel VODA

Stáří planety Země se odhaduje na stovky milionů nebo možná i miliardy let.

Od doby vzniku planety Země také přetrvaly všechny živly, 
které jsou i dnes přirozenou součástí našeho života.

To všechno svědčí o tom, že planeta Země i živly jsou přirozené 
a právě proto mohly přetrvat do dnešních dnů.

Podobné je to i s lidským konáním,
přetrvat může pouze to, co je přirozené.
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Vznik planety Země a živly

Žhavé jádro – živel OHEŇ

Pevný obal kolem jádra – živel ZEMĚ

Vzdušný obal kolem Země – živel VZDUCH

Oceán – živel VODA

Víte, že vznik planety Země má každý člověk zakódován ve své psychice?
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Vznik planety Země
a začátky v životě člověka

Jak se první prototyp všech začátků  
projevuje v  lidském životě?
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Vznik planety Země a živly
Opakování 

• Žhavé jádro – živel OHEŇ
• Pevný obal kolem jádra – živel ZEMĚ
• Vzdušný obal kolem Země – živel VZDUCH
• Oceán – živel VODA

Živly jsou přirozenou součástí života nejen v souvislosti s planetou Země, 
ale také jsou zastoupeny v psychice každého člověka.

Tohoto poznatku je možné využít při ujasnění toho, s čím začít tak, 
aby to mělo platný a trvalý charakter dnes i v budoucnu.

Každý člověk má to, co je spojeno s počátkem všeho konání – se vznikem 
planety Země, zakódováno ve své psychice již z okamžiku narození.
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Naše začátky

• Živel OHEŇ (Akce)-činnost, tvořivost, hledání

• Živel ZEMĚ (Upevnění)-stabilizování, rozlišování(analyzování),  budování

• Živel VZDUCH (Intelekt)-komunikace, vztahy, osvobozování

• Živel VODA (Citlivost)-přirozenost (péče), touha, přijímání
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Naše začátky
OHEŇ - Akce

Činnost, tvoření, hledání

• ČINNOST – abychom přežili, musíme začít 
jednat

• TVOŘENÍ – to, co začneme, tvůrčím způsobem 
zpracujeme

• HLEDÁNÍ – to vše s ohledem na dalekou 
budoucnost, pro kterou hledáme tu správnou 
cestu
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Naše začátky
ZEMĚ - Upevnění 

Stabilizování, rozlišování, budování

• STABILIZOVÁNÍ – je třeba, abychom byli stabilizováni 
na úrovni finanční, prostorové a citové

• ANALYZOVÁNÍ – pečlivě rozlišujeme, co použijeme,   
vše si třídíme a uspořádáváme, čímž utváříme systém

• BUDOVÁNÍ - tomu, co jsme začali, dáme řád, abychom 
to mohli dále budovat a převzít za to veškerou 
zodpovědnost 
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Naše začátky
VZDUCH – Intelekt

Komunikace, vztahy, osvobozování

• KOMUNIKACE – přijímáme a předáváme 
informace

• VZTAHY – setkáváme se s druhými lidmi, 
diskutujeme   s nimi

• OSVOBOZOVÁNÍ – můžeme využít svých 
originálních přístupů a také technických 
vymožeností, čímž se osvobozujeme
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Naše začátky
VODA - Citlivost

Péče, touha, přijímání

• Přirozenost (PÉČE) – o to, co vytvoříme, je třeba 
pečovat tak, aby bylo zachováno to přirozené,              
co bylo na samém začátku

• TOUHA – podstata toho, co vytvoříme, musí vycházet   
z naší skutečné vnitřní touhy, která je tak hluboká,      
že jsme ochotni se kvůli ní i proměnit

• PŘIJÍMÁNÍ – to, co začínáme, musí být přijatelné       
pro všechny, abychom v konečném efektu pouze 
pasivně přijímali to, co se k nám vrací a k čemu jsme 
zavdali příčinu
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Naše začátky

• Živel OHEŇ (Akce)-činnost, tvořivost, hledání

• Živel ZEMĚ (Upevnění)-stabilizování, rozlišování(analyzování),  budování

• Živel VZDUCH (Intelekt)-komunikace, vztahy, osvobozování

• Živel VODA (Citlivost)-přirozenost (péče), touha, přijímání
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Naše začátky
Živlové kvality v životě každého z nás

Lyn Birkbeck: „Praktická příručka astrologie“
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Naše začátky

Stejně jako při vzniku planety Země musíme i při našich začátcích 
brát v potaz čtyři živlové kvality

• Živel OHEŇ – Akce - převzetí vůdčí role
činnost, tvořivost, hledání
• Živel ZEMĚ – Upevnění – zapojení praktičnosti
stabilizování, rozlišování(analyzování),  budování
• Živel VZDUCH - Intelekt – další rozšíření za pomoci intelektu
komunikace, vztahy, osvobozování
• Živel VODA – Citlivost – zapojení citlivosti
přirozenost (péče), touha, přijímání

Jana Mašková, astroložka, www.astrojinak.cz
Lyn Birkbeck: „Praktická příručka astrologie“

http://www.astrojinak.cz/


Naše začátky 
Živlové kvality v životě

Každá živlová kvalita je zastoupena v životě každého člověka prostřednictvím energií 
znamení zvěrokruhu.

Znamení zvěrokruhu jsou souhvězdí, jimiž prochází planety sluneční soustavy při své 
pouti Vesmírem.

Jednotlivé energie znamení zvěrokruhu se projevují v jedné až dvou životních oblastech

Jak jsou energie znamení zvěrokruhu zastoupeny v životě člověka, to je naznačeno        
v horoskopu narození. 

Horoskop narození vypovídá o energetickém potenciálu doby, do které se člověk 
narodil.

Každý člověk je tak nositelem energetického potenciálu jediného okamžiku historie 
lidstva – okamžiku svého narození 
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Horoskop narození
a zvěrokruh

Cílem života každého člověka je, 

svým vlastním přístupem a konáním

v průběhu života přispět k tomu,

aby se energie, které byly v okamžiku jeho narození 
disharmonické, dostaly do rovnováhy   a začaly 

spolupracovat.

Kde se tyto energie berou, to je uvedeno dále.
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Naše začátky
Živlové kvality v životě každého z nás

Lyn Birkbeck: „Praktická příručka astrologie“

Živlové hodnoty znamení zvěrokruhu
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OHEŇ - Aktivita

• ČINNOST 

• TVOŘENÍ 

• HLEDÁNÍ

Beran

Lev

Střelec
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ZEMĚ - Upevnění

• STABILIZOVÁNÍ

• ANALYZOVÁNÍ

• BUDOVÁNÍ

Býk

Panna

Kozoroh
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VZDUCH - Intelekt

• KOMUNIKACE

• VZTAHY

• OSVOBOZOVÁNÍ

Blíženci

Váhy

Vodnář
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VODA - Citlivost

• PÉČE

• TOUHA

• PŘIJÍMÁNÍ

Rak

Štír

Ryby
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