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Mapa života a příběh tvého života  
Každý člověk má od svého narození nastaven svůj osobní potenciál. V průběhu života se tento potenciál učí 

rozpoznávat, projevovat a využívat, a to především na tělesné rovině v souvislosti s hmotnou stránkou  svým TĚLEM. 

Mimoto se každý z nás učí uplatňovat i další energie, které mu dali do vínku jeho předci a s tímto potenciálem se učí 

rozpoznávat svůj vnitřní život – svou DUŠI. Tyto energie souvisí se sepětím s naším PŮVODEM.  

Již  zde se mohou objevit problémy, a to tehdy, pokud rodina působí na dítě tak, že je to v rozporu s jeho přirozeností. 

Tyto problémy se mohou později projevit i na rovině vztahů. 

Prostřednictvím druhých lidí, s nimiž se setkáváme, se učíme uplatňovat energie, které nám nejsou dány, a to 

na duchovní rovině, kdy se učíme přesáhnout své vlastní „Já“ a myslet především na druhé lidi. To lze ovšem pouze 

tehdy, pokud máme svůj energetický potenciál zvládnutý tak, aby byla v rovnováze tělesná a duševní stránka naší 

osobnosti, tedy hmotná stránka – TĚLO a nehmotná stránka – DUŠE. 

Při kontaktu s druhými lidmi se projevuje nezvládnutá energie z dětství, což většinou poukazuje na problém na duševní 

rovině. K tomu se mohou ještě přidat problémy související s konflikty ve vztazích. Toto všechno se učí jedinec zvládat 

již ve svém rodině.  

Na základě zkušenosti v partnerských VZTAZÍCH si stanovujeme svou vlastní životní FILOZOFII, se kterou se učíme 

uplatňovat ve SPOLEČNOSTI. Tyto své ideály sdílíme v nějaké skupině lidí, a to tak, abychom tyto své ideály mohli 

posléze uplatňovat i na univerzální - kosmické rovině.  

Pro tyto úkoly má každý člověk již z okamžiku narození daný svůj potenciál, který je naznačen v horoskopu narození. 

Ten tak může být pro každého z nás jakousi MAPOU ŽIVOTA, ve které je znázorněn celý náš život. 

Univerzální rozměr života představuje tři skupiny témat. Jedná se o  

• 12 vesmírných energií – „vesmírné energie“ představují energii ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU, která jsou 

souhvězdími, jimiž prochází planety sluneční soustavy při své pouti vesmírem 

• 12 životních oblastí – „životní oblasti“ jsou v horoskopu narození nazývány DOMY a představují ucelený 

rozměr života – máme-li žít smysluplný a naplněný život, musíme mít všech dvanáct oblastí života zpracováno 

• 10 úkolů naznačených „božstvy“ – „božstva“ jsou VESMÍRNÁ TĚLESA – tedy planety sluneční soustavy a také 

Slunce a Měsíc, která mají název podle pradávných božstev 

Kosmický rozměr života 
Úkolem každého z nás je v sobě odhalit svůj potenciál a naučit se jej uplatňovat tak, aby to pomáhalo nám samotným, 

druhým lidem i všemu tomu, co nás obklopuje (příroda, vesmír). Naučíme-li se uplatňovat svůj potenciál na kosmické 

rovině, začne nám Vesmír – Univerzum pomáhat a my se můžeme nechat vést, protože Vesmír nám bude jasně 

ukazovat naši životní cestu. 

  

http://www.janamaskova.cz/
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Osobní zvěrokruh TGM z okamžiku narození  
Nyní se seznam s Osobním ZVĚROKRUHEM a s Osobní MAPOU ŽIVOTA Tomáše Garrigua Masaryka tak, jak by mu 

byly zpracovány, pokud by se zapojil do projektu 21.století pro Věk Vodnáře.  

Toto je osobní zvěrokruh Tomáše Garrigua Masaryka z okamžiku narození nazývaný horoskop narození.  

 

OBRÁZEK 2 -  T.G.MASARYK - OSOBNÍ ZVĚROKRUH 

ZNAMENÍ zvěrokruhu 
Kruhu po obvodu se symboly se říká zvěrokruh a představuje ZNAMENÍ zvěrokruhu, kterými prochází planety sluneční 

soustavy při své pouti vesmírem.  

DOMY horoskopu narození 
Římské číslice na okrajích spojnic napříč zvěrokruhem ukazují DOMY horoskopu narození. První dům – I. je vlevo 

a na jeho počátku neboli „hrotu“ je symbol znamení Blíženci, což znamená, že jako OSOBNOST reagoval TGM 

na každou novou situaci tím, že komunikoval. S 1.domem souvisí také znamení Beran, které je umístěno v XI. Domu, 

který představuje PŘÁTELE, což v praxi znamená, že TGM uplatňoval svou OSOBNOST mezi PŘÁTELI. Znamení Beran 

vládne planeta Mars, jejíž symbol se nachází v 1.domu ve znamení Blíženci, což znamená, že TGM získával to, co 

potřeboval k přežití, jako OSOBNOST a skrze KOMUNIKACI. Propojení těchto tří veličin je znázorněno i v tabulce 

na následující stráně – v každém řádku je pod číselným označením římskou číslici uvedeno, jaké veličiny spolu v MAPĚ 

ŽIVOTA souvisí a podle jednotlivých symbolů v Osobní MAPĚ ŽIVOTA jasně vidíš, kde je jaké znamení a planeta 

umístěna. Rozmístění znamení (vnější kruh) a domů (vnitřní kruh) v Osobní MAPĚ ŽIVOTA Tomáše Garrigua Masaryka 

vidíš na následující stránce. 

Planety v horoskopu narození 
Jak je patrné, planety nejsou v horoskopu narození TGM ve všech životních oblastech, ale pouze v některých, 

přičemž jsou určité životní oblasti, tedy domy horoskopu narození, které jsou přítomností planet životní oblasti silně 

zdůrazněny. Zatímco IV.dům poukazuje v horoskopu narození TGM přítomností planety Jupiter na daleké cesty 

a cizinu, Merkur v 9.domu poukazuje na MYŠLENÍ v souvislosti s dalekými cestami a také filozofií, přičemž znamení 

Vodnář naznačuje MYŠLENÍ skrze OSVOBOZOVÁNÍ. TGM napsal mnoho knih pojednávajících mj. i o světovém dění a 

svá díla věnoval i filozofii a univerzálnímu rozměru života. Oproti tomu ve společnosti mohl TGM pouze PŘIJÍMAT, 

TADY a TEĎ 

http://www.janamaskova.cz/
mailto:astrojinak2022@seznam.cz
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protože o tom vypovídalo postavení Slunce, Venuše a silně postavené planety Neptun ve znamení Ryby.  Dům přátel 

byl u Masaryka rovněž silně obsazen, a to hned dvěma generačními planetami, a sice planetou Uran a planetou Pluto 

ve znamení nového začátku – znamení Beran, navíc jsou tyto dvě planety velice blízko sebe, což ještě více zdůrazňovalo 

energii nového začátku a mimoto patřil TGM k těm, kteří byli planetou Saturn v Beranu karmicky ZKOUŠENI VESMÍREM 

v aktivní fyzické ČINNOSTI.  

Osobní MAPA ŽIVOTA TOMÁŠE GARRIGUA MASARYKA 
Zde se seznámíš s tím, jak je to se ZNAMENÍMI, VESMÍRNÝMI TĚLESY (planetami) a DOMY v horoskopu narození TGM. 

Takto jsou znamení, planety a domy z  Osobního ZVĚROKRUHU TGM začleněny do MAPY ŽIVOTA, takže jde o Osobní 

MAPU ŽIVOTA TGM. 

 Vysvětlivky(kruh) 

Znamení(vnější) Planety(střední) Domy(vnitřní) 

Beran  
 
 Mars 

 
 1.dům  I. 

Býk 
  

Venuše 
  

2.dům  II. 

Blíženci 
  

Merkur 
  

3.dům  III. 

Rak 
  Měsíc 

  
4.dům  IV. 

Lev 
  

Slunce 
  5.dům  V. 

Panna 
  

Merkur 
 
 6.dům  VI. 

Váhy 
  

Venuše 
  

7.dům  VII. 

Štír 
  

Pluto 
  

8.dům  VIII. 

Střelec 
 

 Jupiter 
  

9.dům  IX. 

Kozoroh 
 

 Saturn 
  

10.dům  X. 

Vodnář 
  

Uran 
  

11.dům  XI. 

Ryby 
 

 Neptun 
  

12.dům  XII. 

Jak číst Masarykovu MAPU ŽIVOTA 

Vnější kruh 
Začínáme vnějším kruhem, kde si vyhledáme symbol znamení Beran. To vidíme vlevo v poli XI. PŘÁTELÉ. Od znamení 

Beran postupujeme proti směru hodinových ručiček a nalezneme zde postupně všechny symboly znamení zvěrokruhu 

znázorněné ve sloupci „Znamení“ vždy v té životní oblasti, kde se v horoskopu narození znamení nachází. 

Podle symbolů je tak na první pohled patrné, jaké znamení zvěrokruhu se nachází v jaké životní oblasti. Ve sloupci 

„Znamení“ je vedle každého symbolu ještě astrologický symbol, pod kterým jsou znamení a planety znázorněny 

ve ZVĚROKRUHU na předcházející stránce.  

Střední kruh 
Ve středním kruhu vidíme symboly znamení a domů, ve kterých se nachází planety související s daným polem. U pole 

OSOBNOST tak ve středním kruhu vidíme symbol znamení Blíženci, ve kterém stojí planeta Mars, a je zde i symbol 

1.domu OSOBNOST, protože se Mars nachází v 1.domu, což je možné si zkontrolovat podle astrologických symbolů ve 

zvěrokruhu na předcházející straně. Podle symbolu znamení a domů je na první pohled patrné, jaká znamení jsou 

zdůrazněná přítomností planet a jakých životních oblastí se to týká. 

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


 

 
Tomáš Garrigue Masaryk - Osobní MAPA ŽIVOTA, osobní ZVĚROKRUH 

Zpracovala: Jana Mašková, astroložka,  www.janamaskova.cz, astrojinak2022@seznam.cz 
4/17 

Vnitřní kruh 
Ve vnitřním kruhu vidíme vždy symbol planety, která se nachází v daném domu. U pole OSOBNOST tak vidíme symbol 

planety Mars, která se nachází v 1.domu a nejinak je tomu i v ostatních domech, kde se nachází nějaká planeta. Stojí-li 

planeta ve znamení, které se nachází na počátku (hrotu) znamení, pak u planety symbol znamení uveden není. Symbol 

znamení je uveden pouze v případě, že se planeta nachází v jiném znamení, než jaké je na počátku (hrotu) domu, 

protože tím je v daném domě zdůrazněna energie následujícího domu, takže prostřednictvím planety jsou takto oba 

domy propojeny. Toto je ve ZVĚROKRUHU TGM například případ Měsíce v Kozorohu v 7.domu či planet v 10.domu 

(SPOLEČNOST). Ve vnitřním kruhu je tak na první pohled vidět, jaké životní oblasti jsou obsazené planetami, případně 

v jakých znameních zvěrokruhu se planety nachází. 

MAPA ŽIVOTA, ZVĚROKRUH a schopnosti  
Znamení a planety má každý zrozenec ve svém horoskopu narození zastoupeny zcela specifickým způsobem v životních 

oblastech, tedy domech horoskopu narození. Jsou to tedy domy horoskopu narození, co spojuje Obecnou MAPU 

ŽIVOTA, Osobní MAPU ŽIVOTA a Osobní ZVĚROKRUH. Na následujících stránkách se s jednotlivými pojmy seznámíš 

podrobněji a přitom si vysvětlíme, jak je to s jednotlivými schopnostmi uplatnění. Existuje celkem 12 schopností, 

které se učíme projevovat při svém vlastním sebeuplatnění. 

12 schopností sebeuplatnění 

I.Schopnost sebeprosazení 
Toto je schopnost umět se prosadit přirozeným způsobem, na té nejzákladnější úrovni představuje tato schopnost 

umět se o sebe postarat a zajistit si vlastními silami to, co potřebujeme k přežití.  

II.Schopnost sebevymezení a smyslových požitků 
Zde se učíme odhalovat a dávat najevo svou vlastní hodnotu a jsme schopni si vlastními schopnostmi vydělávat 

peníze i užívat si života 

III.Vyjadřovací a komunikační schopnosti 
Zde se učíme komunikovat a vyjadřovat své vlastní názory a postoje a zároveň se prostřednictvím komunikace 

s blízkým okolím učíme a vzděláváme se 

IV.Schopnost citového vnímání 
V životě se učíme také uplatňovat své city a citlivě vnímat, co se děje. Tato schopnost  souvisí s tím, jak se cítíme 

a z čeho čerpáme po citové stránce v rámci svého původu. 

V.Schopnost jednat a navazovat duševní vztahy 
S touto schopností jsme schopni přebírat vůdčí roli a dávat o sobě vědět, přičemž zapojujeme pozitivní city a pocity 

tak, abychom se při tom cítili dobře my sami i ostatní. 

VI.Schopnost vnímání a pozorování, schopnost projevovat city 
Zde jsme schopni pocitově a prakticky vnímat to, s čím se setkáváme a při kontaktu s druhými lidmi se vedle 

pozitivních citů a pocitů (radost, veselost, spokojenost, nadšení) učíme projevovat i své negativní city a pocity (zlost, 

rozčilení, smutek, nespokojenost, nesouhlas…) 

VII.Schopnost navazovat milostné vztahy 
Při navazování milostných vztahů záleží na tom, jak dalece jsme zvládli předcházející schopnosti 

VIII.Schopnost navazovat pevné partnerské vztahy 
Pevné partnerské vztahy se od milostných vztahů liší tím, že jsme schopni dávat si se svým partnerem navzájem 

prostor a komunikovat spolu tak, abychom se mohli navzájem lépe pochopit, ujasňujeme si své záměry i své postoje. 

http://www.janamaskova.cz/
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Hovoříme otevřeně i o tom, co uchováváme hluboko v duši, jsme schopni se podělit o své radosti, ale i o svá trápení 

a navzájem si pomáháme. Tak můžeme svůj partnerský vztah vymezovat tím, že se učíme jeden od druhého 

a doplňujeme se. Zatímco u milostných vztahů jde spíše o sexuální záležitost, u schopnosti pevných partnerských 

vztahů jde i o schopnost řešit konflikty a při řešení konfliktů svůj vztah upevňovat a posilovat. 

IX.Schopnost vzdělávat se 
U této schopnosti jde o schopnost vzdělávat se na duchovní rovině v souvislosti s vírou či filozofií a také 

prostřednictvím svých vztahů v cizině a na dalekých cestách. 

X.Schopnost vytvářet právní vztahy a brát na sebe zodpovědnost, schopnost uvědomění 
Tato schopnost souvisí s objevením našich práv, k nimž se propracujeme při své schopnosti vzdělávat se na duchovní 

rovině a při kontaktu s cizinou a na dalekých cestách. Zde jde o to naučit se přebírat zodpovědnost za své konání 

při uskutečnění svých práv a také v souvislosti s nastoleným společenským řádem 

XI.Schopnost být svobodný 
Pokud převezmeme zodpovědnost za své nekonvenční chování a odhalíme v sobě svou originalitu, takže začneme 

dělat něco jinak, než bývá běžné, pak objevíme také svou schopnost být svobodný 

XII.Kosmické schopnosti 
Existuje také možnost, jak v sobě odhalit kosmické schopnosti.  

Všechny tyto schopnosti jsou naznačeny v Obecné MAPĚ ŽIVOTA, z níž je patrné, co spolu u jednotlivých schopností 

souvisí – jaké znamení zvěrokruhu, vesmírné těleso i životní oblast. V Osobní MAPĚ ŽIVOTA TGM jsou již jednotlivá 

vesmírná tělesa a znamení zvěrokruhu umístěna v domech, která jsou odlišná od Obecné MAPY ŽIVOTA. Právě toto 

umístění planet a znamení ve zvěrokruhu a také planet v domech poukazuje na druh našich životních zkušeností, 

s nimiž se TGM učil danou schopnost zvládat a projevovat. 

V Obecné MAPĚ ŽIVOTA jsou znázorněny jednotlivé části života tak, jak spolu souvisí z hlediska schopností uplatnění 

a my si na následujících stránkách ukážeme, v jakém smyslu.  

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


 

 
Tomáš Garrigue Masaryk - Osobní MAPA ŽIVOTA, osobní ZVĚROKRUH 

Zpracovala: Jana Mašková, astroložka,  www.janamaskova.cz, astrojinak2022@seznam.cz 
6/17 

SCHOPNOST SEBEPROSAZENÍ – ČINNOST-ZÍSKÁVÁNÍ-OSOBNOST 

Co udělat pro získání schopnosti vlastního sebeprosazení? 

Na tomto místě ve tvém osobním e-booku nalezneš informaci o tom, jak rozpoznat podle tvého horoskopu narození 

schopnost vlastního sebeprosazení. Níže nalezneš text, který by byl určen T.G.Masarykovi, tvůj text bude odpovídat 

tvému potenciálu. 

Jak je schopnost sebeprosazení začleněna do tvého života? 

Jak projevuješ aktivní fyzickou ČINNOST? Jaká jsi OSOBNOST? 
ČINNOST 

Ty aktivní fyzickou ČINNOST projevuješ 
mezi PŘÁTELI.   
 
 

Tvá OSOBNOST 
Jako OSOBNOST reaguješ na každou novou 
situaci aktivní KOMUNIKACÍ.  
 

 

Jak ZÍSKÁVÁŠ, co potřebuješ? Kde ZÍSKÁVÁŠ, co potřebuješ? 
Tvé ZÍSKÁVÁNÍ 

To, co potřebuješ k přežití, ZÍSKÁVÁŠ 
skrze KOMUNIKACI   

Tvé ZÍSKÁVÁNÍ v životní oblasti 
To, co potřebuješ k přežití, ZÍSKÁVÁŠ jako 
OSOBNOST. 

 

Jak je připomínána schopnost sebeprosazení? 
Zde nalezneš informaci o tom, jak je každému z nás připomínána schopnost sebeprosazení. 

Sebeprosazení u TGM 
Tomáš Garrigue Masaryk byl činný ve skupině lidí, kteří spolupracovali v zájmu nového společenského řádu 

po rozpadu Rakouska-Uherska. Vzhledem k tomu, že byl v kontaktu s mnoha významnými lidmi z různých skupin 

(ČINNOST mezi PŘÁTELI), byl sám nositelem mnoha informací (OSOBNOST-KOMUNIKACE), přičemž pokud něco 

potřeboval, stačilo se mu zmínit a docílil toho (ZÍSKÁVÁNÍ skrze KOMUNIKACI jako OSOBNOST). 
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SCHOPNOST SEBEVYMEZENÍ A SMYSLOVÝCH POŽITKŮ – 
STABILIZOVÁNÍ-SEBELÁSKA-FINANCE 

Co udělat pro získání schopnosti sebevymezení a smyslových požitků? 
Na tomto místě ve tvém osobním e-booku nalezneš informaci o tom, jak rozpoznat podle tvého horoskopu narození 

schopnost sebevymezení a smyslových požitků. Níže nalezneš text, který by byl určen T.G.Masarykovi, tvůj text bude 

odpovídat tvému potenciálu. 

Jak je schopnost sebevymezení a smyslových požitků začleněna do tvého 
života? 

Jak je to u tebe se STABILIZOVÁNÍM? Co tvoje FINANCE? 
STABILIZOVÁNÍ 

Pasivní a praktické STABILIZOVÁNÍ je u tebe 
patrné v oblasti NEVĚDOMÍ a UZAVŘENÝCH 
PROSTOR. 
 

 

Tvé FINANCE 
V oblasti FINANCÍ projevuješ citlivou PÉČI o 
to, co je přirozené a co souvisí s rodinou, 
původem člověka a také s planetou Zemí.  

 

 

Jak je to u tebe se SEBELÁSKOU? Kde projevuješ SEBELÁSKU? 
 Tvá SEBELÁSKA 

 SEBELÁSKU projevuješ skrze PŘIJÍMÁNÍ.   
Tvá SEBELÁSKA v životní oblasti 

 SEBELÁSKU projevuješ při uplatnění ve 
SPOLEČNOSTI. 

 

Jak je připomínána schopnost sebevymezení a smyslových požitků? 
Zde bude ve tvém osobním e-booku uvedeno, jak je každému z nás připomínána schopnost sebevymezení 

a smyslových požitků. 

Jak to bylo se sebevymezením Tomáše Garrigua Masaryka? 
Sebevymezení především po finanční stránce a také po stránce odhalení vlastní hodnoty bylo u TGM vytěsněno do 

NEVĚDOMÍ (STABILIZOVÁNÍ a oblast NEVĚDOMÍ a UZAVŘENÝCH PROSTOR). V souvislosti s 12.domem je zajímavým 

faktem to, že původ TGM byl nejasný. Dnes se hovoří o tom, že jeho původ je moravský (narodil se v Hodoníně), 

mnozí z nás považují Masaryka za Čecha (poměrně dlouho působil i v Praze), ale on sám ve svých knihách píše o svém 

slovenském původu. Proto tak usiloval o propojení Čech a Slovenska do jednoho státu. Bylo to z toho důvodu, 

že při svých studiích a na cestách poznal mnoho Čechů, u kterých obdivoval jejich potenciál a imponovalo mu jejich 

odhodlání. 

FINANCE plynuly TGM především od krajanů a lidí, kteří byli spjatí se svým původem, národem, vlastí – například 

od českých a slovenských emigrantů v Americe. TGM přijímal bohatou inspiraci ve společnosti a právě při uplatnění 

ve společnosti odhaloval svou vlastní hodnotu (SEBELÁSKA skrze PŘIJÍMÁNÍ při uplatnění ve SPOLEČNOSTI).  
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VYJADŘOVACÍ A KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTI – KOMUNIKACE-
MYŠLENÍ-VZDĚLÁNÍ 

Co udělat pro získání vyjadřovacích a komunikačních schopností? 

Na tomto místě ve tvém osobním e-booku nalezneš informaci o tom, jak jsou u tebe patrné vyjadřovací a 

komunikační schopnosti. Níže nalezneš text, který by byl určen T.G.Masarykovi, tvůj text bude odpovídat tvému 

potenciálu. 

Jak jsou vyjadřovací a komunikační schopnosti začleněny do tvého života? 

Jak je to u tebe s KOMUNIKACÍ? Co tvé vzdělávání a blízké okolí? 
KOMUNIKACE 

Aktivní KOMUNIKACI za pomoci intelektu 
projevuješ jako OSOBNOST. 
 

Tvé VZDĚLÁVÁNÍ 
V BLÍZKÉM OKOLÍ a při VZDĚLÁNÍ projevuješ 
aktivní TVOŘENÍ pro vlastní reprezentaci.  
 

 

Jak je to u tebe s MYŠLENÍM? Kde projevuješ MYŠLENÍ? 
Tvé MYŠLENÍ 

 MYŠLENÍ je u tebe patrné při aktivním 
OSVOBOZOVÁNÍ od toho, co omezuje.   

Tvé MYŠLENÍ v životní oblasti 
MYŠLENÍ uplatňuješ při DALEKÝCH CESTÁCH, 
v CIZINĚ a v oblasti VÍRY a FILOZOFIE. 

 

Jak jsou připomínány vyjadřovací a komunikační schopnosti? 
Na tomto místě nalezneš informaci o tom, jak jsou vyjadřovací a komunikační schopnosti připomínány. 

Jak se projevovaly vyjadřovací a komunikační schopnosti u Tomáše Garrigua 
Masaryka? 
TGM byl sám člověk komunikativní a měl k dispozici obrovské množství informací (z nichž můžeme čerpat dodnes). 

Své MYŠLENKY věnoval především možnosti, jak se OSVOBODIT (MYŠLENÍ skrze OSVOBOZOVÁNÍ), což také TVŮRČÍM 

způsobem zpracovat (vydal celou řadu knih, mj. také sérii svých přednášek). Věnoval se také tématu VÍRY 

a FILOZOFIE a při OSVOBOZOVÁNÍ (MYŠLENÍ skrze OSVOBOZOVÁNÍ) se nevyhýbal ani kontaktu s CIZINOU. Mimoto 

hodně cestoval a na cestách napsal celou řadu knih o momentálním dění (MYŠLENÍ a DALEKÉ CESTY, CIZINA, VÍRA a 

FILOZOFIE). 
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SCHOPNOST CITOVÉHO VNÍMÁNÍ – PÉČE-BEZPEČÍ-RODINA 

Co udělat pro získání schopnosti citového vnímání? 

Na tomto místě ve tvém osobním e-booku nalezneš informaci o tom, jak podle horoskopu narození rozpoznat 

schopnost citového vnímání. Níže nalezneš text, který by byl určen T.G.Masarykovi, tvůj text bude odpovídat tvému 

potenciálu. 

Jak je schopnost citového vnímání začleněna do tvého života? 

Jak je to u tebe s PÉČÍ? Co tvá RODINA? 
PÉČE 

Citlivá a empatická PÉČE je u tebe patrná v 
oblasti FINANCÍ. 
 

Tvá RODINA a původ 
Ze své RODINY a PŮVODU čerpáš aktivní 
TVOŘENÍ pro vlastní reprezentaci.   
 

 

Jak je to u tebe s pocitem BEZPEČÍ? Kde je u tebe patrný pocit BEZPEČÍ? 
Tvé BEZPEČÍ 

 BEZPEČÍ pociťuješ skrze BUDOVÁNÍ (nesmíš 
dělat nic, z čeho nemáš dobrý pocit!).   

Tvé BEZPEČÍ v životní oblasti 
 BEZPEČÍ pociťuješ v PARTNERSKÝCH 
VZTAZÍCH. 

Jak je připomínána schopnost citového vnímání? 
Zde nalezneš informaci o tom, jak je připomínána schopnost citového vnímání... 

Jak se projevovala schopnost citového vnímání u Tomáše Garrigua Masaryka? 
Citové vnímání a PÉČE o to přirozené, co souvisí s původem, národem, vlastí, mělo u TGM mnoho společného 

s FINANCEMI (PÉČE a FINANCE), což souviselo s národními zájmy Čechů a Slováků. Ačkoliv byl hodně tvůrčí (tuto 

energii nejspíš převzal od svých předků – RODINA, PŮVOD a TVOŘENÍ), přesto čerpal FINANCE od svých PARTNERŮ, 

tedy od lidí, s nimiž spolupracoval (BEZPEČÍ a PARTNERSKÉ VZTAHY), a to v souvislosti s BUDOVÁNÍM nového řádu 

(BEZPEČÍ skrze BUDOVÁNÍ), což musel dělat tak, aby se cítil dobře. 

 

  

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


 

 
Tomáš Garrigue Masaryk - Osobní MAPA ŽIVOTA, osobní ZVĚROKRUH 

Zpracovala: Jana Mašková, astroložka,  www.janamaskova.cz, astrojinak2022@seznam.cz 
10/17 

SCHOPNOST JEDNAT A NAVAZOVAT DUŠEVNÍ VZTAHY – TVOŘENÍ-
ŽITÍ-ZÁJMY 

Co udělat pro získání schopnosti jednat a navazovat duševní vztahy? 

Na tomto místě ve tvém osobním e-booku nalezneš informaci o tom, jak podle tvého horoskopu narození rozpoznat 

tvou schopnost jednat a navazovat duševní vztahy. Níže nalezneš text, který by byl určen T.G.Masarykovi, tvůj text 

bude odpovídat tvému potenciálu.  

Jak je schopnost jednat a navazovat duševní vztahy začleněna do tvého 
života? 

Jak je to u tebe s TVOŘENÍM? Co tvé ZÁJMY? 
TVOŘENÍ 

Aktivní TVOŘENÍ je u tebe patrné v BLÍZKÉM 
OKOLÍ a při VZDĚLÁNÍ. 
Aktivní TVOŘENÍ je u tebe patrné také ve tvé 
RODINĚ, NÁRODU, VLASTI. 

Tvé ZÁJMY, záliby, děti 
Při HRÁCH, ZÁLIBÁCH a také při kontaktu 
s DĚTMI projevuješ energii citlivého 
a praktického ANALYZOVÁNÍ.  

Při HRÁCH, ZÁLIBÁCH a také při kontaktu s DĚTMI 
projevuješ i aktivní energii navazování VZTAHŮ 
a spolupráce 

 

Jak je to u tebe s  ŽITÍM? Kde je u tebe patrné ŽITÍ? 
Tvé ŽITÍ 

 Pro ŽITÍ potřebuješ PŘIJÍMAT inspiraci. 
Tvé ŽITÍ v životní oblasti 

 ŽITÍ je u tebe patrné při uplatnění ve 
SPOLEČNOSTI. 

 

Jak je připomínána schopnost jednat a navazovat duševní vztahy? 
Zde bude uvedeno, jak je připomínána schopnost jednat a navazovat duševní vztahy. 

Jak se projevovala schopnost jednat a navazovat duševní vztahy u Tomáše Garrigua 
Masaryka? 
TGM tvořil při VZDĚLÁNÍ (TVOŘENÍ v BLÍZKÉM OKOLÍ a při VZDĚLÁNÍ) a jeho tvorba měla něco společného s jeho 

původem (TVOŘENÍ v RODINĚ, NÁRODU, VLASTI). Za tímto účelem PŘIJÍMAL bohatou inspiraci ze SPOLEČNOSTI 

(ŽITÍ skrze PŘIJÍMÁNÍ a SPOLEČNOST). 
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SCHOPNOST VNÍMÁNÍ A POZOROVÁNÍ, SCHOPNOST PROJEVOVAT 
CITY – ANALYZOVÁNÍ-MYŠLENÍ-PRÁCE 

Co udělat pro získání schopnosti vnímání a pozorování a schopnosti 
projevovat city? 
Na tomto místě ve tvém osobním e-booku nalezneš informaci o tom, jak podle tvého horoskopu narození rozpoznat 

schopnost vnímání a pozorování a schopnost projevovat city. Níže nalezneš text, který je určen T.G.Masarykovi, tvůj 

text bude odpovídat tvému potenciálu.  

Jak je schopnost vnímání a pozorování a také schopnost projevovat city 
začleněna do tvého života? 

Jak je to u tebe s ANALYZOVÁNÍM? Co tvoje PRÁCE-služba druhým lidem? 
ANALYZOVÁNÍ 

Pasivní a praktické ANALYZOVÁNÍ je u tebe 
patrné v HRÁCH, ZÁLIBÁCH a při kontaktu s 
DĚTMI. 
 

Tvoje PRÁCE a služba druhým lidem 
Při KAŽDODENNÍCH POVINNOSTECH a SLUŽBĚ 
DRUHÝM LIDEM, které souvisí i s tvým 
ZDRAVÍM, projevuješ energii citlivé TOUHY 

(pozor na destrukci a ovládání!).  

 

Jak je to u tebe s  MYŠLENÍM? Kde je u tebe patrné MYŠLENÍ? 
Tvé MYŠLENÍ 

 MYŠLENÍ je u tebe patrné při aktivním 
OSVOBOZOVÁNÍM od toho, co omezuje. 

Tvé MYŠLENÍ 
 MYŠLENÍ uplatňuješ při DALEKÝCH 
CESTÁCH, v CIZINĚ a v oblasti VÍRY a 
FILOZOFIE. 

Jak je připomínána schopnost vnímání a pozorování a schopnost projevovat city? 
Zde se dozvíš, jak je připomínána schopnost vnímání a pozorování a schopnost projevovat city. 

Jak se projevovala schopnost vnímání a pozorování a schopnost projevovat city 
u Tomáše Garrigua Masaryka? 
Schopnost vnímání a pozorování a schopnost projevovat city souvisela s tím, co TGM bavilo a využíval to také 

v souvislosti se svými DĚTMI (ANALYZOVÁNÍ a HRY, ZÁLIBY, DĚTI). Díky tomuto ANALYZOVÁNÍ toho, co je nutné pro 

to, aby se cítil dobře, začal TOUŽIT po změně a tomu také věnoval svůj čas při KAŽDODENNÍCH POVINNOSTECH a 

SLUŽBĚ DRUHÝM LIDEM, přičemž to vše promýšlel v souvislosti s OSVOBOZOVÁNÍM (MYŠLENÍ skrze 

OSVOBOZOVÁNÍ), a to v souvislosti s VÍROU a FILOZOFIÍ a také v souvislosti s CIZINOU (MYŠLENÍ a DALEKÉ CESTY, 

CIZINA, VÍRA, FILOZOFIE). 
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SCHOPNOST NAVAZOVAT MILOSTNÉ VZTAHY – NAVAZOVÁNÍ 
VZTAHŮ-LÁSKA-VZTAHY 

Co udělat pro získání schopnosti navazovat milostné vztahy? 

Na tomto místě ve tvém osobním e-booku nalezneš informaci o tom, jak podle tvého horoskopu narození rozpoznat 

schopnost jednat a navazovat duševní vztahy. Níže nalezneš text, který by byl určen T.G.Masarykovi, tvůj text bude 

odpovídat tvému potenciálu.  

Jak je schopnost navazovat milostné vztahy začleněna do tvého života? 

Jak je to u tebe s NAVAZOVÁNÍM VZTAHŮ? Co tvoje VZTAHY k druhým lidem? 
NAVAZOVÁNÍ VZTAHŮ 

Aktivní navazování VZTAHŮ za pomoci 
intelektu je u tebe patrné v HRÁCH, ZÁLIBÁCH 
a při kontaktu s DĚTMI. 
 

Tvoje VZTAHY a partnerství  
V PARTNERSTVÍ projevuješ energii 
aktivního HLEDÁNÍ společné cesty 
pro dalekou budoucnost na duchovní 

rovině.  

 

Jak je to u tebe s  LÁSKOU? Kde je u tebe patrná LÁSKA? 
Tvá LÁSKA 

 LÁSKU projevuješ skrze PŘIJÍMÁNÍ 
(inspirace). 

Tvá LÁSKA 
 LÁSKU projevuješ při uplatnění 
ve SPOLEČNOSTI. 

 

Jak je připomínána schopnost navazovat milostné vztahy? 
Zde nalezneš informaci o tom, jak ses připomíná schopnost navazovat milostné vztahy. 

Jak se projevovala schopnost navazovat milostné vztahy u Tomáše Garrigua Masaryka? 
TGM nalézal mnoho spolupracovníků z řad svých studentů, kteří byli mnohdy ve věku jeho DĚTÍ a spolupracoval 

i přímo se svými DĚTMI, přičemž tato spolupráce souvisela i s CIZINOU (PARTNERSTVÍ a HLEDÁNÍ). Ve vztazích mu 

hodně pomáhala PŘIJÍMANÁ inspirace ve SPOLEČNOSTI (LÁSKA skrze PŘIJÍMÁNÍ ve SPOLEČNOSTI) 
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SCHOPNOST NAVAZOVAT PEVNÉ PARTNERSKÉ VZTAHY – TOUHA-
POSILOVÁNÍ-INTIMNO 

Co udělat pro získání schopnosti navazovat pevné partnerské vztahy? 

Na tomto místě ve tvém osobním e-booku nalezneš informaci o tom, jak podle tvého horoskopu narození rozpoznat 

schopnost navazovat pevné partnerské vztahy. Níže nalezneš text, který je určen T.G.Masarykovi, tvůj text bude 

odpovídat tvému potenciálu. 

Jak je schopnost navazovat pevné partnerské vztahy začleněna do tvého 
života? 

Jak je to u tebe s TOUHOU? Co tvoje INTIMNO v blízkých vztazích? 
TOUHA 

Citlivá pasivní TOUHA je u tebe patrná 
při KAŽDODENNÍCH POVINNOSTECH, tedy 
při službě druhým lidem, což je 
i ZAMĚSTNÁNÍ, a také v souvislosti se 

ZDRAVÍM. 

Tvoje INTIMNO a blízké vztahy 
Při HLUBOKÉM POCHOPENÍ druhých lidí v 
BLÍZKÝCH VZTAZÍCH (i za pomoci astrologie 
či psychologie) je u tebe patrná energie 

citlivého a praktického BUDOVÁNÍ pevně daného 
řádu. 

 

Jak je to u tebe s POSILOVÁNÍM tvé moci? Kde je toto POSILOVÁNÍ u tebe patrné? 
Tvé POSILOVÁNÍ 

 Moje generace POSILUJE svou moc 
k ovládnutí vlastního života skrze ČINNOST. 

Tvé POSILOVÁNÍ 
Ty osobně POSILUJEŠ svou moc k ovládnutí 
vlastního života mezi PŘÁTELI. 

 

Jak je připomínána schopnost navazovat pevné partnerské vztahy? 
Na tomto místě se dozvíš, jak je připomínána schopnost navazovat pevné partnerské vztahy.  

Jak se projevovala schopnost navazovat pevné partnerské vztahy u Tomáše Garrigua 
Masaryka? 
Hluboká TOUHA po změně měla u TGM souvislost s plněním KAŽDODENNÍCH POVINNOSTÍ při jeho SLUŽBĚ DRUHÝM 

LIDEM, což v jeho blízkých vztazích souviselo s BUDOVÁNÍM pevně daného řádu. Tím, že to všechno aktivně 

uskutečňoval, POSÍLIL svou moc při aktivní fyzické ČINNOSTI, a to mezi PŘÁTELI, tedy ve skupině lidí, s nimiž sdílel 

stejné ideály. 
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SCHOPNOST VZDĚLÁVAT SE – HLEDÁNÍ-DUCHOVNÍ RŮST-
FILOZOFIE 

Co udělat pro získání schopnosti vzdělávat se? 

Na tomto místě ve tvém osobním e-booku nalezneš informaci o tom, jak podle tvého horoskopu narození rozpoznat 

schopnost vzdělávat se. Níže nalezneš text, který by byl určen T.G.Masarykovi, tvůj text bude odpovídat tvému 

potenciálu. 

Jak je schopnost vzdělávat se začleněna do tvého života? 

Jak je to u tebe s HLEDÁNÍM? Co tvoje FILOZOFIE? 
HLEDÁNÍ 

Aktivní HLEDÁNÍ je u tebe patrné 
v PARTNERSKÝCH VZTAZÍCH. 
 

Tvoje FILOZOFIE a cizina 
V souvislosti s "vyšším věděním" (VÍRA, 
FILOZOFIE) a také na DALEKÝCH CESTÁCH a v 
CIZINĚ projevuješ energii aktivního 

OSVOBOZOVÁNÍ.  

 

Jak je to u tebe s DUCHOVNÍM RŮSTEM? Kde je DUCHOVNÍ RŮST u tebe patrný? 
Tvůj DUCHOVNÍ RŮST 

 DUCHOVNÍ RŮST je u tebe patrný skrze 
ANALYZOVÁNÍ. 

Tvůj DUCHOVNÍ RŮST v životní oblasti 
 Ty osobně DUCHOVNĚ ROSTEŠ v RODINĚ, 
NÁRODU, VLASTI...  

 

Jak je připomínána schopnost vzdělávat se? 
Na tomto místě se seznámíš s tím, jak je nám připomínána schopnost vzdělávat se. 

Jak se projevovala schopnost vzdělávat se u Tomáše Garrigua Masaryka? 
TGM HLEDAL společnou cestu pro budoucnost prostřednictvím svých vztahů, ve kterých potřeboval být vnitřně 

SVOBODNÝ, což se u něj dělo prostřednictvím DALEKÝCH CEST, tedy i CIZINY a také v souvislosti nějakou VÍROU 

či FILOZOFIÍ. TGM DUCHOVNĚ ROSTL tím, že ANALYZOVAL, co je dobré pro jeho RODINU, NÁROD, VLAST. 
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SCHOPNOST VYTVÁŘET PRÁVNÍ VZTAHY A BRÁT NA SEBE 
ZODPOVĚDNOST; SCHOPNOST UVĚDOMOVÁNÍ – BUDOVÁNÍ-
VESMÍRNÁ ZKOUŠKA-SPOLEČNOST 

Co udělat pro získání schopnosti vytvářet právní vztahy a brát na sebe 
zodpovědnost a pro schopnost uvědomování? 

Na tomto místě ve tvém osobním e-booku nalezneš informaci o tom, jak podle tvého horoskopu narození rozpoznat 

schopnost vytvářet právní vztahy a brát na sebe zodpovědnost a schopnost uvědomování. Níže nalezneš text, který 

by byl určen T.G.Masarykovi, tvůj text bude odpovídat tvému potenciálu. 

Jak je schopnost vytvářet právní vztahy a brát na sebe zodpovědnost 
a schopnost uvědomování začleněna do tvého života? 

Jak je to u tebe s BUDOVÁNÍM? Co tvoje uplatnění ve SPOLEČNOSTI? 
BUDOVÁNÍ 

Pasivní, praktické a zodpovědné BUDOVÁNÍ 
pevně daného řádu je u tebe patrné při 
HLUBOKÉM POCHOPENÍ v BLÍZKÝCH 
VZTAZÍCH  (i za pomoci astrologie či 

psychologie) a také v souvislosti s PENĚZI DRUHÝCH LIDÍ 
(faktury, složenky...) 

SPOLEČNOST a ty 
Při uplatnění ve SPOLEČNOSTI projevuješ 
energii aktivního OSVOBOZOVÁNÍ.  
 

 

Jak je to u tebe s VESMÍRNOU 
ZKOUŠKOU? 

Kde je VESMÍRNÁ ZKOUŠKA u tebe 
patrná? 

Tvá VESMÍRNÁ ZKOUŠKA 
 VESMÍRNOU ZKOUŠKU si plníš v tom, jak 
projevuješ aktivní fyzickou ČINNOST. 

Tvá VESMÍRNÁ ZKOUŠKA v životní oblasti 
 VESMÍRNOU ZKOUŠKU si plníš mezi 
PŘÁTELI.  

 

Jak je připomínána schopnost vytvářet právní vztahy a brát na sebe zodpovědnost a 
schopnost uvědomování? 
Zde se dozvíš, jak je každému z nás připomínána schopnost vytvářet právní vztahy a brát na sebe zodpovědnost. 

Jak se projevovala schopnost vytvářet právní vztahy a brát na sebe zodpovědnost 
a schopnost uvědomování u Tomáše Garrigua Masaryka? 
V souvislosti s BLÍZKÝMI VZTAHY a také s PENĚZI DRUHÝCH LIDÍ Masaryk BUDOVAL pevně daný řád, což souviselo 

s jeho vnitřním OSVOBOZENÍM. Tím, že mezi PŘÁTELI, tedy ve skupině lidí, s nimiž sdílel stejné ideály, aktivně 

vystupoval a dával o sobě vědět, si plnil VESMÍRNOU ZKOUŠKU přebíráním zodpovědnosti za své konání. 
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SCHOPNOST BÝT SVOBODNÝ – OSVOBOZOVÁNÍ-PROBUZENÍ-
PŘÁTELÉ 

Co udělat pro získání schopnosti být svobodný? 

Na tomto místě ve tvém osobním e-booku nalezneš informaci o tom, jak podle tvého horoskopu narození rozpoznat 

schopnost být svobodný člověk. Níže nalezneš text, který by byl určen T.G.Masarykovi, tvůj text bude odpovídat 

tvému potenciálu. 

Jak je schopnost být svobodný začleněna do tvého života? 

Jak je to u tebe s OSVOBOZOVÁNÍM? Co tví PŘÁTELÉ? 
OSVOBOZOVÁNÍ 

Aktivní OSVOBOZOVÁNÍ za pomoci intelektu 
je u tebe patrné při DALEKÝCH CESTÁCH, v 
CIZINĚ a v oblasti VÍRY a FILOZOFIE. 
Aktivní OSVOBOZOVÁNÍ za pomoci intelektu 

je u tebe patrné také při uplatnění ve SPOLEČNOSTI. 

Tví PŘÁTELÉ  
Mezi PŘÁTELI projevuješ energii citlivého 
PŘIJÍMÁNÍ toho, co přichází a může 

inspirovat.  
Mezi PŘÁTELI projevuješ také aktivní fyzickou 
ČINNOST.  

 

Jak je to u tebe s PROBUZENÍM tvé 
originality? 

Kde je PROBUZENÍ originality u tebe 
patrné? 

Tvé PROBUZENÍ originality 
 Tvoje generace PROBOUZÍ svou originalitu 
prostřednictvím náhlých vhledů a vnuknutí 
skrze ČINNOST. 

Tvé PROBUZENÍ originality v životní oblasti 
Svou originalitu PROBOUZÍŠ mezi PŘÁTELI. 

 

Jak je připomínána schopnost být svobodný? 
Zde nalezneš informaci o tom, jak je každému z nás připomínána naše schopnost být svobodný.  

Jak se projevovala schopnost být svobodný u Tomáše Garrigua Masaryka? 
TGM se vnitřně OSVOBOZOVAL na DALEKÝCH CESTÁCH a v souvislosti s VÍROU či FILOZOFIÍ a také při svém uplatnění 

ve SPOLEČNOSTI. Inspirovat  se nechával mezi PŘÁTELI, tedy ve skupině lidí, s nimiž sdílel stejné ideály, kde také 

aktivní fyzickou ČINNOSTÍ aktivně začínal s něčím novým, přičemž PROBOUZEL svou originalitu, takže to dělal 

originálním způsobem pro celkové OSVOBOZENÍ. 
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Kosmické schopnosti – PŘIJÍMÁNÍ-SJEDNOCOVÁNÍ-NEVĚDOMÍ 

Co udělat pro získání kosmických schopností? 

Na tomto místě ve tvém osobním e-booku nalezneš informaci o tom, jak se podle tvého horoskopu narození 

propracovat ke kosmickým schopnostem. Níže nalezneš text, který by byl určen T.G.Masarykovi, tvůj text bude 

odpovídat tvému potenciálu. 

Jak jsou kosmické schopnosti začleněny do tvého života? 

Jak je to u tebe s PŘIJÍMÁNÍM (inspirace)? Co tvé NEVĚDOMÍ? 
PŘIJÍMÁNÍ (inspirace) 

Pasivní citlivé PŘIJÍMÁNÍ inspirace je u tebe 
patrné mezi PŘÁTELI. 
 

Tvé NEVĚDOMÍ 
V oblasti NEVĚDOMÍ a UZAVŘENÝCH 
PROSTOR je u tebe patrná energie 
citlivého a praktického STABILIZOVÁNÍ 

vlastní životní situace.   

 

Jak je to u tebe s SJEDOCOVÁNÍM? Kde je SJEDNOCOVÁNÍ u tebe patrné? 
Tvé SJEDNOCOVÁNÍ 

 Tvoje generace SJEDNOCUJE skrze 
PŘIJÍMÁNÍ (dokážete přijímat inspiraci, 
ale stejně tak se může lehce objevit klam 
i sebeklam, chaos a zmatené myšlení). 

Tvé SJEDNOCOVÁNÍ v životní oblasti 
 Ty osobně SJEDNOCUJEŠ při uplatnění 
ve SPOLEČNOSTI. 

 

Jak jsou připomínány kosmické schopnosti? 
Zde nalezneš informaci o tom, jak se každému z nás připomínají naše kosmické schopnosti. 

Jak se projevovaly kosmické schopnosti u Tomáše Garrigua Masaryka? 
TGM mezi PŘÁTELI, tedy ve skupině lidí, s nimiž sdílel stejné ideály, PŘIJÍMAL inspiraci, což mu pomáhala 

STABILIZOVAT svou životní situaci v souvislosti s tím, co měl uloženo ve svém NEVĚDOMÍ. Za pomoci PŘIJÍMANÉ 

inspirace napomáhal SJEDNOCOVÁNÍ při svém uplatnění ve SPOLEČNOSTI tím, že se o svou inspiraci podělil. 
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