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Penzijní reforma trochu jinak aneb 

Co ve skutečnosti ovlivňuje kvalitu našeho života v důchodovém věku? 

ÚVOD - Dnešní společnost a jedinec 

Vše začíná osobním rozvojem a také tím, jak je vymezen člověk-jedinec, občan společnosti. 

Toto vymezení se týká STABILIZOVÁNÍ vlastní životní situace na třech úrovních: 

• Finanční (finanční soběstačnost) 

• Prostorové (bydlení) 

• Citové (vědomí vlastní hodnoty) 

Pokud to zvládneme, máme dobré předpoklady i pro to, abychom jednou žili smysluplný podzim 

života. 

Dnešní společnost a blahobyt 

V minulosti bylo nejvíce pozornosti věnováno blahobytu pro všechny. Toho bylo již u nás 

dosaženo. V dnešní době si každý může koupit to, co potřebuje, buď za peníze, které si vydělá, 

nebo za podporu, kterou dostane od státu. V tomto duchu je stanoven i systém společnosti. 

Penzijní systém dnes 

Důchod bývá v dnešní době často přetřásaným tématem. Lidé v důchodovém věku jsou dnes 

těmi, na které se myslí i ve státním rozpočtu (zvyšování důchodů). Hovoří se o tom, že až dospějí 

dnešní mladí lidé, nebude již nikdo na jejich důchody vydělávat. Proto se všeobecně poukazuje na to, 

že je nutné si na důchod šetřit. V dnešní době se tak na důchod připravujeme celý život tím, že si 

šetříme peníze, které tudíž nemůžeme využít v produktivním věku. 

Penzijní systém dnes - Penzijní fondy 

Abychom si mohli šetřit na důchod, vznikla za tímto účelem celá řada penzijních fondů. 

Většinou se jedná o peníze, s nimiž my sami hospodařit nemůžeme (aspoň nějaký čas)... Mezitím 

s těmito penězi hospodaří někdo jiný… 

Penzijní reforma trochu jinak 

Je zde však i jiný úhel pohledu – ten univerzální: 

Na důchod se připravujeme celý život ... Stylem svého života 
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Penzijní systém dnes a v budoucnu 
Dnešní společnost a systém 

Dnešní společnost nemá pevně stanoven funkční systém, systém je chaotický. O tom svědčí 

množství zákonů, ve kterých se nikdo nevyzná. 

Z tohoto chaosu je však nutné vybrat to, co je funkční, a tomu dát možnost, aby to „přežilo“ 

a společnost se mohla STABILIZOVAT. I to souvisí s tím, jaký bude jednou náš „podzim života“. Záleží 

na tom, jaké si pro to období v průběhu života připravíme podmínky. 

Projekt NÁROD SOBĚ a Penzijní reforma budoucnosti? 

Vytvořit penzijní reformu bylo pro naše zákonodárce tvrdým oříškem. A přitom je to tak 

snadné… 

Člověk a Vesmír - Penzijní reforma trochu jinak 

Pokud žijeme na planetě Zemi, pak jsme zároveň součástí velkého vesmírného systému. 

Planeta Země je součástí sluneční soustavy, tedy soustavy planet, které obíhají kolem Slunce.  

Kromě planet sluneční soustavy obíhá kolem Slunce také Měsíc. Všichni víme, že vztah, 

který mají mezi sebou vždy jednou za 4 týdny Slunce a Měsíc/Luna, ovlivňují naše vlastní vnímání 

(např. při úplňku). Podobné je to i s ostatními planetami  

 Projekt NÁROD SOBĚ a INSPIRO-AKADEMIE 

Budeme-li respektovat to, co nám napovídá Vesmír, pak budeme schopni toho využít 

ve vlastní prospěch a utvářet si tak lepší budoucnost. Proto je tady INSPIRO AKADEMIE a původní 

projekt NÁROD SOBĚ. Tyto projekty to všechno umožňují i na osobní rovině kohokoli z nás. 

Projekt NÁROD SOBĚ 

Cílem projektu NÁROD SOBĚ je, za pomoci hlubokého pochopení univerzality života, 

vytvořit pro český národ podmínky takové, aby Češi opět 

• byli sami sebou 

• byli finančně soběstační 

• byli opět vzdělaným národem 

• znali pravdivou minulost svého národa 

• mohli žít život v celé jeho šíři tak, aby je život těšil 

• dokázali přirozeně řešit problémy své doby 

• byli zdravými a sebevědomými jedinci 

a aby se o tuto svou zkušenost podělili s dalšími národy… Jedině takto si můžeme utvářet podmínky 

pro šťastnější a spokojenější budoucnost, a to i pro důchodový věk… Jak tedy může vypadat budoucí 

– univerzální podoba Penzijní reformy? 
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Penzijní reforma trochu jinak - Jak se připravujeme na důchod? 

Všechno začíná už v dětství, z něhož si odnášíme vzorce chování, kterými se řídíme v životě. 

Záleží tedy na tom, s čím se setkáváme ve svém dětství, především ve své rodině. To, jak budeme žít 

v důchodu, záleží také na tom, jak dalece dokážeme být  v průběhu života sami sebou. 

Právě na tomto základu by měla být budována penzijní reforma budoucnosti. 

Penzijní reforma trochu jinak 

Co ve skutečnosti ovlivňuje kvalitu našeho života v důchodovém věku? 

Univerzální rozvoj osobnosti  

Z toho, co bylo řečeno, je možné vysledovat zcela nový typ penzijní reformy. Nová penzijní 

reforma vychází ze samotných schopností jedince a z jeho zapojení do společnosti v rámci funkčního 

a univerzálního systému.  

Při přípravě na důchod všechno vychází z univerzálního rozvoje osobnosti 

Při rozvoji osobnosti jde o to, že určité vzorce chování si musíme ponechat jako neměnné 

a jiné musíme neustále proměňovat. To je dáno živlovou hodnotou jednotlivých znamení zvěrokruhu. 

Abychom se vše naučili, má každý jedinec deset životních úkolů. Tyto úkoly jsou dány 

postavením vesmírných těles v horoskopu narození     (8 planet sluneční soustavy + Slunce a Měsíc) 

Každé vesmírné těleso v horoskopu narození zdůrazňuje energii jednoho znamení zvěrokruhu. 

Naším úkolem je naučit se tuto energii projevovat v pozitivním smyslu tak, aby mohla pomáhat.  

Na důchod se člověk připravuje celý život, ale ne tím, že si sjedná penzijní připojištění, 

nýbrž stylem svého života. Je to vcelku jednoduché. 
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Univerzální rozvoj osobnosti v praxi 

Všechno začíná mezi 10. a 20.rokem života 

Všechno začíná už mezi 10. a 20.rokem života. Tehdy člověk poznává a učí se uplatňovat sám 

sebe a své schopnosti a začíná si uvědomovat své sny. 

Důležitá období pro přípravu na důchod 

Jako příprava na důchod jsou důležitá tato období života: 

• 21 let věku 

• 24 let věku 

• 30 let věku 

• 36 let věku 

• 42 let věku 

• 50 let věku a více 

Proč tomu tak je a co se v tom věku v životě děje, to se dozvíte na následujících stránkách. 
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21 let věku - první životní krize 

Pokud se člověku podaří mezi 10.-20. rokem života odhalit a naučit se uplatňovat své 

schopnosti, pak při zařazování do společnosti zvládne i první životní krizi v 21.roce věku v tom 

smyslu, že je schopen zvládnout všechny úkoly, které mu jsou v té době předkládány.  

Pokud člověk mezi 10. a 20. rokem života nerozpozná své vlastní schopnosti a nenaučí se je 

uplatňovat třeba proto, že mu v tom bylo bráněno, zablokuje se a 21. rok života je pro něj velice 

problematickým obdobím. 

Co se děje, když je člověku 21 let? 

To je první krok k tomu, aby se člověk osvobodil. Je to zkouška toho, jak dalece je schopen 

to nové prosadit v životě a převzít zodpovědnost za své jednání. Nyní může čerpat od starších 

a zkušenějších, a přitom se vnitřně osvobodit od toho, co jej omezuje...  

Pokud se mu to podaří, může člověk v 21ti letech získat cenné zkušenosti a postoupit dále 

ve svém rozvoji.  

Pokud se mu to nepodaří, bude se v 21ti letech jen bouřit a připraví se o šanci pozitivního 

osobního růstu. 

Věk 21 let a autority 

V tomto věku by se měl mladý člověk učit od těch, kteří jsou pro něj autoritou. Jedná se 

o období, kdy by měl překonáváním překážek získat zkušenosti pro svůj další život, především 

v souvislosti se zodpovědností. 

Věk 21 let a finance 

Pro většinu lidí je věk 21 let spojen s nedostatkem financí a s řešením problémů v souvislosti 

s tím. Je to tak v pořádku. Řešením těchto problémů se mladý člověk učí zodpovědnosti. 

 Je dokázáno, že pokud si touto zkouškou mladý člověk ve věku 21 let neprojde (např. pokud 

jej finančně podporují rodiče a on nepřijme nutnost zodpovědnosti nebo pokud se mu v tomto věku 

daří a všechno mu vychází), pak přijde tato krize ve věku 30 let a bude mnohem a mnohem hlubší. 
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24 let věku - životní šance 

Ve 24ti letech dostává člověk šanci zařídit si život podle svého. 

 

Co se děje, když je člověku 24 let? 

To je pro každého člověka období příznivých životních příležitostí a možností.  

Pokud člověk zdárně zvládnul svůj osobní rozvoj v 21ti letech, je věk 24 let obdobím, 

kdy může sám sebe odpovídajícím způsobem stabilizovat, a to prostorově, pořízením svého vlastního 

bydlení, finančně, založením své vlastní firmy či zajištěním odpovídajícího pracovního zařazení, 

a citově, partnerským vztahem...  

Pokud nemá člověk příležitost se takovýmto způsobem stabilizovat, pak toto příznivé období 

většinou promrhá pouhým nadužíváním a přílišným užíváním si života. 
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30 let věku - První zpráva o pokroku v životě 

 

Ve 30ti letech by měl mít mladý člověk již zpracováno všechno to, co souvisí s jeho životem 

a měl by mít již vyřešeny všechny problémy, které se mu v životě nahromadily. 

Co se děje, když je člověku 30 let? 

Tehdy už by měl mít člověk dostatek zodpovědnosti a být zajištěn finančně, prostorově 

i citově.  

Ve 30ti letech každý člověk postupuje na vyšší úroveň svého vývoje. Po dovršení 30ti let věku 

by mělo všechno jít lépe, protože člověka již netíží problémy minulosti. 

Pokud si do 30ti let člověk nevyřeší všechny své problémy, budou se tyto problémy dále 

připomínat a stupňovat a jejich řešení bude o to složitější a náročnější, o co více je člověk v minulosti 

odmítal řešit. 
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36 let věku - prověření  
 

V 36ti letech je prověřováno, jak jsme zvládli úkoly minulých období. 

Co se děje, když je člověku 36 let? 

Toto je věk, kdy už by měl mít člověk o svém životě jasno a měl by už vědět, kam směřuje. 

Problémy v tomto věku svědčí o tom, že osobní rozvoj minulých let neproběhl tak, jak měl. 

Řešení problémů minulosti v tomto věku je podstatně náročnější než v minulých letech, 

přesto, pokud takové problémy existují, je třeba je uvést do pořádku, protože problém se bude 

opakovaně připomínat tak dlouho, dokud si jej člověk nevyřeší. 
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42 let věku - duchovní růst 

V tomto věku už má člověk tolik životních zkušeností, že může začít přecházet 

na vyšší duchovní úroveň. 

Co se děje, když je člověku 42 let? 

Pokud člověk přijímal v průběhu svého života i duchovní stránku žití, tedy pokud vedle svého 

vlastního prostoru respektuje i prostor druhých lidí a je ochoten se s druhými lidmi podělit o to, 

čeho se mu dostává v bohaté míře, je po dovršení 42ti let věku připraven tento duchovní styl uvádět 

do praxe, čímž doplňuje "hmotnou" sféru žití, s níž se do té doby setkával. 

  Zde si člověk začíná uvědomovat, že smysl žití spočívá v tom, "zanechat po sobě stopu" 

a zachovat budoucím generacím to, co je přirozené a čeho je sám nositelem.  

Právě to je poselství doby po dovršení 42ti let věku. 

Pokud člověk v tomto věku odmítá přijmout duchovní stránku žití, pak prožívá problémy 

zdravotní, psychické anebo problémy ve vztazích. 

  

http://www.astrojinak.cz/
http://www.inspiro-akademy.cz/
mailto:astrojinak2022@seznam.cz


 
 

 

E-book „Penzijní reforma trochu jinak“ 
 Autorka: Jana Mašková, astroložka, www.astrojinak.cz, www.inspiro-akademy.cz, astrojinak2022@seznam.cz  
Tento e-book je duševním vlastnictvím autorky a je součástí astrologických projektů, šířit jej je možné pouze 
v nezměněné podobě po předchozím souhlasu autorky. Děkuji za respektování tohoto požadavku. 

11/12 

 

50 let věku - zanechte po sobě stopu 

 

Věk 50 let je věkem, kdy by měl člověk předat druhým, především mladým lidem, své vlastní 

zkušenosti.  

U každé generace probíhá stejný životní koloběh, a tak mladší generace v době, kdy jim bude 

50 let, dospěje k témuž.  

Je tedy povinností každé generace předat po dovršení 50 let věku své zkušenosti mladším 

generacím, aby se mladí lidé mohli vyvarovat chyb, kterých se dopouštěla generace předcházející.  

Tyto zkušenosti by se měly přenášet z generace na generaci. 
 

Právě to je podstata přirozeného chodu věcí. 
 

Co se děje, když je člověku 50 let? 

 

Tehdy člověk začíná zjišťovat, že novému světu přestává rozumět a přestává mu stačit. 

Objevuje se mnoho nového a to staré, původní, bývá již opouštěno jako nepotřebné a zastaralé. 

Někdy v tomto věku by se tedy měl člověk začít seznamovat s novými technologiemi a měl by 

spolupracovat s mladými lidmi, kteří jsou nositeli nových myšlenek a nápadů, podobně jako on sám to 

činil do 30ti  let věku.  

Těmto mladým lidem by měl předávat své zkušenosti a upozorňovat je na případné chyby, 

kterých by se mohli dopouštět. 
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50 let a skutečná příprava na důchod 

Je to právě věk 50 let, kdy by měl člověk všechny své životní zkušenosti začít zpracovávat  

tvůrčím způsobem tak, aby je mohl předat mladým lidem a tak jim pomáhat.  

Dáte-li v tomto věku najevo svou vlastní přirozenost, pak k sobě přitáhnete ty správné lidi, 

především mladé, kteří s vámi budou spolupracovat, protože ti jsou ve věku, kdy si vytváří svůj vlastní 

život a životní náhled a investují do svého rozvoje a zkušeností. 

Z těchto mladých lidí si postupem času udělejte partnery, kteří začnou pracovat pro vás a 

budou dále předávat vaše myšlenky a zkušenosti vámi zpracované tvůrčím způsobem, čímž vy budete 

mít zajištěn dlouhodobý pasivní příjem, a to i ve věku, kterému se říká "důchodový".  

To všechno za předpokladu, že to, co budete předávat, bude PRAVDIVÉ a PŘIROZENÉ 

a bude to vycházet z vašich skutečných životních zkušeností, 

protože pak to bude mít trvalou hodnotu. 

Věkem 50 let však rozvoj osobnosti nekončí. S tím, jak probíhá rozvoj osobnosti a co je 

příčinou životních krizí i příznivých období, o tom pojednává e-book „Rozvoj osobnosti od narození 

k moudrosti“. 

Jak je patrné z toho, co je uvedeno v tomto e-booku, na důchod se skutečně připravujeme celý život.  

To, jaký bude ten tvůj důchodový věk, tedy záleží na tom, jak budeš v průběhu života přijímat výzvy, 

které k tobě přichází. Nikdy není ani příliš brzy ani příliš pozdě na to začít se učit.  

V INSPIRO-AKADEMII máš mj. možnost naučit se, jak dát o sobě vědět, a to díky projektu 

„Podnikání trochu jinak“. 

Zpracovala astroložka Jana Mašková 
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