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Při řešení životních problémů je dobré mít povědomí o tom, z čeho tyto problémy pramení. Bude-

li známa příčina problému, pak je možné tuto příčinu odstranit a problém přestane existovat. 

 

Problémy pramení z nesprávně nebo negativně 

projevené (nebo neprojevené) energie 

v minulosti. Pokud víme, jak funguje základní 

vesmírný systém, jak působí energie a jak 

reagovat na vesmírné dění a víme-li, 

co všechno je součástí života, pak jsme 

nejenom schopni řešit problémy, protože víme, 

z čeho tyto problémy pramení, ale jsme schopni 

problémům předcházet. 

 

Z toho důvodu se v tomto e-booku seznámíš 

se vším, co je součástí života, čímž začneš 

problémy chápat na vyšší - univerzální úrovni. 

Univerzální rozměr života představuje tři 

skupiny témat, které jsou naznačeny v naší 

základní MAPĚ ŽIVOTA – v horoskopu 

narození. Jedná se o tato témata: 

 

• 12 vesmírných energií 

• 10 úkolů naznačených „bohy“ 

• 12 životních oblastí 

Kosmický rozměr života 

Pojďme se s jednotlivými součástmi života seznámit podrobněji. Pomůže nám Obecná MAPA 

ŽIVOTA.  

PŘÍBĚH TVÉHO ŽIVOTA 

Univerzální rozměr života  
 

12 vesmírných energií 

„Vesmírné energie“ představují energie, které 

jsou nám pravidelně připomínány a nám stačí 

jim porozumět. 

 

10 úkolů naznačených „bohy“ 

Každý z nás má dány energie, s nimiž si plníme 

úkoly deseti „bohů“. Pokud si tyto úkoly 

neplníme, způsobuje nám to v životě problémy. 

 

12 životních oblastí 

„Životní oblasti“ představují ucelený rozměr 

života – máme-li žít smysluplný a naplněný 

život, musíme mít všech dvanáct oblastí života 

v rovnováze. 
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GPS pro nový život 

Naše schopnosti, které se učíme v průběhu 

života zvládat, fungují jako GPS pro náš život. 

Pokud někam jedeme, orientujete se podle mapy 

nebo podle GPS či podle jízdního řádu a 

spolehlivě dojedeme do cíle - pokud nebudou 

na cestě nějaké neočekávané překážky.  

 

V životě je to podobné, i na naší životní cestě nás 

čekají různé překážky a omezení, ale budeme-li 

rozumět své MAPĚ ŽIVOTA, poradíme si v životě 

i s překážkami, které nás čekají. 

 

Život každého z nás vychází z pevně stanoveného řádu, v jehož rámci se každý z nás rozvíjí a 

učí se jej zvládat. Podobně jako se učíme pracovat s mapou nebo s GPS, abychom je mohli 

použít, stejně se učíme zvládat i systém cesty našeho života. Půjde o cestu, kde možná nepůjde 

všechno tak rychle, jak bychom si představovali, ale do cíle dříve či později spolehlivě dojedeme 

a možná budeme překvapeni, jak se během této cesty vyřeší i naše problémy.  

 

Pomůže nám v tom Obecná MAPA 

ŽIVOTA a Osobní MAPA ŽIVOTA. Obecná 

MAPA ŽIVOTA představuje něco jako 

„Pravidla silničního provozu“ a Osobní 

MAPA ŽIVOTA onu schopnost „řídit auto“. 

U Osobní MAPY ŽIVOTA jde o schopnost 

řídit si svůj vlastní život. Stejně jako jsou 

v silničním provozu pevně daná pravidla, 

abychom se mohli stát účastníkem 

silničního provozu, podobně i v životě je 

dobré se seznámit s tím, s čím se můžeš 

na ŽIVOTNÍ cestě setkat. V tomto případě 

jde o energie, které se učíš v životě zvládat 

a právě s těmi tě v tomto e-booku seznámím.   

 

Obecná MAPA ŽIVOTA 
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Obrázek 1 Obecná mapa života 

Obecná mapa života obsahuje vše, co souvisí s životem každého člověka. Vše, o čem je zde 

řeč, je znázorněno v horoskopu narození. Číselné označení rovněž představuje znamení, planetu 

a dům, které spolu v horoskopu narození vždy souvisí. Charakteristika jednotlivých znamení, 

planet a domů horoskopu narození je uvedena na následujících stránkách. 
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Co je znázorněno v Obecné MAPĚ ŽIVOTA? 

• Vnější kruh 

představuje vesmírné energie, které se učíme ve svém životě zvládat 

 

• Střední kruh představuje naše životní úkoly dané jednotlivými „bohy“ 

 

• Vnitřní kruh představuje životní oblasti, v nichž se projevují jednotlivé vesmírné 

energie a životní úkoly, což je u každého člověka zcela specifické a má to souvislost 

s okamžikem narození. 

 

• Uprostřed je znázorněna planeta Země a TADY a TEĎ, kde bychom se měli 

nacházet po tom, co se naučíme se všemi energiemi pracovat tak, 

abychom maximálně využili jejich působení ve svůj vlastní prospěch.  

 

TADY a TEĎ 

TADY a TEĎ představuje citový a intelektuální stav mysli a duše, kdy žijeme v naprosté 

rovnováze sami se sebou, s druhými lidmi i se vším tím, co nás obklopuje (příroda, vesmír) 

tak, že jsme poučeni minulostí pro budoucnost, takže jsme schopni žít přítomností, 

protože máme jistotu, že si v přítomnosti, tedy TADY a TEĎ, zajistíme příznivé podmínky 

pro budoucnost tím, že se vyvarujeme chyb minulosti. 
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Existuje  12 vesmírných energií, které se nám pravidelně připomínají. Jedná se o tyto energie: 

 

 

ČINNOST  

Pokud v životě s něčím začínáme, chceme-li 

přežít nebo cokoliv fyzicky 

udělat, musíme  vyvinout 

nějakou aktivní fyzickou 

ČINNOST. 

 

STABILIZOVÁNÍ  

Při STABILIZOVÁNÍ 

vymezujeme svůj vlastní prostor 

a investujeme svůj čas. 

 

 

KOMUNIKACE  

Při KOMUNIKACI přijímáme 

a předáváme ty správné 

informace, je ale třeba vědět, 

kde a jak KOMUNIKOVAT. 

 

PÉČE  

S touto energií PEČUJEME o to, 

co je přirozené a co souvisí 

s naším původem. 

 

 

TVOŘENÍ   

Při TVOŘENÍ dáváme najevo 

své pozitivní pocity. 

 

 

 

 

 

 

 

ANALYZOVÁNÍ  

Toto je energie 

ANALYZOVÁNÍ toho, 

co potřebujeme k přežití..  

 

 

NAVAZOVÁNÍ VZTAHŮ   

Každý z nás také v určité 

životní oblasti disponuje energií 

vztahování se, tedy energii 

NAVAZOVÁNÍ VZTAHŮ.  

 

 

TOUHA  

Toto je energie hluboké 

proměny související s tím, 

po čem hluboce TOUŽÍME. 

 

 

HLEDÁNÍ  

Toto je energie HLEDÁNÍ 
společné cesty pro budoucnost 
na duchovní rovině. 

 

BUDOVÁNÍ 

 Každý z nás ve svém životě 

také zodpovědně BUDUJE 

pevně daný řád. 

 

 

  

Vesmírné energie a jejich vliv-Vnější kruh 
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OSVOBOZOVÁNÍ 

Každý z nás má také šanci se 

vnitřně OSVOBODIT od toho, 

co nás omezuje.  

 

 

PŘIJÍMÁNÍ 

Toto je energie pouhého 

pasivního PŘIJÍMÁNÍ toho, 

co přichází. Každý z nás v určité 

životní oblasti také jen pasivně 

PŘIJÍMÁ (inspiraci). 

 

 

 

 
  

Jak je to s vesmírnými energiemi? 
 

Každá z těchto energií má svůj vlastní energetický potenciál, který se učíme projevovat tak, jak to máme 

dáno. Rozdílný projev nám způsobuje problémy, proto je dobré znát energetický potenciál všech 

vesmírných energií. S tím samotným základem se seznámíš v e-booku „Obecná MAPA ŽIVOTA – JAK JÍ 

POROZUMĚT?“ kde je každý pojem dále rozepsán i z hlediska projevu. Společně s tímto e-bookem 

obdržíš zdarma vzorový příklad „Osobní MAPY ŽIVOTA“ zpracované pro Tomáše Garrigua Masaryka 

 

https://form.simpleshop.cz/nyXB/
https://form.simpleshop.cz/nyXB/
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V minulosti existovalo „deset bohů“, jejichž vlastnosti jsou nyní dány každému z nás 

jako pozemským zástupcům těchto bohů. Každý z nás má tak svůj vlastní úkol jako představitel 

„božího záměru“ při projevu energetického potenciálu těchto bohů. Jedná se o tyto životní úkoly. 

 

ŽITÍ 

 V životě každého z nás existuje 

energie, která dává smysl 

našemu ŽITÍ. 

  

 

 

BEZPEČÍ  

Každý z nás má dánu energii, 

při jejímž projevu se vnitřním 

pocitem BEZPEČÍ cítíme dobře 

 

 

MYŠLENÍ 

Každý z nás také disponuje 

energií, kterou uplatňujeme 

při MYŠLENÍ. 

 

 

SEBELÁSKA a LÁSKA 

 Existuje i energie, 

s jejímž projevem v sobě 

odhalujeme LÁSKU 

i SEBELÁSKU. 

 

ZÍSKÁVÁNÍ  

Máme dánu také energii 

pro ZÍSKÁNÍ toho, 

co potřebujeme k přežití. 

 

DUCHOVNÍ RŮST  

Duchovní rozměr života si 

můžeme uvědomit díky 

„vesmírnému dárci“ a s ním 

obohatit svůj život o vyšší – 

duchovní úroveň vnímání. 

 

VESMÍRNÁ ZKOUŠKA  

Existuje také energie, jejíž projev zpočátku 

odmítáme, protože se jedná o 

něco, co vůbec není jednoduché 

a v čem vnímáme svou 

nedostatečnost, ale právě v tom 

spočívá „VESMÍRNÁ ZKOUŠKA“ 

 

PROBUZENÍ 

Každý z nás také disponuje 

energií, při jejímž projevu 

můžeme PROBUDIT svou 

originalitu. 

 

SJEDNOCOVÁNÍ 

Každý z nás má také energii, 

s níž se může naladit na 

energie vesmíru tak, abychom 

se mohli SJEDNOCOVAT. 

 

POSILOVÁNÍ 

Rovněž existuje v životě 

každého z nás energie, 

s níž můžeme POSÍLIT svou 

vlastní moc k ovládnutí svého 

života

Bohové a ŽIVOTNÍ ÚKOLY– Střední kruh 
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Jak rozumět životním výzvám? 
Každý „bůh“ zabarvuje svou energií tu životní oblast, ve které je působení tohoto „boha“ v našem životě 

patrné. Právě v této životní oblasti se učíme energii „boha“ projevovat prostřednictvím vesmírné energie, 

kterou daný „bůh“ v okamžiku narození zdůrazňoval svou přítomností.  

To bývá leckdy nesnadné, protože určité vesmírné energie si navzájem vůbec nerozumí, ovšem i přesto jsou 

všechny tyto energie přirozenou součástí našeho života a my se musíme naučit tyto energie zvládat tím, 

že jim porozumíme.  

Všechny vesmírné energie i životní úkoly projevujeme v životních oblastech, jak to máme dáno z okamžiku 

narození. 
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Život je jeden velký dům s dvanácti možnostmi – jakýmisi malými domy. Zde nalezneš 

charakteristiku každého z nich. 

 

OSOBNOST  

Každý z nás disponuje energií, 

kterou projevujeme jako 

OSOBNOST.  

 

 

FINANCE  

Každý z nás disponuje energií, 
se kterou si vyděláváme peníze 
a hospodaříme s financemi. 

 

VZDĚLÁNÍ 

Každého z nás formuje naše 

BLÍZKÉ OKOLÍ i VZDĚLÁNÍ. I zde 

projevujeme konkrétní energii. 

 

 

RODINA  

Každý z nás má také dánu 

energii, kterou jsme podědili 

po svých předcích a své 

RODINY. 

 

 

 

ZÁJMY  

V životě každého z nás existuje 

také energie, která souvisí 

s našimi ZÁJMY. Právě 

při projevu této energie jsme schopni 

projevovat pozitivní city (radost, 

spokojenost, veselost, nadšení...).  

 

 

 

 

 

PRÁCE  

Každý z nás také při své 

každodenní PRÁCI pro zajištění toho, 

co potřebujeme k životu, disponuje určitou 

energií, s níž sloužíme druhým lidem. Tato 

energie souvisí i s naším zdravím. 

 

VZTAHY  

Zde nalézáme energii, 

s níž k sobě přitahujeme druhé 

lidi. Právě tuto energii se učíme 

zvládat prostřednictvím druhých 

lidí ve svých partnerských VZTAZÍCH. 

 

INTIMNO  

Zde vymezujeme své vztahy 

tím, že dáváme prostor druhému 

člověku podobně, 

jako potřebujeme svůj vlastní 

prostor sami pro sebe. INTIMNO zde 

představuje blízké vztahy, s nimiž si dáváme 

navzájem prostor i na osobní rovině. 

 

FILOZOFIE 

Zde nalézáme energii, 

která souvisí s dalším 

rozšířením našich vztahů 

na duchovní rovině o víru 

či životní FILOZOFII a také 

o daleké cesty a vztah k cizině. 

 

 

Charakteristika životních oblastí–Vnitřní kruh 
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SPOLEČNOST 

Každý z nás disponuje energií, která souvisí 

s naším uplatněním 

ve SPOLEČNOSTI. Této energii 

je třeba věnovat zvláštní 

pozornost, protože je to oblast 

našeho největšího rozvoje a uplatnění 

v životě.  

 

PŘÁTELÉ  

Existuje také energie, kterou se 

učíme projevovat 

mezi PŘÁTELI, tedy ve skupině 

lidí, s nimiž sdílíme stejné ideály. 

 

NEVĚDOMÍ 

Naše NEVĚDOMÍ 

nám připomíná energii, 

která byla vytěsněna a nebyla 

zpracována, ať už našimi 

předky nebo námi samotnými. 

 
  

Jak porozumět 

životu? 

Všechny životní oblasti jsou přirozenou 

součástí našeho života. Abychom žili 

smysluplný život, měli bychom jej mít 

zvládnutý v celé jeho šíři a mít vyřešené 

vše, co souvisí se všemi životními 

oblastmi.  

V každé životní oblasti projevujeme 

jednu, maximálně dvě vesmírné 

energie a také existují životní oblasti, 

ve kterých si plníme životní úkoly. 

Životní úkoly souvisí s vesmírnými 

energiemi i se životními oblastmi. 

V jakém smyslu a co to všechno 

znamená, o tom pojednává e-book 

„Obecná MAPA ŽIVOTA - Jak jí 

porozumět?“. 

Vztahy a TADY a TEĎ 
Všechno to, co se v našem životě děje, se točí kolem energií.  

 

• Každý z nás disponuje energií, která je mu vlastní z okamžiku narození.  

• Jsou další energie, které se učíme zvládat ve svých VZTAZÍCH prostřednictvím druhých lidí.  

• A pak jsou ještě další energie, které učíme zvládat TADY a TEĎ. 

 

Je to právě TADY a TEĎ, kdy čerpáme z minulosti a připravujeme si podmínky pro budoucnost.  

Je tedy dobré mít povědomí o své osobní energii. Tuto informaci nalezneš ve tvém osobním e-booku 

„Tvá osobní MAPA ŽIVOTA a ZVĚROKRUH“, který ti zpracuji na základě tvých údajů o narození. 

https://form.simpleshop.cz/nyXB/
https://form.simpleshop.cz/nyXB/
https://form.simpleshop.cz/nyXB/
https://form.simpleshop.cz/3kkQ/
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Existuje vesmírný systém se správným načasováním. Budeme-li tomuto systému rozumět 

a budeme-li se jím řídit, pak nám tento systém naznačí, pro co je kdy vhodná doba.  

Tento systém rovněž napovídá, jak jsou naše životní úkoly propojeny s pradávnou mytologií 

a v jakém smyslu se učíme svou „božskou přirozenost“ projevovat. 

  

Informaci o vesmírném systému a o propojení vesmírných těles s mytologií nalezneš v e-booku 

„Planety, mytologie a vesmírný systém“.  

 

Planety, mytologie a vesmírný systém 

https://form.simpleshop.cz/znk5/

