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Jak mít v minutě výstižnou Core Message na svůj web? 

 
V tomto e-booku je uveden jednoduchý návod, jak podle svého horoskopu narození vytvořit 

na web Core Message, tedy krátké sdělení, které vystihne podstatu toho, co návštěvníkům svého 
webu nabízíš. 

Při tvorbě Core Message budu vycházet z postupu, který jsem získala v Milionovém impériu 

Davida Kirše. 

 

1. Pomáhám... (KOMU? - název tvé cílové skupiny zákazníků) 

2. Co... (nějaký problém, který pomůžeš vyřešit)  

3. Dosáhnout... (ČEHO? - nějaký jasný výsledek)  

4. Bez / S... (nějaká výhoda tvého řešení)    
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1. Pomáhám... (KOMU? - název tvé cílové skupiny zákazníků)  
 

Skupinu zákazníků vybírej podle toho, jak máš ve svém horoskopu narození zastoupen 
11.univerzální princip, protože právě 11.univerzální princip zastupuje komunitu lidí, s nimiž jsi 
názorově spjat/a… Já osobně jsem napsala, že pomáhám lidem, protože právě tím oslovím co nejširší 
skupinu. 

Příklad z praxe 

Já mám v horoskopu narození 11.dům ve znamení Štír, znamení Vodnář v 2.domě a planetu 
Uran v 8.domě. Proto chci lidem pomáhat především s jejich proměnou (Štír v 11.domě). Moje 
Core Message začíná tedy ... 
 

"Pomáhám lidem…" 
 

Jednoduše proto, protože chci pomoci skutečně komukoliv a lidi, kterým pomáhám, nijak 
nerozlišovat. To dělám z toho důvodu, že mám znamení Vodnář v 2.domě (sebehodnota), takže pokud 
chci lidi naladit na tuto energii, musím působit na jejich touhu se osvobodit (11.dům ve Štíru). A dělám 
to zcela novým způsobem za pomoci astrologie (Uran v 8.domu). 

Jak to může být u tebe? 

 
Myslím, že nic nezkazíš, pokud na začátku své Corre Message také uvedeš "Pomáhám lidem", 

protože s univerzálním pojetím Corre Message skutečně oslovuješ všechny lidi s tím, že k sobě 
přitáhneš ty, kteří s tebou vnitřně rezonují, jen se v dalším textu soustředíš na to, jak lidem skutečně 
pomáháš. 
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2. Co... (nějaký problém, který pomůžeš vyřešit)  
 

Pokud chceš druhým lidem pomáhat, pak jim můžeš pomoci při řešení nějakého problému.  
Pokud jim chceš pomáhat při řešení problému, pak musí jít o problém, který jsi ty sám/sama řešil/a. 
Tento problém je ve tvém horoskopu narození naznačen postavením planety Saturn.  

Pokud tedy hovoříš o tom, s čím lidem pomáháš, pak se zaměř na dům horoskopu narození, 
kde máš planetu Saturn. 

Příklad z praxe: 

Já mám v horoskopu narození planetu Saturn ve 2.domě, a tak moje Core Message pokračuje 
 

 "… s rozvíjením skutečného vědomí vlastní hodnoty…" 

Jak to může být u tebe? 

 
Tvoje Corre Message podle postavení planety Saturn v domu horoskopu narození může vypadat např. 
takto: 
 
Máš-li planetu Saturn: 

 
v 1.domu "… s potvrzením vlastní osoby…" 

v 2.domu "… s rozvíjením skutečného vědomí vlastní hodnoty…" 

v 3.domu "… se soustředěným, důsledným myšlení jdoucím do hloubky…" 

v 4.domu "… s vývojem k vnitřní stabilitě a nezávislosti…" 

v 5.domu "… s důvěrou ve vlastní "já", ve vlastní nitro, s ochotou vystoupit a ukázat se…" 

v 6.domu "… s rozvojem skutečné identity a vnitřní vyrovnanosti i při plnění "nižších" úkolů…" 

v 7.domu "…  s důvěrou v odpovědný, zralý vztah…" 

v 8.domu "… s překonáním strachu ze smrti a s rozvíjením duševní stability…" 

v 9.domu "… se zbavením se všech pochyb a nejednoznačnosti, s dospěním k vlastnímu obrazu světa 

a s učiněním hluboké  smyslové zkušenosti…" 

v 10.domu "… s překonáním strachu ze selhání, s ochotou přebírat odpovědnost a se schopností 

měřit dosažené ne pouze dle vnějších faktorů…" 

v 11.domu "… s překonáním odstupu a chladu ve vztahu k ostatním, s tím, aby uměli strach z 

kontaktu nahradit důvěrou a uzavřít přátelství…" 

v 12.domu "…se zvýšením důvěry, že jsme vedeni vyššími silami…"  
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3. Dosáhnout... (ČEHO? - nějaký jasný výsledek)  
 

V tomto případě si všímáš toho, v jakém znamení zvěrokruhu máš v horoskopu narození 
planetu Saturn 

Příklad z praxe: 

Já mám v horoskopu narození Saturn ve znamení Vodnář, takže moje Core Message pokračuje  
 

"…až k dosažení vlastní svobody…" 

Jak to může být u tebe? 

 
Máš-li planetu Saturn ve znamení: 
 
Beran "…až k dosažení schopnosti fyzicky konat…" 

Býk "… až k dosažení vlastní stabilizace na úrovni finanční, prostorové i citové…" 

Blíženci "… až k dosažení schopnosti přijímat a předávat informace…" 

Rak "… až k dosažení schopnosti empatie a vnitřního cítění…" 

Lev "… až k dosažení schopnosti sebereprezentace a tvůrčího projevu…" 

Panna "… až k dosažení schopnosti objektivně rozlišovat a analyzovat…" 

Váhy "… až k dosažení schopnosti navazovat vztahy…" 

Štír "… až k dosažení schopnosti pracovat s hlubokými transformačními silami…" 

Střelec "… až k dosažení schopnosti hledat a nacházet svou životní cestu…" 

Kozoroh "… až k dosažení schopnosti budovat pevně daný řád…" 

Vodnář "… až k dosažení schopnosti osvobodit se…" 

Ryby "… až k dosažení schopnosti přijímat inspiraci…" 
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4. Bez / S... (nějaká výhoda tvého řešení)    
 

Pokud chceš lidem nabídnout nějakou výhodu, pak si  všímej postavení planety Jupiter ve 
tvém horoskopu narození.  

Postavení planety Jupiter ve znamení využij pro Corre Message, protože tím k sobě přitáhneš 
lidi, kteří mají ve svém horoskopu narození toto znamení také zdůrazněno nějakou planetou. 

Příklad z praxe 

 
Já mám v horoskopu narození planetu Jupiter ve znamení Ryby, proto moje CoreMessage pokračuje: 
 

"…a to tím, že je přijímám inspiraci a inspiruji." 
 
Vyber si z níže uvedeného seznamu text, který by měl být v závěru tvé Core Message podle postavení 
Jupitera ve znamení a přečti si mou Core Message 
 
Jupiter ve znamení 
 
Beran "… , a to tím, že fyzicky konám..." 

Býk "… , a to tím, že STABILIZUJI..." 

Blíženci "…, a to  tím, že KOMUNIKUJI, tedy přijímám a předávám informace..." 

Rak "… , a to tím, že PEČUJI o to, co je přirozené..." 

Lev "…, a to tím, že TVOŘÍM..." 

Panna "…, a to  tím, že ANALYZUJI to, co potřebuji pro své přežití..." 

Váhy "…, a to tím, že navazuji vztahy..." 

Štír "… , a to tím, že pronikám k samotné podstatě toho, co souvisí s TOUHOU..." 

Střelec "…, a to tím, že HLEDÁM a nalézám tu nejlepší cestu..." 

Kozoroh "…, a to tím, že BUDUJI pevně daný řád..." 

Vodnář "…, a to tím, že OSVOBOZUJI od toho, co vnitřně omezuje..." 

Ryby "…, a to tím, že PŘIJÍMÁM inspiraci a inspiruji..." 
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Postavení planety Jupiter v domu využij k ujasnění tvého vlastního záměru, za jakým účelem lidem 
pomáháš.  

Jak to může být u tebe? 

 
Máš-li planetu Jupiter v 
 
1.domě - ...  jako osobnost. 

2.domě - ... vymezením vlastního "Já" 

3.domě - ... vzděláváním 

4.domě  - ... doma v rodině 

5.domě - ... dětem, mládeži, těm, co si rádi hrají a baví se 

6.domě - ... v oblasti zaměstnání a zdraví 

7.domě - ... ve vztazích 

8.domě - ... v blízkých vztazích, při hlubokém pochopení druhých lidí 

9.domě - ... při kontaktu s cizinou a v oblasti víry a náboženství 

10.domě - ... ve společnosti 

11.domě - ... ve skupině lidí, s nimiž sdílíš stejné ideály 

12.domě - ... v uzavřených prostorách (ústavy, léčebny, vězení, kasárna, …) a při odhalování toho, co 

je uloženo v nevědomí 

 

Moje Corre Message tedy zní: 
 

"Pomáhám lidem s rozvíjením skutečného vědomí VLASTNÍ HODNOTY 
až k dosažení schopnosti OSVOBODIT SE, a to tím, že PŘIJÍMÁM inspiraci 

a inspiruji vzděláváním." 
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