
       PLÁN DUŠE
dle data narození

Jméno: 
narození: 

www.prochazkazivotem.cz



Pro prvotní určení našeho úkolu součastného vtělení 
je náš den narození

Den narození: 15
Odvaha

Duše narozená patnáctý den v měsíci si přišla řešit téma:
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Lidé narození patnáctého dne v měsíci jsou nezávislí,kteří se čas od času dokáží chovat 
velmi vzpurně a působí velmi houževnatým dojmem,ale pokud jen nepatrně 
seškrábnete svrchní slupku,najdete pod ní velmi citlivou,zranitelnou a milující 
bytost.Prostě si jen zachovávají jistý odstup,takže bývá trochu obtížnější poznat je 
blíž.Dokud nemají jistotu,že vám mohou důvěřovat,nepustí si vás k tělu,ale stojí to za tu 
námahu,protože v nich pak nejdete velmi loajální,pozorné přátele.Klíčové slovo je 
odvaha,protože člověk narozený patnáctého mívá náramnou kuráž.Takoví lidé se 
pokoušejí o všechno možné,třeba skákat padákem,létat,zkoumat podmořské jeskyně a 
nesmírně milují dobrodružství.
Velmi rádi tráví svůj volný čas v přírodě.Svůj soukromý život si žárlivě střeží a nepotrpí si 
na zásahy zvenčí.Vliv vibrací šestky vyvolává u těchto lidí mnohem větší citlivost.Často 
mají značné předpoklady k tvůrčí činnosti.Třebaže jsou od přírody velmi bystří,stres je 
vyvádí z rovnováhy,takže ztratí řeč,znejistí,nebo se jim dokonce udělá špatně.Domov a 
rodina pro ně znamená velmi mnoho.Nalézají uspokojení ve spořádaném rodinném 
životě a potřebují,aby jim jejich partner často projevoval lásku drobnámi něžnostmi a 
trochu je rozmazloval.Mnohdy čím tvrději a hrději se tváří, tím větší je jejich potřeba 

Duše si přišla řešit téma odvahy :
Boj s vlastními emocemi, boj s různými závislostemi. Přijmout své postoje. Zvládnout i 
svou temnotu a negativní vlastnosti (neústupnost,pomstychtivost,porovnávání se
s ostatními).
Pevné zdraví, mladý duch, mladý vzhled. Emocionální či mentální stres, nevyrovnaná 
hladina cukru v krvi, problémy se zažíváním, artritida.



Karmický úkol na základě dne narození:

                   Dalším ukazatelem je životní číslo

                                      Životní číslo 8
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Úkoly:
- záměr duše - schopnost přijmout změnu, nebát se udělat různé životní změny
- pracovat na silné vůli, cílevědomosti a schopnosti být spokojen se svou prací
- stanovení pravidel chování a cílů a přesné plnění každého z nich - pravidlo zlatého 
středu 
Práce této formy vtělení spočívá na principu konkrétního poznání, tvorby. Cílem 
tohoto vtělení je postihnout a přinést lidem poznatky o lásce, kráse a harmonii světa. 
Tito lidé jsou zde především proto, aby mluvili, předávali informace dál a byli tak 
prospěšní všem. Mají proto velmi dobře rozvinutou schopnost komunikace, umějí 
velmi dobře improvizovat a poradit si s jakoukoliv komunikační situací. Umějí vysvětlit 
cokoliv a použít přitom velké množství slov.
Tito lidé se tedy musí naučit správnému umění komunikace ve všech oblastech života, 
tedy i v partnerských a mezilidských vztazích.Musí se naučit s odvahou sdělovat své 
pocity a postoje. Měli by pracovat na dovednosti naslouchání druhým, brát na ně 
ohledy, umět s nimi
soucítit. Mají se naučit zavést do svého života přesné normy a pravidla chování a 
dodržovat je.
Vhodné je studium slov, jazyků a rétoriky. Vhodné profese jsou většinou spojeny s 
uměním. Literáti, vědci umění, umělci, herci, zpěváci a jiní. Mohou světu přinést 
obrovský užitek, když správně zobrazují skutečnost. Doporučuje se práce s cizími 
jazyky, cestováním, pedagogikou na vysokoškolské úrovni. A samozřejmě profese 
spojené s oblastí duchovna a esoteriky.

Životní číslo osm dává člověku přirozené organizační a řídící schopnosti, dar 
spolehlivého úsudku a hlubší pochopení lidské podstaty. Tito lidé jsou v zásadě 
konzervativní, ale také vytrvalí a houževnatí. Osmičku si můžeme představit složenou 
ze dvou čtverců (čili dvojitou čtyřku), z nichž jeden spočívá na druhém. To představuje 
rovnováhu, kterou je třeba udržet mezi fyzickým světem dole a duchovním světem 
nahoře. Osmička je číslem rovnováhy a karmy. Životy lidí ovlivňovaných životním číslem 
osm mohou být jak příčinou, tak i následkem, protože osmička je nejmocnější ze všech 
čísel. Mnozí lidé s číslem osm usilují o hmotné zajištění hromaděním majetku, ale samo 
materiální bohatství jim hlubší uspokojení ani klid mysli nepřinese, pokud se nenaučí 
čerpat ze svých duchovních zdrojů, aby bylo ku prospěchu ostatním. Dávání a braní, 
příčina a následek – lidé s životním číslem osm naleznou trvalé štěstí a spokojenost jen 
tehdy, když se naučí tuto rovnováhu zachovávat.



8 se má učit:

Karmický bod
Dalším významným podmětem v životě člověka jsou karmické
úkoly, které jsou společné pro skupiny osob, narozené v daném 
období. Tato období jsou určována podle polohy lunárních
uzlů.

Karmický bod v blížencích
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Člověk s životním číslem osm se musí naučit rovnováze a vyvážení materiálního a 
duchovního světa. Měl by rozvíjet své organizační schopnosti, vytrvalost, houževnatost, 
rychlé a logické vyhodnocování situace, přirozenou autoritu, plánování. Musí se zbavit 
pocitu nedůvěry, závislostí, manipulace, využívání ostatních, sebeobviňování. 

Nesnáší omezování nebo autority, má velkou touhu po svobodě, velké množství zájmů, 
musí se naučit respektovat práva druhých, naučit se trpělivosti, věnovat se detailům a 
naučit se umění komunikace s druhými. Manželství mu nesmí připadat jako vězení, 
musí se naučit rovnováhu mezi závazkem a svobodou.



KARMICKÉ ČÍSLO / TAROTOVÁ KARTA 

9. Poustevník  

Duše si přišla řešit úkoly: 

trpělivost, samotu, rozjímání, meditace, potřeba pravdy 

18. Měsíc 

Duše si přišla řešit úkoly: 

intuice, iluze, slepota vůči pravdě, nereálné sny a cíle, ztráta 
kontaktu s realitou

Věk duchovní zralosti:

Každý z nás vstupuje v okamžiku narození do série životních 
cyklů podle předem daného uspořádání. Před narozením si volíme
lekce, kterým se potřebujeme v životě naučit. Podle toho si volíme 
přesné datum svého narození.V dávných dobách se věřilo, že každý 
člověk prožije za život zhruba sedm osm cyklů. Panovala také 
představa, že člověk není úplně zralý, dokud nedozraje do poloviny 
těchto cyklů.Věk duchovní zralosti, ukazuje náš fyzický věk ve
kterém vstoupíme do období kde máme plnit určité karmické úkoly.

Karmické cykly:

Věk duchovní zralosti : 34
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První věk:34 až 43
devítiletý cyklus čísla 9

Druhý věk:43 až 52
devítiletý cyklus čísla 7
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Devítiletý vibrační cyklus čísla 9 učí soběstačnosti, síle, houževnatosti, odpovědnosti a 
moudrosti. Devítka vždycky hledá moudrost a pravdu a má sklon lidem dávat více 
analytického a introspektivního myšlení, než jakého byli schopni kdy v 
minulosti. Devítka také představuje poustevníka v tarotu. Ten je schopen přijímat 
moudrost a inspiraci shora, osvětlovat a objasňovat ostatním cesty pravdy, vedoucí ke 
smysluplnější existenci. Tento cyklus vytváří z lidí opravdové filantropy, kteří kladou 
štěstí jiných výš, než své vlastní. Ti, kdo se takto nesobecky rozdávají, se dočkají 
velkého zadostiučinění. Pokud se devítiletá vibrace objeví jako poslední, znamená to, 
že se rozhodnete převzít odpovědnost za řadu záležitostí a věnovat jim svůj čas, svou 
účast i své pochopení. Nezáleží na tom, zda záležitostí, kterou si zvolíte, bude Vaše 
rodina nebo organizace, jenž nemá s Vaší rodinou nic společného. Jde tu především o 
Váš osobní růst. Ohlašuje období osobního rozvoje a duchovního růstu, zvýšené 
mentální aktivity, přílivu energie a inspirace. Přeje studiu, cestování, navazování 
kontaktů s novými lidmi a také nezištné práci pro druhé. Může přinést zásadní změny 
ve způsobu života. Slibuje konečně vyřešení starých problémů, pozitivní vyústění 
nějaké záležitosti, nastolení harmonie, splnění tužeb a přání, dosažení cíle a úspěchu, 
zlepšení finanční situace, získání popularity a pocitu zadostiučinění a naplnění. Nabízí 
také nové příležitosti k dalšímu rozvoji a růstu. Na negativní úrovni může přinést různé 
zkoušky, zdržení, překážky, nevyrovnaný citový život a napjaté milostné vztahy.

Kdekoliv se devítiletá vibrace sedmičky objeví, tam vyvolává změny, které mohou 
hluboce citově zasáhnout. Cílem těchto změn je přivést Vaši pozornost k 
duchovním záležitostem. Další, co by jste měli mít na paměti, je, že tyto změny nejsou 
vždycky k horšímu. Často jde o důležité změny které Vám mohou být do budoucna velmi 
prospěšné. Hned v první chvíli to však zřejmě nebudete umět rozpoznat. V tomto cyklu 
budete často cítit znepokojení kvůli někomu z členů rodiny nebo z kruhu přátel, 
který Vám už v minulosti působil starosti. V průběhu celého období pamatujte na zákon 
příčiny a následku a nešetřete pomocí a pochopením tam, kde cítíte, že je toho 
zapotřebí.



Třetí věk:52 až 61
devítiletý cyklus čísla 4

Čtvrtý věk: 61 až
devítiletý cyklus čísla 3
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Devítiletá vibrace trojky je období mentálně a tvořivé vysoce aktivní. Je to devítiletý 
cyklus komunikace, společenské interakce a studia, ale především je to cyklus 
konfrontace. V životě většiny z nás existují situace, které zasouváme do nejzazšího 
koutečku mysli a jejich řešení odkládáme na neurčito. Ovšem právě devítiletá vibrace 
trojky má možnosti a prostředky, jak tyto skryté problémy vynést na světlo a donutit 
nás, abychom se s nimi konečně vypořádali. Tím se osvobodíme od emocionální 
energie, jež nás ovlivňovala a bránila nám ve vývoji v předchozích cyklech. 

Vibrační cyklus čísla 4 má svůj rub i líc, zkouší jak si dokážete poradit s překážkami, 
zklamáním a obtížemi ať už se toto týká Vašeho zdraví nebo Vašich citových a 
materiálních jistot. Může Vás postihnout ztráta někoho blízkého, nebo ztráta finanční. 
Vše bude velkou zkouškou Vaší trpělivosti, síly a odolnosti. Ponaučení, k nimž se v 
průběhu tohoto devítiletého cyklu dopracujete, závisí na Vaší karmické cestě a na tom, 
jaký přínos jste až doposud pro život v obecné rovině znamenali. Čtyřka v prvním cyklu 
může znamenat obtížné a nenaplněné dětství, spojené s potlačováním osobního 
potenciálu a také s pocity omezení a útlaku.



                                      Karmický kód

Karmické kódy vyjadřují životní úkol a karmu skrze čísla založená 
na datu narození a datu  smrti člověka. 

Karmický kód: 

Vztahy  (možnost až 6 osob)

  1.osoba : XX.X.X XXX

  Shoda:2  → V této shodě je velká magnetická (fyzická) přitažlivost.Tyto  duše
  jsou k sobě přitahovány a mohou vedle sebe fungovat,ovšem moc 
  společných témat mít nebudou.Mohou se rozcházet nejen názorově,ale
  také povahově.

  2.osoba : XX.X.XXX

  Shoda:1  → mohou fungovat , žádný velký karmický význam

  3.osoba : XX.X.XXXX
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Shoda:4 → V této shodě je nejen přitažlivost duše, ale řeší se zde karmické závazky. 
Máte zde silné karmické působení, které je dobré dále odhalit a pochopit protože do 
budoucna budou zdrojem potíží. Tyto duše se znají a v minulých životech bylo něco 
započato, co pravděpodobně nedopadlo dobře a vznikl karmický dluh. Tento dluh se 
pozná právě podle problémů a nedorozumění, které v současnosti mohou osoby této 
shody řešit. U této shody je možné vyhotovit rozbor, který diagnostikuje o jaké 
karmické dluhy se jedná a jaká témata mají uvedené osoby stejné a které naprosto 
odlišné.



Inkarnační souvislosti a postavení 

Poslední inkarnace před součastným vtělením

pohlaví: muž

povolání: voják

největší strach přenesený do součastné inkarnace: "Strach z neúspěchu"

Vztahy s osobami z mého součastného života 
v poslední inkarnaci před součastným vtělením

1.osoba :  XX.X.XXXX   -  sousedka

3.osoba :  XX.X.XXXX - milenka
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