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E-book  
 

"Jak si podle horoskopu narození 
zpracovat stránku „O MÉ GENERACI“?" 

Autorka: Jana Mašková 

 

 

Tento e-book slouží k propojení toho, co je univerzální,  

s tím, co napomáhá skutečnému osvobození. 

E-book je určen pro absolventy INSPIRO-AKADEMIE 
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Stránka "O mé generaci" 

Do stránky "O mé generaci" použij to, co souvisí s generačními planetami a také s tvou 
Vesmírnou ZKOUŠKOU. 

 
Začneme planetou Neptun a poukážeme na to, v jakém smyslu tvoje generace SJEDNOCUJE. 
 
Pokračujeme tím, v jakém smyslu si s planetou Saturn plníš svou Vesmírnou ZKOUŠKU a jak 

se ti podařilo s planetou Uran PROBUDIT tvé originální vlohy a schopnosti. 
 
V závěru uvedeš, jak tvoje generace POSILUJE moc a vliv k ovládnutí svého vlastního života. 

Co ti pomůže? 

Na následujících stránkách jsou texty, které můžeš podle tvého horoskopu narození na svém 
webu použít pro záložku "O MÉ GENERACI". 

 Pokud je někde více letopočtů, pak zvol ty, které jsou pro tebe platné podle roku narození. 

Pozn. S tímto e-bookem je možné podle roku narození rozpoznat i generační úkoly našich blízkých, 

tedy rodinných příslušníků anebo přátel či známých. V INSPIRO-AKADEMII se pak dozvíte, jak řešit 

případné rozpory  
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Neptun ve znamení zvěrokruhu 

Neptun v Beranu 
Mým úkolem je SJEDNOCOVAT skrze fyzickou ČINNOST, jako ostatně všichni lidé narození v letech 2025-2039 

Neptun v Býku 
Mým úkolem je SJEDNOCOVAT skrze STABILIZOVÁNÍ na úrovní finanční, prostorové i citové, jako ostatně 

všichni lidé narození v letech 2038-2052 

Neptun v Blížencích 

Mým úkolem je SJEDNOCOVAT skrze KOMUNIKACI, jako ostatně všichni lidé narození v letech 1887-1902 

a v letech 2051-2066 

Neptun v Raku 

Mým úkolem je SJEDNOCOVAT skrze PÉČI o to, co je přirozené, jako ostatně všichni lidé narození v letech 

1901-1916 a v letech 2065-2079 

Neptun ve Lvu 

Mým úkolem je SJEDNOCOVAT skrze TVOŘENÍ, jako ostatně všichni lidé narození v letech 1914-1929 a v 

letech 2078-2093 

Neptun v Panně 

Mým úkolem je SJEDNOCOVAT skrze důkladné ROZLIŠOVÁNÍ toho, co je nutné k přežití, jako ostatně všichni 

lidé narození v letech 1928-1943 

Neptun ve Váhách 

Mým úkolem je SJEDNOCOVAT skrze spolupráci ve VZTAZÍCH, jako ostatně všichni lidé narození v letech 

1942-1957 

Neptun ve Štíru 
Mým úkolem je SJEDNOCOVAT skrze to, po čem hluboce TOUŽÍM, jako ostatně všichni lidé narození v letech 

1955-1970 

Neptun ve Střelci 
Mým úkolem je SJEDNOCOVAT skrze HLEDÁNÍ té správné životní cesty, jako ostatně všichni lidé narození 

v letech 1970-1984 

Neptun v Kozorohu 
Mým úkolem je SJEDNOCOVAT skrze BUDOVÁNÍ pevně daného řádu, jako ostatně všichni lidé narození 

v letech 1984-1998 

Neptun ve Vodnáři 
Mým úkolem je SJEDNOCOVAT skrze OSVOBOZOVÁNÍ, jako ostatně všichni lidé narození v letech 1998-2012 

Neptun v Rybách 

Mým úkolem je SJEDNOCOVAT skrze PŘIJÍMÁNÍ inspirace, jako ostatně všichni lidé narození v letech 2011-

2026 
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Neptun v domu horoskopu narození 

Neptun v 1.domu 
, přičemž já SJEDNOCUJI jako OSOBNOST. 

Neptun v 2.domu 
, přičemž já SJEDNOCUJI v oblasti FINANCÍ. 

Neptun v 3.domu 

, přičemž já SJEDNOCUJI při VZDĚLÁNÍ a ve svém BLÍZKÉM OKOLÍ. 

Neptun v 4.domu 
, přičemž já SJEDNOCUJI ve svém RODINĚ a NÁRODU i VLASTI. 

Neptun v 5.domu 
, přičemž já SJEDNOCUJI při HRÁCH a ZÁLIBÁCH a také při kontaktu s DĚTMI. 

Neptun v 6.domu 

, přičemž já SJEDNOCUJI v ZAMĚSTNÁNÍ, při plnění KAŽDODENNÍCH POVINNOSTÍ a v oblasti ZDRAVÍ. 

Neptun v 7.domu 

, přičemž já SJEDNOCUJI ve VZTAZÍCH. 

Neptun v 8.domu 

, přičemž já SJEDNOCUJI HLUBOKÝM POCHOPENÍM druhých lidí v BLÍZKÝCH VZTAZÍCH. 

Neptun v 9.domu 
, přičemž já SJEDNOCUJI při DALEKÝCH CESTÁCH a také v oblasti NÁBOŽENSTVÍ a VÍRY. 

Neptun v 10.domu 
, přičemž já SJEDNOCUJI působením ve SPOLEČNOSTI. 

Neptun v 11.domu 
, přičemž já SJEDNOCUJI mezi PŘÁTELI, tedy  ve skupině lidí, s nimiž sdílíme stejné ideály. 

Neptun v 12.domu 
, přičemž já SJEDNOCUJI v oblasti NEVĚDOMÍ, tedy v tom, co bylo vytěsněno, a také v UZAVŘENÝCH 

PROSTORÁCH. 
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Saturn v horoskopu narození 

Saturn v Beranu 

Procházím velkou životní ZKOUŠKOU ve fyzické ČINNOSTI - to ostatně všichni lidé narození v letech 1937-

1940, 1967-1969, 1996-1999 

Saturn v Býku 

Procházím velkou životní ZKOUŠKOU ve STABILIZACI finanční, prostorové i citové - to ostatně všichni lidé 

narození v letech 1940-1942,1969-1972, 1998-2001 

Saturn v Blížencích 

Procházím velkou životní ZKOUŠKOU v KOMUNIKACI - to ostatně všichni lidé narození v letech 1942-1944, 

1971-1974,2000-2003 

Saturn v Raku 

Procházím velkou životní ZKOUŠKOU v PÉČI o to přirozené - to ostatně všichni lidé narození v letech 1944-

1946, 1973-1976, 1962-1964, 2003-2005. Vím, že nesmím dělat nic, z čeho nemám dobrý pocit. 

Saturn ve Lvu 

Procházím velkou životní ZKOUŠKOU v TVOŘIVOSTI - to ostatně všichni lidé narození v letech 1946-1949, 

1975-1978,2005-2007 

Saturn v Panně 

Procházím velkou životní ZKOUŠKOU v ANALYZOVÁNÍ toho, co potřebuji pro své přežití - to ostatně všichni 

lidé narození v letech 1948-1951, 1977-1980, 2007-2010 

Saturn ve Váhách 

Procházím velkou životní ZKOUŠKOU při spolupráci ve VZTAZÍCH - to ostatně všichni lidé narození v letech 

1950-1953, 1980-1983, 2009-2012 

Saturn ve Štíru 

Procházím velkou životní ZKOUŠKOU v tom, jak se měním v souvislosti s tím, po čem hluboce TOUŽÍM - to 

ostatně všichni lidé narození v letech 1953-1956, 1982-1985, 2012-2015 

Saturn ve Střelci 

Procházím velkou životní ZKOUŠKOU při HLEDÁNÍ té správné životní cesty pro budoucnost - to ostatně 

všichni lidé narození v letech 1956-1959, 1985-1988, 2014-2017 

Saturn v Kozorohu 

Procházím velkou životní ZKOUŠKOU při BUDOVÁNÍ pevně daného řádu - to ostatně všichni lidé narození v 

letech 1959-1962, 1988-1991, 2017-2020 

Saturn ve Vodnáři 

Procházím velkou životní ZKOUŠKOU při vnitřním OSVOBOZOVÁNÍ - to ostatně všichni lidé narození v letech 

1962-1964, 1991-1994, 2020-2023 

Saturn v Rybách 

Procházím velkou životní ZKOUŠKOU v tom, jak dokážu PŘIJÍMAT inspiraci - to ostatně všichni lidé narození v 

letech 1964-1967, 1993-1996, 2023-2026  
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Uran v horoskopu narození 

Uran v Beranu 

, a tak jsem při fyzické činnosti probudil/a své originální vlohy a schopnosti prostřednictvím náhlých vhledů a 

vnuknutí - podobně jako je to u všech lidí narozených v letech 1927-1935, 2010-2019. 

Uran v Býku 

, a tak jsem při svém stabilizování probudil/a své originální vlohy a schopnosti prostřednictvím náhlých 

vhledů a vnuknutí - podobně jako je to u všech lidí narozených v letech 1934-1942. 

Uran v Blížencích 

, a tak jsem při přijímání a předávání informací probudil/a své originální vlohy a schopnosti prostřednictvím 

náhlých vhledů a vnuknutí - podobně jako je to u všech lidí narozených v letech 1941-1949. 

Uran v Raku 

, a tak jsem při péči o to, co je přirozené, probudil/a své originální vlohy a schopnosti prostřednictvím 

náhlých vhledů a vnuknutí - podobně jako je to u všech lidí narozených v letech 1948-1956. 

Uran ve Lvu 

, a tak jsem při tvořivosti probudil/a své originální vlohy a schopnosti prostřednictvím náhlých vhledů a 

vnuknutí - podobně jako je to u všech lidí narozených v letech 1955-1962. 

Uran v Panně 

, a tak jsem při důkladném analyzování toho, co potřebuji k životu, probudil/a své originální vlohy a 

schopnosti prostřednictvím náhlých vhledů a vnuknutí - podobně jako je to u všech lidí narozených v letech 

1961-1969. 

Uran ve Váhách 

, a tak jsem za pomocí vztahů probudil/a své originální vlohy a schopnosti prostřednictvím náhlých vhledů a 

vnuknutí - podobně jako je to u všech lidí narozených v letech 1968-1975. 

Uran ve Štíru 

, a tak jsem skrze to, po čem hluboce toužím, probudil/a své originální vlohy a schopnosti prostřednictvím 

náhlých vhledů a vnuknutí - podobně jako je to u všech lidí narozených v letech 1974-1981. 

Uran ve Střelci 

, a tak jsem skrze hledání vlastní životní cesty probudil/a své originální vlohy a schopnosti prostřednictvím 

náhlých vhledů a vnuknutí - podobně jako je to u všech lidí narozených v letech 1981-1988. 

Uran v Kozorohu 

, a tak jsem skrze budování pevně daného řádu probudil/a své originální vlohy a schopnosti prostřednictvím 

náhlých vhledů a vnuknutí - podobně jako je to u všech lidí narozených v letech 1988-1996. 

Uran ve Vodnáři 

, a tak jsem skrze osvobozování probudil/a své originální vlohy a schopnosti prostřednictvím náhlých vhledů 

a vnuknutí - podobně jako je to u všech lidí narozených v letech 1995-2003. 
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Uran v Rybách 

, a tak jsem skrze přijímání inspirace probudil/a své originální vlohy a schopnosti prostřednictvím náhlých 

vhledů a vnuknutí - podobně jako je to u všech lidí narozených v letech 2003-2011. 

Pluto v horoskopu narození 

Pluto v Beranu 

Toto vše mě posílilo tak, že jsem si při fyzické činnosti začal/a sám/sama ovládat svůj život - stejně by to 

mělo být u všech lidí narozených v letech 1822-1853, 2067-2097. 

Pluto v Býku 
Toto vše mě posílilo tak, že jsem si při stabilizaci na úrovni finanční, prostorové i citové začal/a sám/sama 

ovládat svůj život - stejně by to mělo být u všech lidí narozených v letech 1851-1884. 

Pluto v Blížencích 
Toto vše mě posílilo tak, že jsem si při přijímání a předávání informací začal/a sám/sama ovládat svůj život - 

stejně by to mělo být u všech lidí narozených v letech 1882-1914. 

Pluto v Raku 

Toto vše mě posílilo tak, že jsem si při péči o to, co je přirozené a co souvisí s mým domovem a původem, 

začala sám/sama ovládat svůj život - stejně by to mělo být u všech lidí narozených v letech 1912-1939. 

Pluto ve Lvu 

Toto vše mě posílilo tak, že jsem si skrze tvoření začal/a sám/sama ovládat svůj život - stejně by to mělo být 

u všech lidí narozených v letech 1937-1958. 

Pluto v Panně 

Toto vše mě posílilo tak, že jsem si při analyzování toho, co potřebuji k životu, začal/a sám/sama ovládat svůj 

život - stejně by to mělo být u všech lidí narozených v letech 1956-1972. 

Pluto ve Váhách 

Toto vše mě posílilo tak, že jsem si skrze vztahy začal/a sám/sama ovládat svůj život - stejně by to mělo být u 

všech lidí narozených v letech 1971-1984. 

Pluto ve Štíru 

Toto vše mě posílilo tak, že jsem si skrze to, po čem hluboce toužím, začal/a sám/sama ovládat svůj život - 

stejně by to mělo být u všech lidí narozených v letech 1983-1995. 

Pluto ve Střelci 

Toto vše mě posílilo tak, že jsem si skrze hledání vlastní životní cesty začal/a sám/sama ovládat svůj život - 

stejně by to mělo být u všech lidí narozených v letech 1995-2008. 

Pluto v Kozorohu 
Toto vše mě posílilo tak, že jsem si skrze budování pevně daného řádu začal/a sám/sama ovládat svůj život - 

stejně by to mělo být u všech lidí narozených v letech 2008-2024. 

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


 
 

 

E-book "Jak si podle horoskopu narození zpracovat stránku O MÉ GENERACI" Autorka: Jana Mašková 
www.astrojinak.cz www.inspiro-akademy.cz www.janamaskova.cz astrojinak2022@seznam.cz  

Tento e-book je součástí astrologického projektu „Podnikání trochu jinak“ a jeho volné šíření je ZAKÁZÁNO.  
Děkuji za pochopení. 

Stránka 9 z 9 

Pluto ve Vodnáři 

Toto vše mě posílilo tak, že jsem si skrze vnitřní osvobození od toho, co mě omezuje, začal/a sám/sama 

ovládat svůj život - stejně by to mělo být u všech lidí narozených v letech 2023-2044. 

Pluto v Rybách 

Toto vše mě posílilo tak, že jsem si skrze přijímání inspirace začal/a sám/sama ovládat svůj život - stejně by 

to mělo být u všech lidí narozených v letech 2043-2068. 

V závěru stránky "O mé generaci" 

 V závěru stránky "O mé generaci" můžeš motivovat k zakoupení on-line kurzu "Terapie 

tvorbou webových stránek podle horoskopu narození", přičemž samozřejmě přidáš své zkušenosti 

s tímto on-line kurzem. 

 Níže je pro inspiraci tučně a kurzívou uveden text, který můžeš na svém webu použít. 

Text, který můžeš použít v závěru stránky "O mé generaci" 

 

Tento text jsem si zpracoval/a podle svého horoskopu narození a tutéž příležitost dávám i tobě. 

I ty máš nyní možnost rozpoznat své vlastní "Já" za pomoci textů, které si zpracuješ podle tvého 

horoskopu narození. 

To ti umožní "Terapie tvorbou webových stránek podle horoskopu narození", která je součástí 

projektu Podnikání trochu jinak“. Díky tomuto projektu se můžeš zapojit do skupiny lidí, 

kteří (nejen) v podnikání sdílí stejné ideály - ty univerzální. 

Já jsem se díky tomu naučila rozpoznávat a využívat všechny své přirozené schopnosti a vlastnosti. 

O jaké schopnosti jde a jak jsem k nim dospěla, to ti prozradím v e-booku "Jak (název tvého e-

booku)", který ti zašlu po registraci na mém webu 
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