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Způsob, jak si splnit své sny, skutečně existuje. A nejen to. Každý z nás je k tomu v průběhu svého 

života dokonce veden. 

 

Pochopíme-li pár zákonitostí, které jsou 

součástí našeho života, pak pochopíme i to, 

jak si plnit své sny.  

  

Existuje způsob, jak si splnit své sny? 

Univerzální rozměr života  
 

Rovnováha mezi TĚLEM a DUŠÍ 

K tomu, abychom si mohli plnit své sny, je 

nutné, aby byla v rovnováze tělesná a duševní 

stránka naší osobnosti. 

 

Rovnováha ve vztazích 

Měli bychom být také schopnosti chápat druhé 

lidi a učit se od nich 

 

Schopnost uplatnit svá práva 

Jsme-li schopni převzít zodpovědnost za svůj 

život a začít dělat věci jinak, než jsme dosud byli 

zvyklí, můžeme se propracovat 

až na kosmickou úroveň života a přispět 

k tomu, abychom žili v souznění s Vesmírem 
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Seznam se s tím, jakých 12 kroků vede ke splnění tvých snů. 

 

JAK SI PLNÍŠ SVÉ SNY?  

KROK 1 – Jak začít?   

Nejprve potřebuješ rozpoznat své schopnosti a naučit 

se prosazovat sebe sama. KROK 1 souvisí 

se schopností sebeprosazení. 

  

 

 

 

 

 

JAK SI PLNÍŠ SVÉ SNY?  

KROK 2 Jak je to s FINANCEMI? 

Po tom, co máš zvládnutý KROK 1, STABILIZUJ svou 

životní situaci. KROK 2 souvisí se schopností 

sebevymezení a smyslových požitků. 

 

 

 

 

 

 

JAK SI PLNÍŠ SVÉ SNY? 

KROK 3 – Jak komunikovat? 

Máš-li zvládnutý KROK1 a KROK 2, je čas na další 

rozšíření tělesné stránky tvého bytí prostřednictvím 

komunikace. KROK 3 souvisí s vyjadřovacími 

a komunikačními schopnostmi. 

 

 

 Vesmírné energie a jejich vliv-Vnější kruh 12 KROKŮ KE SPLNĚNÍ TVÝCH SNŮ 
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JAK SI PLNÍŠ SVÉ SNY? 

KROK 4 – Co náš původ? 

Máš-li zvládnutý KROK1, KROK 2 i KROK 3, je čas 

na to věnovat pozornost svým citům. Ty souvisí s tvým 

původem. KROK 4 souvisí se schopností citového 

vnímání. 

 

 

 

 

 

JAK SI PLNÍŠ SVÉ SNY?  

KROK 5 – Jak mít radost ze života? 

Máš-li zvládnutý KROK1, KROK 2, KROK 3 

i KROK 4, tedy máš-li zvládnutou svou tělesnou 

stránku a zároveň žiješ v souznění se svým původem, 

můžeš se radovat ze života a dělat to, co tě těší 

a z čeho máš radost. KROK 5 souvisí se schopností 

jednat a navazovat duševní vztahy. 

 

 

 

 

 

JAK SI PLNÍŠ SVÉ SNY? 

KROK 6 – Zdraví jako rovnováha našeho „Já“ 

Máš-li zvládnutý KROK1, KROK 2, KROK 3, KROK 4 

i KROK 5, tedy máš-li zvládnutou svou tělesnou stránku 

a zároveň žiješ v souznění se svým původem a děláš to, 

co tě těší, je třeba se postarat i o to, aby byla 

v rovnováze tělesná a duševní stránka tvé osobnosti, 

protože to souvisí s tvým zdravím. KROK 6 souvisí 

se schopností vnímání a pozorování a se schopností 

projevovat city. 
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JAK SI PLNÍŠ SVÉ SNY? 

KROK 7 – Rovnováha ve vztazích 

Máš-li zvládnutý KROK1, KROK 2, KROK 3, KROK 4, KROK 5 i KROK 6, tedy máš-li 

v rovnováze tělesnou a duševní stránku své osobnosti, pak jsi vyrovnaný člověk a sebevědomý 

člověk a můžeš navazovat vztahy a začít se učit od druhých lidí. KROK 7 souvisí se schopností 

navazovat milostné vztahy a vztahy pro spolupráci.  

 

 

JAK SI PLNÍŠ SVÉ SNY?   

KROK 8  - Jak se proměnit? 

Máš-li zvládnutý KROK1, KROK 2, KROK 3, KROK 4, 

KROK 5, KROK 6 i KROK 7, tedy máš-li v rovnováze 

tělesnou a duševní stránku své osobnosti a dokážeš 

navazovat vztahy pro spolupráci, pak je čas dát prostor 

i druhým lidem stejně, jako to žádáš pro sebe. Pomoci 

zde může i psychologie nebo astrologie 

(astropsychologie). Tak můžeš dospět k hlubokému 

pochopení druhých lidí, k čemuž je někdy také nutné 

vrátit se hluboko do minulosti – i v tomto případě může 

pomoci astrologie. Hlubokým pochopením pak může dojít k upevnění vztahu.  KROK 8 tak souvisí 

se schopností navazovat pevné partnerské vztahy. 
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JAK SI PLNÍŠ SVÉ SNY? 

KROK 9 – Je třeba myslet na budoucnost  

Máš-li zvládnutý KROK1, KROK 2, KROK 3, 

KROK 4, KROK 5, KROK 6, KROK 7 i KROK 8, tedy 

máš-li v rovnováze tělesnou a duševní stránku své 

osobnosti a dokážeš navazovat milostné vztahy 

i vztahy pro spolupráci a tyto vztahy upevňovat 

hlubokým pochopením, pak je čas tyto vztahy dále 

rozšiřovat a v KROKU 9 v sobě objevit schopnost 

vzdělávat se. Tento krok souvisí s duchovní stránkou 

života, kdy si začínáme uvědomovat, že život má širší 

rozměr než jen ten tělesný, že je zde i duševní rozměr, 

který je nutné respektovat a zachovat i pro ostatní, nejenom sami pro sebe. 

V tomto KROKU jde o to, abychom se naučili, že je třeba jednat tak, abychom se cítili dobře 

všichni, nejenom my sami. A právě proto je zde schopnost vzdělávat se, abychom rozšířili i své 

duchovní obzory a seznámili se s tím, jak to dělají ostatní, a také si začali uvědomovat i svou 

vlastní schopnost vzdělávat druhé tím, že jim předáme své zkušenosti a podělíme se s nimi o to, 

co nám pomohlo  

V KROKU 9 jde o to přijmout duchovní stránku života, kdy se o to dobré, čeho se nám dostává 

v bohaté míře, podělíme s ostatními lidmi. KROK 9 souvisí i s cizinou a s dopadem našeho konání 

na dalekou budoucnost. Při přebírání zkušeností bychom měli čerpat výhradně z toho, co souvisí 

s naším původem, protože v tomto ohledu vychází to, co přichází z ciziny, ze zcela jiných 

podmínek, než je tomu v naší vlasti. Tento krok souvisí s naší VÍROU, tedy s tím, čemu VĚŘÍME. 

V tomto ohledu nás může to, co přichází z ciziny, tedy ze zcela jiných podmínek, které nevychází 

z našich vlastních zkušeností, jen mást a klamat. To, co souvisí s VÍROU, musí být přijatelné pro 

nás i pro ostatní. Jakmile máme negativní zpětnou reakci, měli bychom svou VÍRU přehodnotit 

a napomáhat vzdělávání na duchovní rovině tím, že svou VÍRU zpracujeme do vzdělávacího 

programu, ve kterém předložíme relevantní informace a argumenty – pokud už to neudělal někdo 

před námi, jehož VÍRU přebíráme. Pak stačí tuto VÍRU pouze šířit, čímž se může posílit vzájemná 

důvěra mezi lidmi.  

Zde jde o to, čemu věříme my sami i o to, čemu věříme při kontaktu s druhými lidmi včetně cizinců. 

V souvislosti s mezilidskými vztahy tak může být slovo VÍRA nahrazeno slovem důvěra. 
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JAK SI PLNÍŠ SVÉ SNY? 

KROK 10 - Jak zvládat překážky?        

Máš-li zvládnutý KROK1, KROK 2, KROK 3, KROK 4, KROK 5, KROK 6, KROK 7, KROK 8 

i KROK 9, tedy máš-li v rovnováze tělesnou a duševní stránku své osobnosti a dokážeš navazovat 

milostné vztahy i vztahy pro spolupráci, tyto vztahy upevňovat hlubokým pochopením a dále je 

rozšiřovat o duchovní úroveň, pak je zde KROK 10 a zde schopnost vytvářet právní vztahy 

a brát na sebe zodpovědnost. Tento krok souvisí s objevením našich práv a také se 

zodpovědností za své vlastní činy s vědomím dopadu našeho konání na dalekou budoucnost. 

V tomto kroku jde o to prosadit své právo v tom, čemu věříme, tedy v naší víře. Při překonávání 

překážek nám pomáhá naše hluboká touha po změně, která je pro nás také tím nejsilnějším 

hnacím motorem. 

 

 

JAK SI PLNÍŠ SVÉ SNY? 

KROK 11 - Jak se OSVOBODIT? 

 Máš-li zvládnutý KROK1, KROK 2, KROK 3, KROK 4, 

KROK 5, KROK 6, KROK 7, KROK 8, KROK 9 i KROK 10, 

tedy máš-li v rovnováze tělesnou a duševní stránku své 

osobnosti, dokážeš-li navazovat milostné vztahy i vztahy 

pro spolupráci, tyto vztahy upevňovat hlubokým 

pochopením a dále je rozšiřovat o duchovní úroveň a 

přebíráš zodpovědnost za své konání, pak je zde KROK 11 

a s ním schopnost osvobodit se. Tento krok souvisí 

s vymezením našich práv tím, že je budeme sdílet 

ve skupině lidí, s nimiž sdílíme stejné ideály tak, aby se 

mohlo to, co považujeme za své právo ve víře i v souvislosti s cizinou, pevněji vymezit. Tento krok 

prověřuje, jak dalece je naše víra přijatelná pro nás samotné i pro ostatní lidi včetně cizinců. 

S KROKEM 11 přicházíme v souvislosti s tím s něčím naprosto unikátním a originálním, 

přičemž pomoci může i technika.  
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JAK SI PLNÍŠ SVÉ SNY? 

KROK 12 - K čemu to vede? Ke splnění tvých snů?     

Máš-li zvládnutý KROK1, KROK 2, KROK 3, KROK 4, 

KROK 5, KROK 6, KROK 7, KROK 8, KROK 9, KROK 10 

i KROK 11, tedy máš-li v rovnováze tělesnou a duševní 

stránku své osobnosti, dokážeš-li navazovat milostné 

vztahy i vztahy pro spolupráci, tyto vztahy upevňovat 

hlubokým pochopením a dále je rozšiřovat o duchovní 

úroveň, přebíráš-li zodpovědnost za své konání 

a vymezuješ-li svá práva ve víře i v souvislosti s cizinou 

ve skupině lidí, s nimiž sdílíš stejné ideály, pak je 

zde KROK 12 a s ním kosmické schopnosti.  

Pokud to, co souvisí s naší vírou, dokážeme v KROKU 10 prosadit jako své právo ve společnosti 

a v KROKU 11 to vymezíme ve skupině lidí, s nimiž sdílíme stejné ideály včetně cizinců, pak jsme 

schopni tato práva rozšířit na kosmickou úroveň. 

KROK 12 tak souvisí s dalším rozšířením našich práv o kosmickou úroveň, kdy se vypořádáme 

i s tím, co jsme v průběhu svého života vytěsnili. Namísto toho, abychom svou energii vynakládali 

na řešení problémů, které takto vznikly, jsme schopni přijímat signály z Vesmíru jako inspiraci 

a tuto inspiraci zhmotňovat tím, co uděláme.  

Takto rozšiřujeme svá práva o kosmický rozměr, čímž se stáváme součástí vesmírného 

neboli kosmického řádu a začleňujeme kosmický rozměr života i do života na planetě Zemi. 

Tvůj Osobní e-book „12 KROKŮ KE SPLNĚNÍ TVÝCH SNŮ“ si objednáš ZDE 

Kontakt 
 

Zpracovala: Jana Mašková, astroložka 

 

Web: www.janamaskova.cz www.astrojinak.cz  

www.astrojinak.com 

 

Email: astrojinak2022@seznam.cz 
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