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Jaká je situace v roce 2017? 
Tento e-book vznikl v červenci roku 2017 – v době, kdy se opět začínalo „řinčet zbraněmi“ a hovořilo se 

o nové válce – a to i přes to, že lidé si něco takového vůbec nepřipouštěli... 

Druhé desetiletí 21.století a 30.léta 20.století 
Ti, kteří se zajímají o historii, si uvědomují, že něco podobného se dělo i před 2.světovou válkou – celá 

řada průmyslových odvětví byla v té době převáděna na válečnou výrobu (především v Německu) a lidé 

v Německu byli Adolfu Hitlerovi vděční, že jim dal práci. Lze snad říci, že o to radostněji pak odcházeli na frontu 

bojovat za Německo... (?) 

Dnešní situace je v mnohém podobná. I v současné době přechází některé průmyslové podniky 

na zbrojní výrobu a všude se píše o tom, že zbrojní průmysl opět zažívá „rozkvět“.  

Rok 2017 a rok 1934 + spolupráce 
Podobnost nynějšího dění a dění před 2.světovou válkou vůbec není náhodná - rok 2017 odpovídá 

roku 1934. Jedná se o rok spolupráce a je jen na nás, k čemu zavdáme touto spoluprací impulz, protože to 

rozhodne o tom, co bude následovat v dalším roce.  

Spolupráce ... a co dál? 
V tomto smyslu jsou v podstatě pouze dvě možnosti – buď bude zavdán impulz k transformaci 

(k proměně) anebo k destrukci (k válce). Nic mezi tím neexistuje. 

Transformace nebo destrukce? 
Tváří v tvář této skutečnosti začneme asi období roku 2017 posuzovat ze zcela nového úhlu pohledu. 

Při té příležitosti jistě neuškodí seznámit se s tím, co ve skutečnosti pomáhalo ve válkách vítězit...  
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Co pomáhalo vítězit v minulosti? 
Pokud se podíváme do minulosti, pak zjistíme, že skutečné vítězství na bojištích nepomáhaly vyhrávat 

zbraně!!! To, co skutečně pomáhalo vítězit v bojích a válkách, nebylo viditelné, protože to bylo skryté a dělo se 

to na pozadí a potají.  

Špioni a vyzvědači 
Seznámíme-li se s válečnou historií napříč historií světových mocností, pak zjistíme, že velkou, ne-li 

největší a nejdůležitější úlohu hráli (nejen) ve válkách špioni a vyzvědači.  

Špioni a 16.století 
Jak se můžeme dočíst v knize „Pirát Jejího veličenstva“ od Ivana Brože, první špioni a vyzvědači se 

objevili již v 16.století při dobývání amerického území, kdy Anglie vysílala své špiony do prostor obývaných 

Španěly. A byli to právě špioni, kteří už tenkrát stáli na počátku vítězných anglických bitev se Španěly. 

Špioni a válka Severu proti Jihu 
Stejně významnou, ba ještě významnější roli sehráli vyzvědači a špioni při válce Severu proti Jihu, 

a to na obou frontách – o tom zase pojednává kniha „Detektiv Pinkerton a ti druzí“ od stejného autora. 

Na válce Severu proti Jihu je nejsmutnější to, že proti sobě stáli leckdy i příslušníci téže rodiny, takže šlo ve své 

podstatě o bratrovražednou válku ... ta však nebyla výjimkou. V historii je většina válek, které lze nazvat 

„bratrovražednými“, a tak je snad na čase začít jinak.  

Špioni, vyzvědači a informace 
Špioni a vyzvědači hráli důležitou roli z toho důvodu, že dokázali předat informace, které naznačily, 

kam nasměrovat (např. při útoku) energii tak, aby byla efektivně využita.  

Informace o budoucím dění i bez špionů...? 
A teď si představte, že by lidstvo dostalo takové informace, které by vypovídaly o tom, jaké bude 

budoucí dění, a to tak, aby mohl kdokoliv rozpoznat – i bez špionů – kam nás nynější dění vede, 

tedy kam směřuje momentální dění a jak v průběhu tohoto dění využít svou energii efektivně tak, abychom se 

odpovídajícím způsobem připravili na budoucnost... 

Věk Vodnáře 
Nyní stojíme na počátku Věku Vodnáře a tento Věk už je úplně o něčem jiném, než o válkách.  

Války jsou ve své podstatě pozůstatkem minulosti. Ptáte se proč? Pro odpověď otevřeme knihu 

„Z análů tajných služeb“ autorů Miroslava Honzíka a Tomáše Řezáče, která vyšla v roce 1989.  

Co se píše v této knize, to se dočtete na následující stránce. 
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Co pomáhalo vítězit v minulosti? 
V knize „Z análů tajných služeb“ je na str. 5 uvedeno toto: 

Mistr Sun -  544 př. n. l. – 496 př. n. l.  
ZATS-str.8/„…dílo čínského stratéga mistra Suna, pojednávající o umění válečném, a tedy i o špionáži… 

Proto připojujeme ukázku, která má čtenáři poskytnout možnost, aby vnikl hlouběji do světa zpravodajských 

služeb. Ono se totiž od dob mistra Suna zase tolik nezměnilo…“ 

Mistr Sun – čínský válečný stratég – kniha „O umění válečném“ 
• Největší umění spočívá v tom, zlomit protivníkův odpor mimo bitevní pole. Pouze na bitevním poli je 

nezbytná otevřená metoda vedení války; ale jenom nepřímá je s to přinést a zabezpečit skutečné 

vítězství. Nezbytné je zničit vše dobré v nepřítelově zemi. 

• Vtáhněte představitele vládnoucích skupin do zločinů, podkopejte také jejich postavení a názory; 

zostuďte je před jejich spoluobčany! 

• Využijte práce nejnižších a nejodpornějších lidí! 

• Narušujte všemi prostředky činnost vlád! 

• Rozšiřujte nejednotnost a spory mezi občany nepřátelské země! 

• Poštvěte mladé proti starým 

• Rozrušte všemi prostředky výzbroj, zásobování a pořádek v nepřátelských ozbrojených silách 

• Zbavte víry stará přesvědčení a božstva! 

• Buďte velkorysí ve slibech a darech, abyste koupili zprávy a získali komplice 

• Všude rozmisťujte tajné spolupracovníky 

• Nešetřte ani peníze ani sliby, neboť to vám přinese vysoké úroky“ 

Nová víra a nový řád 
To, co souvisí s dílem mistra Suna, představuje určitou filozofii, podle níž se lidstvo řídí po staletí.  

Nyní je na čase přijmout nějakou novou víru a filozofii a nastolit řád, který bude pracovat 

na základě a ve prospěch této nově zvolené filozofie. Pak bude možné výše uvedené „Umění válečné“ změnit 

v „Umění univerzální“ – stačí vědět, jak na to.  

Střídání Věků 
Na samotném počátku je dobré vědět, jak je to se „střídáním Věků“, a právě to se dozvíte na následující 

stránce.  
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Střídání Věků 
Střídání Věků je ve své podstatě makrokosmem pohybu vesmírných těles. Střídání Věků vychází 

z tzv. precese Slunce. Úkolem tohoto e-booku není vysvětlovat, co tento pojem znamená, ale upoutat 

pozornost na jednotlivé Věky.  

Existuje jednoduchý vzorec pro výpočet precesního pohybu a také pro délku jednoho Věku – je to 

přes 2000 let - přesněji 2160 let.  

Věk Ryb 
My všichni víme, že rokem 0 (nula) začal náš letopočet – a nejen to, stejným rokem je také datován 

počátek Věku Ryb, který se (podle mého názoru) završuje právě v 21.století, přičemž v druhém desetiletí 

21.století probíhá zcela zásadní období související s končícím Věkem Ryb.  

2012-2026 - SJEDNOCOVÁNÍ skrze PŘIJÍMÁNÍ 
Vypovídá o tom významné vesmírné působení související se znamením Ryby, které je patrné v letech 

2012-2026 – právě v těchto letech prochází planeta Neptun znamením Ryby, čímž je toto znamení opět 

zdůrazněno po sto šedesáti osmi letech – jedná se o nejjemnější vesmírnou energii, která je s to 

SJEDNOCOVAT skrze PŘIJÍMÁNÍ inspirace.  

Inspirace a SJEDNOCOVÁNÍ 
Každý člověk má v těchto letech možnost při pouhém pasivním PŘIJÍMÁNÍ toho, co přichází a čím se 

můžeme nechat inspirovat (v té životní oblasti, kde máme v horoskopu narození znamení Ryby), 

také SJEDNOCOVAT projevem vlastního „Božského Já“, tedy všeobjímající lásky.  

O co jde ve Věku Ryb? 
Takovýmto způsobem má každý člověk možnost projevit své „Božské Já“, tedy všeobjímající lásku, 

a přijetím inspirace se stát kanálem „božského“ řádu – to ovšem za předpokladu, že jsme schopni se na tuto 

vesmírnou energii naladit (např. při meditaci) a následně onu přijatou inspiraci zhmotnit tím, co uděláme 

(v té životní oblasti, kde máme v horoskopu narození znamení Beran). 

Roky 2012-2026 – Přítomnost a budoucnost 
V letech 2012-2026 PŘIJÍMÁME inspiraci pro příštích několik desítek let a ten, kdo této možnosti 

nevyužije a nechá se jen klamat, už ve svém životě další příležitost pro projev vlastního „Božského Já“ 

za pomoci PŘIJÍMANÉ inspirace nedostane. 

 V těchto letech PŘÍJÍMANÁ inspirace ovlivní další dění a osud lidstva pro příštích zhruba 164-168 let.   
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Věk Vodnáře 
V době, kdy píšu tento e-book, tedy v roce 2017, lze říci, že začíná Věk Vodnáře. 

I tento nový začátek je naznačen vesmírným působením – průchodem planety Uran znamením Beran, 

které je prvním znamením zvěrokruhu a představuje začátek, a to v letech 2010-2018. 

Věk Vodnáře však začal již na přelomu 20.a 21.století, kdy planety Uran a Neptun procházely 

znamením Vodnář. 

Věk Vodnáře a PŘIJÍMÁNÍ 
V souvislosti s výše uvedeným Neptunem v Rybách lze říci, že máme téměř 170 let na to, abychom 

začlenili do života každého člověka všechno to, co souvisí s Věkem Ryb, tedy nutnost přijmout fakt, že 

v konečném efektu končí každá lidská činnost pouhým pasivním PŘIJETÍM toho, co přichází, aniž bychom pak 

museli lhát, podvádět nebo jinak klamat či překrucovat skutečnost...  

Pokud totiž přijmeme tuto podstatu lidského konání, pak pro nás bude hračkou osvobodit se 

probuzením své vlastní originality tak, jak si to bude žádat Věk Vodnáře, který bude, podobně jako předcházející 

Věky, trvat následujících více než 2000 let.  

Inspirace a konání 
To, co PŘIJMEME v 21.století do roku 2026, pomůže lidstvu se OSVOBODIT, až bude opět zdůrazněno 

OSVOBOZENÍ v 60.letech 22.století. Jinými slovy řečeno – to, co v těchto letech PŘIJMEME jako inspiraci 

a čemu napomůžeme, aby to mohlo být „zhmotněno“ tím, co uděláme, bude pomáhat nejen nám v tomto 

složitém období, ale bude to pomáhat i budoucím pokolením v době, která už nebude tak příznivá, jako je 

(i přes všechny problémy, kterých jsme dnes svědky) ta naše. 

Konání a Mistr Sun 
Jak to bylo s obdobím, kdy se narodil Mistr Sun? A jak je toto vše propojeno s dnešní dobou? To se 

dočtete dále. 
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Umění válečné v 21.století 
Na předchozích stránkách jsme se seznámili s filozofií, podle níž se řídí světový řád již dva 

tisíce let a který přetrval až do dvacátého prvního století. Tuto filozofii si zde připomeneme. 

Mistr Sun -  544 př. n. l. – 496 př. n. l.  

• ZATS-str.8/„…dílo čínského stratéga mistra Suna, pojednávající o umění válečném, a tedy i o špionáži… 

připojujeme ukázku, která má čtenáři poskytnout možnost, aby vnikl hlouběji do světa zpravodajských 

služeb. Ono se totiž od dob Mistra Suna zase tolik nezměnilo…“ (Kniha „Z análů tajných služeb“ - Miroslav 

Honzík, Tomáš Řezáč, nak. SVOBODA, r. 1989) 

Mistr Sun – čínský válečný stratég – kniha „O umění válečném“ 
• Největší umění spočívá v tom, zlomit protivníkův odpor mimo bitevní pole. Pouze na bitevním poli je 

nezbytná otevřená metoda vedení války; ale jenom nepřímá je s to přinést a zabezpečit skutečné 

vítězství. Nezbytné je zničit vše dobré v nepřítelově zemi. 

• Vtáhněte představitele vládnoucích skupin do zločinů, podkopejte také jejich postavení a názory; 

zostuďte je před jejich spoluobčany! 

• Využijte práce nejnižších a nejodpornějších lidí! 

• Narušujte všemi prostředky činnost vlád! 

• Rozšiřujte nejednotnost a spory mezi občany nepřátelské země! 

• Poštvěte mladé proti starým 

• Rozrušte všemi prostředky výzbroj, zásobování a pořádek v nepřátelských ozbrojených silách 

• Zbavte víry stará přesvědčení a božstva! 

• Buďte velkorysí ve slibech a darech, abyste koupili zprávy a získali komplice 

• Všude rozmisťujte tajné spolupracovníky 

• Nešetřte ani peníze ani sliby, neboť to vám přinese vysoké úroky“ 

„Umění válečné“ a 21.století 
Každý člověk žijící v polovině druhého desetiletí 21.století má možnost se podle vlastních zkušeností 

přesvědčit, jak dalece je to, co je uvedeno výše, součástí života v prvních desetiletích 21.století. Mám-li hovořit 

za sebe, podle mého názoru a mých zkušeností představuje to, co je uvedeno v učení Mistra Suna, právě to, 

co se odehrává v roce 2017... 

Mistr Sun 
Chceme-li to, co se děje v roce 2017, změnit, pak bychom měli podchytit podstatu toho, proč vzniklo něco 

takového, jako dílo „O umění válečném“? Vraťme se tedy do doby, kdy žil Mistr Sun... 
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Mistr Sun 544 př. n. l. – 496 př. n. l. a Věk Berana 
Pokud víme, že Mistr Sun žil v 6.-5. století př.n.l., pak víme i to, že kniha „O umění válečném“ je ve své 

podstatě pozůstatkem Věku Berana, jehož úkoly dosud lidstvo nezvládlo,a to i přesto, že už žijeme 

(nebo začínáme žít) Věk Vodnáře.  

Jak to bývá ve Vesmíru? 

Průchod planet zvěrokruhem a střídání znamení zvěrokruhu 

Ten, kdo studuje astrologii, ví, že v době, kdy planeta opouští jedno znamení zvěrokruhu, 

tedy před vstupem planety do znamení následujícího, vyzývá energie planety každého jedince, aby si splnil úkol, 

který souvisí s  energií znamení, jež planeta opouští, a tím se připravil na další období s projevem energie, 

která bude zdůrazněna průchodem téže planety následujícím znamením zvěrokruhu se zcela odlišnou 

energetickou hodnotou. Je to z toho důvodu, aby člověk získal zkušenost s energií opouštěného znamení 

zvěrokruhu pro budoucnost. 

Střídání Věků 
Nejinak je to i při střídání Věků. Pokud jeden Věk končí a další Věk začíná, je lidstvo vyzýváno, 

aby si splnilo úkol, který souvisí s Věkem, jenž končí.  

Jak rozpoznat, o jaký úkol se jedná? 
To zjistíme, pokud se seznámíme s energií jednotlivých znamení zvěrokruhu. Právě z tohoto poznatku 

budeme vycházet, pokud budeme posuzovat jednotlivé Věky, o což se pokusím na následujících stránkách. 
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Věk Berana, Věk Ryb a Věk Vodnáře 

O umění válečném a Věk Berana 
Pokud se seznámíme s univerzálními principy, pak víme i to, že „války“ a „zbrojení“ jsou vlastně 

negativním projevem 1. univerzálního principu, jehož součástí je také znamení Beran.  

Z toho důvodu lze říci, že kniha „O umění válečném“ je faktickým pozůstatkem Věku Berana, 

s nímž lidstvo dosud nebylo schopno se vypořádat. 

 Nyní se tedy pokusím vysvětlit, čím by měly být nahrazeny války...? 

O čem je znamení Beran 
Znamení Beran souvisí se sebeprosazením.  

Namísto válek a zbrojení tedy můžeme udělat něco pro to, 

aby měl každý člověk možnost přirozeným způsobem projevit svou osobnost a prosadit sám sebe. 

 Pravidlo pro Věk Berana 

Pokud budou moci lidé dělat to, co umí a co je pro ně přirozené, aby byli schopni si vlastními silami 

zajistit to, co potřebují k přežití, nebudou muset odcházet do armády, aby se o ně armáda postarala, nakrmila 

je a ošatila. 

Lze tedy říci, že poselstvím Věku Berana je právě výše uvedené pravidlo... 

A jak je to s Věkem Ryb?  
Zatímco znamení Beran je za všech okolností aktivní energie, znamení Ryby je naopak nejpasivnější 

energií celého zvěrokruhu, která je za všech okolností citlivá a přijímající – je to z toho důvodu, že ve znamení 

Ryby jsou obsaženy energie všech znamení zvěrokruhu, a tak znamení Ryby„chápe Vesmír“.  

Znamení Ryby a Vesmír 

Je to z toho důvodu, že jde o energii, v níž má „hlavní roli“ samotný Vesmír – do toho, co souvisí 

se znamením Ryby, nesmíme nijak aktivně zasahovat, protože zde „úřaduje“ Vesmír. Právě v té životní oblasti, 

kde máme v horoskopu narození znamení Ryby, musíme nechat „věci plynout“, jinými slovy řečeno „nechat 

pracovat Vesmír“... A podobné je to i s Věkem Ryb.  

Proč přetrvaly války...? 
Ptáme-li se, proč po celá staletí přetrvaly války, pak si můžeme odpovědět, že je to právě z toho 

důvodu, že znamení Ryby je tak citlivé a přijímající.  

PŘIJÍMÁNÍ versus klam, lež a podvody 

Přirozeným projevem energie znamení Ryby je pouhé pasivní PŘIJÍMÁNÍ toho, co přichází, což lidé 

také po celé dva tisíce let trvající Věk Ryb dělali – lidé byli v období Věku Ryb jednoduše důvěřiví, protože 

důvěřovali tomu, že „Vesmír“ všechno zařídí – to ovšem platilo pouze někdy...  

A tak byla tato „přijímající“ energie zneužívána lží, klamem a podvody, jichž vůči věřícím lidem 

uplatňovali ti, kteří je chtěli ovládat. 

http://www.astrojinak.cz/
mailto:astrojinak2018@seznam.cz
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Mistr Sun – ovládání, klam a psychologie 
Za těchto okolností snad už lépe chápeme i slova Mistra Suna, protože i ve slovech Mistra Suna se mísí 

ovládání a klam s psychologií. 

Psychologie 
Jinými slovy řečeno, těch největších úspěchů se dosahuje na poli psychologie.  

Lze však říci, že i psychologie může mít dvojí účinek – buď může pomáhat a proměňovat v souvislosti 

s pochopením problému nebo může ničit a destruovat, pokud se např. psychologie nahradí psychiatrií – o tom 

svědčí v 21. století stále se rozšiřující počet psychiatrických zařízení a stále rostoucí finanční podpora 

psychiatrické péče. 

Astropsychologie 

Astrologie a psychologie spolu úzce souvisí, protože i astrologické zákony pracují „v skrytu“. 

Mimoto dnes již existuje obor zvaný „astropsychologie“, v němž jsou propojeny poznatky psychologické 

s poznatky astrologickými, čehož je možné s nastupujícím Věkem Vodnáře využít i v praxi... 

Věk Vodnáře 
Lze říci, že Věk Vodnáře začal na přelomu 20.a 21.století – v té době bylo totiž zdůrazněno vesmírným 

působením znamení Vodnář (Uran a Neptun ve Vodnáři na přelomu 20.a 21.století).  

Na přelomu tisíciletí se tedy narodilo mnoho jedinců, kteří budou velice intenzivně bojovat za vlastní 

osvobození.  

Nechceme-li, aby se opakovalo to, co tu již bylo, tedy aby se kvůli přesvědčení a touze po svobodě 

proti sobě stavěli třeba i příslušníci jedné rodiny (nebo národa), pojďme udělat něco pro to, aby mohlo dojít 

k pozitivní proměně! 

Umění válečné a umění univerzální 
Zkusme si ono „umění válečné“, které lze nazvat „Učení pro Věk Berana“, proměnit na „Umění 

univerzální“, které nazveme „Učení pro Věk Vodnáře“. Pokusím se o to dále, nejprve se ale v krátkosti 

zamyslíme nad tím, jak vnímáme to, co vidíme, s čím se setkáváme a co předáváme dále jako poselství. 

http://www.astrojinak.cz/
mailto:astrojinak2018@seznam.cz
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Malé zamyšlení 
Obrázek, který je na titulní stránce tohoto e-booku, jsem vybrala jako poselství, že namísto válek 

by měla ve světě zavládnout láska, což ve mně na první pohled tento obrázek evokoval… 

Jak vnímáme to, co vidíme? 
Všechno ale záleží na tom, jak vnímáme to, co vidíme i co se kolem nás děje, a také na tom, 

co uděláme.  

Vnitřní pohled 

Podíváme-li se na obrázek na titulní stránce svým „vnitřním pohledem“, pak vidíme, že je zde jasné 

přání míru. Starší dívenka na zeď jasně píše vzkaz: „PLEASE NO MORE WAR“, tedy „PROSÍM, NIKDY VÍCE 

VÁLKU“. Mladší dívenka na zeď také připsala své přání jako vzkaz: „LOVE“ tedy „LÁSKA“. Celkově tedy obrázek 

naším vnitřním pohledem vyjadřuje přání, aby se už neopakovaly války a na jejich místo nastoupila láska. Takto 

vnímá obrázek asi většina z nás, kteří toužíme po lásce a míru.  

Vnitřní pohled a skutečnost 

Zcela jinak bude však pohlížet na tento obrázek člověk, který zná symboliku, která se na obrázku 

objevuje. Obrázek totiž může mít ještě jiný význam. Slovo „LOVE“, tedy „LÁSKA“, je zde spojeno se slůvkem 

„NO“, tedy se záporem, takže pokud z celého obrázku „vypíchneme“ pouze to, co je v samotném středu 

obrázku a co je propojeno svislou čarou, pak se jedná o sdělení zcela jiné – „NO LOVE“.  

Symboly 

A co ten symbol v písmenku „O“ ve slově „LOVE“? Informaci o tom, co tento symbol znamená 

naleznete na internetu http://kambinblog.blogerka.cz/Nad-Bibli/Symboly. Prý jde o symbol míru, ale má i jiný, 

skrytý význam… Já osobně jsem si z tohoto textu vybrala to nejpodstatnější – že tento symbol je symbolem 

tzv.“hadí síly“ neboli „síly kundalinní“, kterou disponuje každý z nás a která nám dává obrovské možnosti 

k proměně – transformaci. Tato energie se začíná uvolňovat až po tom, co má člověk určité životní zkušenosti – 

po 40.roku věku, kdy nabádá člověka k využití této síly, ale pokud se začne uvolňovat předčasně, může mít 

účinek zcela opačný … 

Dívenky 

Dívenky na obrázku tak mohou představovat ženskou, tedy citlivou, část osobnosti každého z nás. 

Jedna z těchto částí – ta „starší“ a tudíž i „moudřejší“, kterou symbolizuje starší dívenka na obrázku - logicky 

směřuje k míru, ke SVĚTU BEZ VÁLEK jako k ideji budoucnosti, ta „mladší“ - prozatím nedospělá dívenka –

směřuje k LÁSCE, protože ví, že lásku potřebuje každý člověk, a toto slovíčko ještě podtrhla symbolem míru. 

Pokud se však na výše uvedeném odkazu seznámíme s tím, co vlastně tento symbol znamená, pak se zděsíme, 

protože celý nápis pak má zcela jiný význam. 

Co to znamená? 
Toto malé zamyšlení by nás mělo dovést k tomu, abychom přemýšleli nad informacemi a sděleními, 

které se k nám dostávají. Jakýkoli jedinec může i při nejlepší vůli mnoho pokazit, pokud nebude znát skutečnou 

podstatu věcí tak, aby mohl za své jednání převzít veškerou zodpovědnost. Než k tomu dojde, měl by se nejprve 

učit od autorit a tyto zkušenosti začleňovat do svého života, aby získal životní zkušenosti. Jedině to je způsob, 

jak předejít tomu, aby svým vlastním konáním zavdal příčinu k tomu, co by v tom lepším případě v konečném 

efektu vůbec nepomáhalo. Začít můžete i vy TADY a TEĎ tím, že z tohoto úhlu pohledu posoudíte „umění 

válečné“ a „umění univerzální“  

http://www.astrojinak.cz/
mailto:astrojinak2018@seznam.cz
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Učení pro Věk Berana – Mistr Sun – 6.-5.století př.n.l. 

Mistr Sun – čínský válečný stratég – 544 př.n.l.- 496 př.n.l. - kniha „O umění válečném“/ ZATS-

str.8 

1. Největší umění spočívá v tom, zlomit protivníkův odpor mimo bitevní pole. Pouze na bitevním poli je 

nezbytná otevřená metoda vedení války; ale jenom nepřímá je s to přinést a zabezpečit skutečné 

vítězství.  

2. Nezbytné je zničit vše dobré v nepřítelově zemi. 

3. Vtáhněte představitele vládnoucích skupin do zločinů, podkopejte také jejich postavení a názory; 

zostuďte je před jejich spoluobčany! 

4. Využijte práce nejnižších a nejodpornějších lidí! 

5. Narušujte všemi prostředky činnost vlád! 

6. Rozšiřujte nejednotnost a spory mezi občany nepřátelské země! 

7. Poštvěte mladé proti starým 

8. Rozrušte všemi prostředky výzbroj, zásobování a pořádek v nepřátelských ozbrojených silách 

9. Zbavte víry stará přesvědčení a božstva! 

10. Buďte velkorysí ve slibech a darech, abyste koupili zprávy a získali komplice 

11. Všude rozmisťujte tajné spolupracovníky 

12. Nešetřete ani peníze ani sliby, neboť to vám přinese vysoké úroky“ 

Učení pro Věk Vodnáře – Jana Mašková – 21.století 

Jana Mašková – česká astroložka – „O umění univerzálním“ 

1. „Největší umění spočívá v tom, naučit se spolupracovat, nikoliv mezi sebou bojovat. Zabezpečit 

skutečné vítězství harmonie může jen vnitřní pocit BEZPEČÍ, že je všechno na planetě Zemi tak, jak to 

má být a jak to vyhovuje jak lidstvu, tak planetě Zemi.  

2. Nezbytné je zasloužit se o to, aby zůstalo zachováno všechno dobré a přirozené v každém koutu 

planety Země. 

3.  Vtáhněte představitele vládnoucích skupin do tohoto harmonizujícího procesu, odhalte jejich mocnou 

sílu směřující k transformaci a pomozte jim nalézt podstatu jejich osobnosti, kterou se mohou 

prezentovat před svými spoluobčany! 

4. Využijte práce nejosvícenějších a nejduchovnějších lidí! 

5. Podporujte všemi prostředky ozdravný proces směrem k harmonii i v činnosti vlád! 

6. Rozšiřujte jednotnost a harmonii mezi občany jakékoli země! 

7. Spojujte mladé se starými a naučte je spolupracovat! 

8. Napomáhejte všemi prostředky uspořádání výzbroje, zásobování a pořádku v ozbrojených silách tak, 

aby se mohla zem ubránit jakémukoli napadení. Napomáhejte také sebepoznání jakéhokoli člověka, 

aby se každý člověk mohl do celého procesu zapojit přirozeným způsobem! 

9. Obnovte víru ve stará přesvědčení a božstva! 

10. Buďte velkorysí v předávání informací, které mohou pomoci druhým lidem, abyste získali věrné 

a stejně nadšené spolupracovníky! 

11. Všude rozmisťujte své spolupracovníky, kteří budou otevřeně hovořit o hledání pravdy, aby bylo 

možné pravdu uchopit a vynést na povrch! 

12. Nešetřete láskou a pochopením, neboť to, co vyšlete, se vám vrátí!“ 

Aby se toto mohlo naplnit, je třeba mít pevně daný řád a také prakticky stanovenou filozofii, kterou je možné 
začlenit do života jakéhokoli člověka. S tím se budete postupně seznamovat v Ročním projektu.   

http://www.astrojinak.cz/
mailto:astrojinak2018@seznam.cz

