Výklad horoskopu
Klientka…

Astrologie pomáhá při hledání a poznávání sebe i druhých, v
současném rozhodování, i v předjímaní pro budoucnost.
Ať i Vám je k užitku.
Narodila jste se Sluncem ve Znamení Blíženců, které klade důraz na
správné pojmenování všeho, a Lunou ve Střelci, kde Luna pomáhá vírou,
když chybí vědění. Důvěřuj, ale prověřuj, to by mohlo být Vaše osobní
heslo.
Jsou různé typy lidí, různé jejich přístupy k životu, různý způsob využívání
darů, které při narození dostali do vínku.
To ve Vašem horoskopu ukazuje nejlépe postavení/rozmístění planet, tzv.
Houpačka - tvar horoskopu :

Nad osobním horizontem, kterým je hlavní osa Ascendent/Descendent,
jsou (zleva doprava) Slunce, Merkur, Saturn a Venuše (a Dračí hlava).
Tomu odpovídá

bytostná potřeba uplatnit své síly, rozum i cit, svoji schopnost
překonávat překážky a stát se autoritou v pracovním a
společenském uplatnění.
Patří sem zkušenosti, které získáváme veřejně, viditelně, na vlastní kůži.
Pod horizontem je Pluto, Jupiter, Uran, Neptun, Luna a Mars. Je to šest
oproti čtyřem planetám nad horizontem.
Máte snahu předcházet překvapení, a schopnost využít zkušenosti
těch, kteří už prošli tím, co Vás čeká. Umíte se poučit se zejména
z jejich chyb. Na tom pak stavíte vlastní, osobitý způsob řešení
nejrůznějších situací.
Tenhle způsob usnadňuje praktický život. Na druhé straně ale,
TEPRVE V PRŮBĚHU ŽIVOTA SE UČÍTE VNÍMAT SEBE SAMA. AŽ
POSTUPNĚ ZÍSKÁVÁTE TAKOVÝ OBRAZ O SOBĚ, KTERÝ VÁM
UMOŽNÍ BÝT VĚDOMOU A DOBROU SPOLUPRACOVNICÍ,
PARTNERKOU, MATKOU. JASNÝ A UŽITEČNÝ OBRAZ.
Vždy pro vás bude platit, že
vlastní potřeby nemáte šidit, že máte mít nejméně tolik radosti a
lásky i bezpečí, co druzí.
JE TŘEBA UMĚT SE ZKLIDNIT, NESPĚCHAT NA SEBE
Ascendent vašeho horoskopu je ve znamení lva – ke lvu patří
SRDCE, O NĚ JE TŘEBA NA VŠECH ÚROVNÍCH PEČOVAT.
Patříte mezi ty, kdo spíše výrazně a vědomě ovlivňují druhé, než
by naslouchali a přijímali jejich názory,
jak ukazuje rozložení planet
ve východní a západní polovině horoskopu:

Na východě, na straně JÁ, je 7 planet: Uran, Jupiter, Pluto, Slunce,
Merkur, Saturn a Venuše – osobitost, spokojenost, kritičnost,
komunikativnost, intelekt, schopnost překonávat překážky, ale i
citovost – tím působíte na druhé.
Na západní straně – TY – zůstávají Neptun, Luna a Mars – představivost,
obětavost a rozhodnost – jen přes tyto hodnoty k Vám mají přístup
druzí lidé.
PODĚLIT SE S LIDMI O TO, CO SE NEDAŘÍ, POŽÁDAT O POMOC
V TĚŽKÝCH CHVÍLÍCH, VYSLECHNOUT DRUHÉHO,
a pak teprve hodnotit,
ROZDĚLIT PRAVOMOCI – nesnažit se zvládnout a ošetřit všechno
sama, dovolit lidem, aby vás měli rádi i nedokonalou,
TO BY VÁM USNADNILO, ZPŘÍJEMNILO I OBOHATILO ŽIVOT.

Horoskop se dělí na kvadranty, které odpovídají intuici, citu, vnímání a
rozumu. Všechny jsou obsazeny, jen v kvadrantu vnímání není žádná
planeta:

Jde o ROZVÍJENÍ A UDRŽOVÁNÍ VZTAHŮ NA VŠECH ÚROVNÍCH, O
PŘIZPŮSOBIVOST A SPOLUPRÁCI, A TAKÉ O ODVAHU PUSTIT SE
DÁL A HLOUBĚJI NEŽ NÁM UKLÁDÁ BĚŽNÝ ŽIVOT – TO JE JEDEN
Z VAŠICH ŽIVOTNÍCH ÚKOLŮ, TO SE MÁTE NAUČIT.
Každodenní drobné osobní domácí rituály jsou tím, co byste měla
pěstovat kvůli hezkému zázemí domova, jako místa odpočinku od
společenského zapřažení.

Zastoupení živlů v horoskopu ukazuje tabulka:

Ohnivý živel je obsazen Venuší, Marsem a Lunou, ale z nich jen
Venuše - cit/ženskost je aktivní a vede Vás dopředu.
Mars s Lunou - vůle a citlivá péče – podporují využití dosaženého.

Živel zemský je zastoupen v Saturnu, Jupiteru, Uranu a Plutu. Z nich
Saturn upevňuje získané pozice,
ostatní tři planety vedou k přešlapování na místě a neustálému
přehodnocování závěrů.
Merkur se Sluncem
obsadily vzdušný živel: s lehkostí a beze spěchu
máte možnost opakovat úspěch v rámci společnosti.
Ve vodním živlu je tvůrčí
Neptun - rozvíjí možnosti vyplývající ze zkušeností pro vlastní
potěšení.
Převažuje opatrnost a přešlapování na místě, nechuť přijímat
změny, následovat a podřizovat se.
VĚTŠÍ VSTŘÍCNOST A OTEVŘENOST BY UMOŽNILA LIDEM KOLEM
VÁS, BLÍZKÝM LIDEM, BÝT UVOLNĚNĚJŠÍ, A TÍM PRO VÁS
PŘIJATELNĚJŠÍ, PŘÍJEMNĚJŠÍ.
Slunce a Luna – dar života a péče o něj – jsou v Úplňku, Luna nastavuje
Slunci zrcadlo:
MÁTE SCHOPNOST PŘEDESTŘÍT DRUHÝM NOVÉ A NĚKDY OBJEVNÉ
POHLEDY NA JEJICH PŮSOBENÍ A ROLI VE SPOLEČNOSTI, NA
JEJICH MOŽNOSTI, A JAK JE ROZVÍJET. PŘEDSTAVIVOST,
HRAVOST V UŽÍVÁNÍ SLOV, PŘESVĚDČIVOST PROJEVU, TO JSOU
VAŠE VÝHODY.
NEVÝHODOU JE NEOSOBNOST, NEDOSTATEK ZAUJETÍ PRO
SKUTEČNÉ POTŘEBY JINÝCH LIDÍ, PŘÍLIŠNÉ ZAMĚŘENÍ NA
VLASTNÍ SVOBODU A VLASTNÍ HODNOTY, TO VÁS BRZDÍ NA
ŽIVOTNÍ CESTĚ.
Slunce v Blížencích a v jedenáctém Domu horoskopu ve spojení s Lunou
ve Střelci a v pátém Domě a s Ascendentem ve Znamení Lva, ukazují na
nepřehlédnutelnost a samostatnost.
Spojení Saturnu, Jupiteru s Uranem, a Marsu je tvůrčí:
Váš život provází velká svoboda v rozhodování, a také možnost být
uznávanou autoritou.

Postavení Slunce, Merkuru a Venuše ukazuje na zapojení Ega, rozumu
a citu v přístupu k životu a nejrůznějším situacím v jeho průběhu.
U Vás je na prvním místě Venuše – cit – sympatie nebo jejich
opak, touhu něco nebo někoho mít či raději nepotkat, to vnímáte
nejdříve. Hodnota, toho, co nebo kdo je před Vámi, má největší
vliv na rozhodnutí, zda pokračovat, vstoupit do situace, jednání,
vztahu nebo zda se stáhnout.
Merkur stojí mezi Sluncem a Venuší:
KDYŽ SE ZMÝLÍTE, POTKÁTE SE S DŮSLEDKY JEŠTĚ PŘEDTÍM, NEŽ
VÁS MOHOU OPRAVDU ZASÁHNOUT, A VY MÁTE VĚTŠINOU
MOŽNOST NÁPRAVY.
Až nakonec, na posledním místě je Slunce - Ego.
MÁTE MOŽNOST SVOBODNĚ SI VYBRAT, CO PŘIJMOUT ZA SVÉ,
ČÍM Z TOHO, CO MINULO, SE NECHAT DLOUHODOBĚ OVLIVNIT.
Není pro Vás samozřejmostí, být ženou. Přitom stačí víc se otevřít
a nechat o sebe láskyplně pečovat.
Být maminkou, resp. porodit? Jako by někde uvnitř byl strach z
nezměnitelnosti a neodvolatelnosti mateřství, kterému se podřizuje i tělo.
Nicméně
procházíte obdobím, kdy je pro Vás další mateřství stále ještě
přirozenou volbou.
To potrvá nejdéle dva roky – záleží na Vás, zdali možnost využijete.
Vaše zdraví je ohroženo zejména, kdykoliv u vás převládne pocit,
že nesete mnoho na zádech spolu s pochybnostmi, jakou že to má
cenu.
JE PRO VÁS DŮLEŽITÝ PRAVIDELNÝ ODPOČINEK A DOSTATEK
ČERSTVÉHO VZDUCHU.
Při obtížích, které signalizují nástup nemoci, doporučuji vypnout a
nechat se zaléčit přírodou, pobytem v ní.
VOLNĚ DÝCHAT, A TO DOSLOVA I OBRAZNĚ, TO JE PRVNÍ
PODMÍNKA PRO VAŠE DOBRÉ ZDRAVÍ.

Jste mnoha lidem inspirativní bytostí –
U VLASTNÍCH CÍLŮ MÁTE BÝT NÁROČNÁ NA JEJICH ČISTOTU A
HLOUBKU –
i to prospívá Vašemu zdraví.
Pro Váš PARTNERSKÝ ŽIVOT
je nejdůležitější společné téma, zájem a cíl, díky čemu si
s manželem budete vždy blízcí. Jen mít se navzájem a žít vedle
sebe, to by z vás udělalo cizince – oba k tomu máte sklon.
Váš VZTAH S DCEROU
je velmi hezký. Vždy budete mít co jí dát, čím ji oslovit, a ona Vás
proto bude mít ráda. Máte podobný životní záběr a Vy jste nejen
její maminka, ale i respektovaná učitelka. Možná trochu šetřete na
výchovném působení, ona Vás slyší a vnímá.
Pravý domov u vás vznikl nejspíš až s jejím příchodem.
PENÍZE
určitě nejsou tím hlavním, co Vás v životě motivuje, a vždy budete
zajištěna, nejspíš ze strany manžela, který má pro získávání
finančních prostředků opravdu talent. Věřím, že ho v sobě objevil.
Věřím, že umíte manžela podpořit.
SPOLEČENSKÁ PROSPĚŠNOST,
která je pro vás tolik důležitá,
NESMÍ PŘEVÁŽIT NAD VÝZNAMEM VAŠÍ RODINY.
To by mohlo spojitá vlákna rodinných vztahů vážně poškodit.
Věnujte běžně stejný čas pozorování a úvaze o tom, nač se kdy
chystáte reagovat, jako osobnímu projevu, a všechno půjde snáze.

ROČNÍ HOROSKOP
1) Solární

2) Transolární

Roční horoskop 2012/2013 - solární –
je počítán pro okamžik stejného postavení Slunce, jaké bylo při Vašem
narození. Jeho hlavním tématem jsou
mezilidské vztahy a harmonie v každodenním životě. To přinese
mnoho žádostí o Vaše rady, které budete mít téměř vždy po ruce.
Buďte opatrná vůči pravidlům i zákonům tak, aby co vyslovíte,
mělo právě jen přijatelný výklad. Tento rok se dozvíte mnoho o
sobě, co přinese dobré vztahy i mínění o Vás. Jen pozor na iluze o
spokojenosti rodiny jako celku, je třeba Vaší pozornosti a zejména
trpělivosti. Sklon k rozčilování a zbrklému úsudku škodí. Budete se
cítit platnou součástí společnosti víc, než jiná léta, věnujte tedy
vědomě víc blízkým lidem.
Druhý roční horoskop, tzv. transolár je „opraven“ o narůstající precesi
jarního bodu. Zohledňuje dosavadní životní zkušenosti, a tím zpřesňuje
„obyčejný“ solární horoskop.
Naznačuje, že nejvíc dění v průběhu roku ovlivníte vlastním
projevem, zásahem. Přitom potřebovat Vás budou zejména blízcí
lidé – kamarádi, širší rodina, kolegové. V domácích záležitostech
máte být autoritou, přitom zodpovědnost za klid a mír v rodině
bude ležet hlavně na Vás, na Vašem vyzařování. Proto co nejvíc
odpočívejte, a rozmazlujte se ve volných chvílích. Všem u vás se to
vyplatí.
Přechodem Luny přes postavení v horoskopu zrození je určen
LUNÁRNÍ HOROSKOP.

Těch je třináct do roka a v pohledu zpřesňují zadání pro dané období.
První z nich měl platnost od 3.6. do 30.6.
Ocitala jste se v situacích, kdy jste vnímala druhé více než sebe,
protože to bylo nutné. Měla jste a mohla uplatnit své zkušenosti ve
prospěch potřebných. Bylo třeba vzdát se něčeho blízkého, a
pokud jste to dokázala, v důsledku nelitujete. Období mohlo být
poznamenané dobrým obchodním nápadem. Důsledkem mohly být
zvýšené pocity únavy částečně kompenzované radostí z výsledků
vlastního konání.
Od 1.7. do 27.7.
se Vám mělo dobře dařit v práci s lidmi, resp. byla jste tak
přesvědčivá, že se vám druzí rádi přizpůsobili v očekávání všeho
dobrého a příjemného Vaším přičiněním. Jako by právě pod Vaším
vedením sny dostávaly hmotná těla :-). Čas měl být pohodový,
s nádechem risku a dobrodružství.
28.7. – 23.8.
období by se dalo charakterizovat pobýváním mezi lidmi. Ne každý
splnil Vaše očekávání, vyskytly se třecí plochy mezi plány, záměry
a realitou, ale Váš současný pohodový náboj vydržel. I tam, kde
bylo třeba použít pevnou ruku a nesmlouvavost, stalo se bez
negativního dopadu. To co Vás naučila profese, bez obtíží
využíváte i mezi svými.
24.8. – 20.9.
velmi dynamický horoskop. Může dojít k vážným neshodám
v rodině. Jestli je připustíte, řešení budete hledat těžce. Ať půjde o
cokoliv, příklad najdete ve společnosti, v historii, tam se obraťte
při potížích. Vaše kamarádka Vám bude oporou. Dbejte na
odpočinek, dodržujte pitný režim, dodržujte čistotu ve všem svém
konání.
21.9. – 17.10.
vyvstane mnoho drobností k rozhodnutí, k vyřešení, k vykonání, sil
Vám nepřidají. Bude třeba věnovat se více než jindy dceři. Manžel
ale bude v tomto období opravdu dobrým manželem, tady můžete
dočerpat, co jinde vydáte. V blízkém okolí dojde ke změnám, které
ovlivní i Váš každodenní život.

18.10. – 13.11.
Pokud téměř všechnu svoji pozornost soustředíte na pracovní věci,
budou výsledky velmi dobré. Půjde zejména o dokončování
dlouhodobých úkolů. Je ale třeba zajistit dopředu chod
domácnosti. Manžel i dcera Vám vyjdou vstříc. Nepěstujte žádné
obavy, to by Vás jen zdržovalo. Spolehněte se na svůj rozum a
„své“ lidi, a vše dobře dopadne.
14.11. – 11.12.
Pracovně má být vše pořádku, společensky velmi dobře. Jestli
máte možnost prohloubit své vzdělání, je vhodná doba začít nebo
se alespoň důsledně rozhodnout. Většinu sil teď ale vydáte pro
rodinu i vlastní zábavu a potěšení. Fyzická práce pro Vás není
vhodná. Vrací se mnoho vzpomínek z dětství, z mládí, mohou být
inspirací pro současnost.
12.12. – 7.1.
Své věci máte pevně v rukách. Dokážete úspěšně oslovit a
přesvědčit kohokoliv o čemkoliv. Jen chybí osobní zaujetí, chybí
vnitřní spojení s rodinou, s blízkými. Pocity nepochopení a
osamělosti navzdory úspěchům zmizí, když se ztišíte a odvážíte se
vnímat a naslouchat lidem kolem sebe.
8.1. – 25.5.
Toto období lunárních horoskopů spadá časově do druhé poloviny
roku, a je už do značné míry ovlivněno tím, jak jste prožila první
půli. Je tedy možné časem upřesnit, doplnit.
KARMICKÝ HOROSKOP
je postaven na ose Dračí hlava – Dračí ocas. V místě hlavy vstupujeme do
nových zkušeností na základě zkušeností zažitých a zpracovaných (v místě
ocasu). Osy zkušenostního horoskopu zůstávají jako pomocné ukazatele
pro životní úkol, který karmický horoskop představuje.
Podívejte se na tato zobrazení Vašeho horoskopu zrození:
Placidovy (zkušenostní) Domy

Nodální Domy (od Dračí hlavy)

Na „houpačce“, běžně užívaného horoskopu se zkušenostními domy,
přesouvá se stále Váš zájem mezi kořeny a korunou pomyslného stromu
života. Jde o pracovní a společenské uplatnění všeho, v čem a z čeho jste
vyrůstala, o poznávání vlastních kořenů a původu a využití z toho, co
sama uznáte za vhodné. Pomíjí nebo jen lehce naznačuje sebepoznání a
duchovní rozvoj. Jako by život mohl být tak trochu neosobní hrou.
Podle druhého zobrazení je ale Vaším cílem sebepoznání a přijetí sebe
sama v současnosti.
DRAČÍ HLAVA HOROSKOPU JE VE ZNAMENÍ RYB. UKAZUJE
NÁROČNÉHO ČLOVĚKA, SILNĚ SVÁZANÉHO S MINULOSTÍ, ZE
KTERÉ SE MÁ VYMANIT A NAUČIT SE VĚŘIT V BUDOUCNOST.
Je to velmi těžký úkol, protože za sebou máte řadu osobních
zažitých úspěchů, které se staly samozřejmou součástí Vaší mysli.
Jakoby se už stalo všechno, co má nějakou cenu, jako by jen těžko
cokoliv mohlo překonat, co už bylo. Jen málokoho uznáváte jako
autoritu, jen málokdo Vám z Vašeho pohledu může být příkladem.
Lidé s tímto postavením Dračí hlavy často až od druhého dítěte
přijmou svůj odraz a dokážou jít dál v sebepoznání. Teprve druhé
dítě člověku nastaví zrcadlo, a zároveň mu dá důvod, proč na sobě
pracovat. Nic takového ale není Vaší povinností.
Kromě úspěchů v nejrůznějších oblastech máte v sobě špatné
zkušenosti ze vztahů, kdy kvůli praktičnosti a hmotným důvodům
byla zamítnuta nebo potlačena Vaše ženskost, Vaše city. Z toho
plyne přirozená nechuť otevřít se a vázat k někomu. Tu máte

překonat nejen založením rodiny, ale i navázáním skutečně
přátelských vztahů.
To, co se ve zkušenostním horoskopu jeví jako osobní příprava pro úspěch
v práci a společnosti, je v karmickém přesunuto do přípravy na hluboká
poznání, studium společně s podobně zaměřenými lidmi.
Jste člověk, který má dospět k vrcholu, na kterém bude příkladem
pro jiné, přítelem a učitelem. Pomocníkem Vám je dobrá
životospráva a umění odpočinku a uvolnění – to je třeba pěstovat.
Vaše DCERA
velmi lpí na rodině a rodinném životě. Je zároveň přísná ke svému okolí i
svobodomyslná v pohledu na sebe sama. Její náklonnosti mají přesná
pravidla – jejich výrazné porušení ji může vést až k niternému ukončení
vztahu. Není pro ni vůbec lehké představit si, kým čím bude v životě. To
plně, i se zodpovědností za sebe, přenechává rodičům. Domnívám se, že
je dobré vést ji od mala k zodpovědnosti a cílevědomosti, nejprve na tom,
co ji baví. To jí časem pomůže soustředit se na náročnější učení, zejména
v jazykové přípravě a vůbec v práci se slovy. S dobrým vztahem ke
zvířatům by měla souviset i povinnost starat se v nějaké míře o ně. Práce
se zvířaty by se jí jednou mohla stát úspěšnou profesí.
Váš MANŽEL
má dar uskutečňovat své sny. Tvůrčí člověk, který má mít úspěch v tom,
nač „sáhne“. Jeho úkolem je podržet výsledky, kterých dosahuje, a dál na
nich stavět. Na jeho zdraví má velký vliv co přijímá za své, i co dává dál –
dílo by mělo mít platnost a užitek s přesahem vlastního zázemí. Pro
rodinný život má v sobě málo trpělivosti – v průběhu života ji má získat
jako nezbytnou součást úspěchu, ale i zdraví.

TRANZITY
Planety zdánlivě obíhají kolem Země. Doba oběhu je různá. V průběhu
cyklu dochází ke zvýraznění dobrých i nedobrých možností. Předkládám
přehled datovaný zpět od roku 2003, pokračující do roku 2020 – kde je
třeba, i dál. Zavzpomínejte v souvislosti s daty a obdobími:

pro budoucnost v nich je Vaše poučení – situace se budou svým způsobem
opakovat, byť zdánlivě půjde o jiné věci.

MARS – vůle, schopnost rozhodovat, fyzická energie, odolnost,
schopnost přijmout zátěž (doba oběhu 2 roky, působení +- 1 týden.
Příliv energie, nové začátky, nová rozhodnutí (0°) 1.2.2003,
9.1.2005, 20.12.2006, 30.11.2008, 11.11.2010, 21.10.2012, 28.9.2014,
24.8.2016, 12.2.2018, 18.1.2020
Produktivita (60°) 9.5.2003, 3.4.2005, 11.3.2007, 17.2.2009,
28.1.2011, 7.1.2013, 18.12.2014, 22.11.2016, 10.10.2018, 14.4.2020
Únava, úbytek sil, nutnost víc odpočívat (90°) 27.7.2003, 30.7.2003,
8.11.2003, 15.5.2005, 19.4.2007, 28.3.2009, 7.3.2011, 14.2.2013,
25.1.2015, 1.1.2017, 2.12.2018, 28.5.2020
Bez větší námahy se daří prosazovat nejen v pracovních věcech
(120°) 2.1.2004, 26.6.2005, 29.5.2007, 5.5.2009, 15.4.2011, 25.3.2013,
5.3.2015, 10.2.2017, 16.1.2019
Nutnost vypořádat se s proti působením a vlastními dosavadními
chybami (180°) 6.4.2004, 9.3.2006, 23.8.2007, 26.7.2009, 5.7.2011,
14.6.2013, 26.5.2015, 6.5.2017, 15.4.2019
Daří se, panuje porozumění a pochopení, duševní pohoda 9.7.2004,
20.6.2006, 28.5.2008, 8.11.2009, 29.1.2010, 24.4.2010, 5.10.2011,
13.9.2013, 24.8.2015, 5.8.2017, 17.7.2019
Co neprošlo doposud, má malou naději. Překážky se hůře
překonávají 26.8.2004, 8.8.2006, 18.7.2008, 26.6.2010, 2.12.2011,
13.3.2012, 19.5.2012, 1.11.2013, 11.10.2015, 21.9.2017, 3.9.2019
Úspěšná mobilizace sil pro dokončení úkolů 12.10.2004, 23.9.2006,
4.9.2008, 15.8.2010, 21.7.2012, 28.12.2013, 7.5.2014, 2.6.2014,
29.11.2015, 7.11.2017, 19.10.2019

JUPITER – období spojená se štěstím s rozvojem, s předáváním
zkušeností, s optimismem a radostí ze života:
(doba oběhu 12 let, k datu patří ještě +- 2 měsíce)

Počátky cyklu (0°) 2.10.1980, 22.9.1992, 7.9.2004, 22.8.2016
Data k rozpínavým, aktivním, šťastným obdobím (60°) 7.12.1982,
22.11.1994, 7.11.2006, 21.10.2018
Na štěstí se nevyplácí spoléhat, víra nesmí být slepá (90°) 2.1.1984,
17.12.1995, 2.12.2007, 15.11.2019
Soulad mezi možnostmi a jejich využitím (120°) 21.1.1985,
5.1.1997, 20.12.2008, rok 2020
Ukazuje se rozdíl mezi optimismem a lehkomyslností, případně je
třeba přijmout důsledky (180°) 2.3.1975, 14.2.1987, 13.6.1998,
21.8.1998, 25.1.1999, 13.5.2010, 8.10.2010, 29.12.2010, 22.4.2022
Krizi významu cílů je třeba překonávat 31.7.1977, 11.2.1978,
28.2.1978, 13.7.1989, 26.6.2011, 9.6.2013, 23.5.2025
Dobrý čas k překonání překážek 17.8.1978, 31.7.1990, 15.7.2002,
29.6.2014, 11.6.2026
SATURN souvisí se zákonem, pravidly, řádem. S autoritami, ke
kterým nejprve vzhlížíme, abychom se jimi mohli sami stát.
S překážkami na životní cestě.
Cyklus je téměř třicetiletý. Po narození byl Saturn na stejném místě
ještě 20.11.1969 a 16.2.1970 – mohly se nějakým způsobem
opakovat okolnosti kolem Vašeho narození.
Do druhého cyklu vstoupil 3.4.1999 – od té doby nejpozději, máte být
samostatná kdykoliv je třeba, a být schopna postarat se o
potřebné. Od té doby žijete z poznání, vědomostí a zkušeností
prvního Saturnova cyklu. Co člověk nezvládl do třiceti let, to se na
různých příkladech ve druhém cyklu učí znovu.
DO TŘETÍHO CYKLU VSTOUPÍTE 13.5.2028
URAN je planeta nekompromisního rozumu, souvisí se změnami
v rozhodování a způsobu života. Zruší vše, co neprojde kontrolou.
Tady se nejvíce učíme z chybných rozhodnutí.
Cyklus je 84 let, míra života dnešního člověka. K datům patří +- rok
60° - počátky osobnosti, touha po originalitě, a důsledky toho
11.2.1981, 27.3.1981, 14.11.1981

90° - třecí plocha mezi dětstvím a dospělostí, zklamání z rozdílů
nebo naopak nadšení z otevřených dveří, v takovém případě se
poučení odkládá 12.2.1988, 29.5.1988, 30.11.1988
120° - nápaditost má zelenou, snadno může získat podporu pro
velké plány 29.3.1995, 12.6.1995, 10.1.1996
180° - nutnost uvědomit si závažné chyby z rozumu, pokud
nastaly, a zaplatit za ně (vzít si poučení!) 24.5.2010, 17.8.2010,
10.3.2011
240° - rok 2025 má pro Vás být úspěšný a pohodový
NEPTUN souvisí s představivostí, talenty a tvůrčími schopnostmi,
s velkými idejemi, ale také s naivitou a blouděním životem, když
nastane.
Cyklus trvá téměř 165 let a nemůžeme ho tedy prožít celý.
Roky 1972 a 1973 jsou poznamenány přechodem Neptunu přes Lunu
nativního horoskopu. Přináší zjitřenou představivost, možná zmatení
v přístupu k lidem doposud známým a blízkým, a první touhu
přehodnotit, co se o sobě človíček dozvídá. Tady bylo možné
podchytit tvořivost i interpretační talent
1974 a 1975 přechází Neptun přes nativní Mars a jestli doposud nebyl
objeven talent tvořit a předvádět se podle vlastní fantazie, tady to
už bylo nepřehlédnutelné.
V roce 1984 vstupuje Neptun do Znamení Kozoroha a šestého domu.
Přestává platit zažitý řád, zmatky plynoucí z fyzické dospělosti
mohou oslabovat až k nemocem.
1999 – dozrávají představy o tom, jak má vypadat partnerský
vztah, mezilidské vztahy obecně, nejspíš krystalizuje potřeba
úplné rodiny. Odtud se odvíjí největší změna v přístupu k druhým
lidem.

SABIÁNSKÉ SYMBOLY:

V astrologii jsou využívány jako významový podkres stupňů Zodiaku,
které jsou obsazeny. Sabiány jsou řazeny tak jak jdou prvky od
Ascendentu za sebou. Je možné a přínosné nechat si obrazy volně
procházet myslí, až se objeví rezonance, která Vás v souvislosti s prvkem
horoskopu osloví.
Ascendent – osobní horizont – místo prvního nádechu, počátek
prvního domu a utváření pohledu na sebe sama
SaSy:
ŽENA, KTERÁ SE DALA OSTŘÍHAT NAKRÁTKO
Pluto – okupující moc, odraz ze dna, spojení s ptákem fénixem
SaSy:
KROTITEL ZVĚŘE
Jupiter – expanze, optimismus, víra
SaSy:
VELKÉ DÁMY U ČAJE
Uran – revoluce z rozumu, informace nástrojem
SaSy:
FALEŠNÝ SIGNÁL PŘESLECNUT PŘI SOUSTŘEDĚNÍ NA
NEODKLADNOU SLUŽBU
Immum Coeli – hlubina země – zázemí, kořeny, původ
SaSy:
HORNÍCI SE VYNOŘUJÍ Z DOLU
Neptun – Můzy i Jezinky, kreativita i naivita, ideje i iluze
SaSy:
KRÁL VÍL VSTUPUJE DO SVÉHO PANSTVÍ
Luna – pečovatelský cit, sdílení

SaSy:
KRIKET

Mars – vůle, rozhodnost, síla
SaSy:
LAMPA FYZICKÉHO OSVÍCENÍ V LEVÉM CHRÁMU
Descendent – počátky mezilidských vztahů mimo rodinu
SaSy:
DEZERTÉR OD NÁMOŘNICTVA
Dračí hlava – zkušenosti nutné pro další rozvoj
SaSy:
ÚPLNĚK SKLIZNĚ
Medium Coeli – střed nebes – koruna stromu života – plody práce
SaSy:
HEJNO BÍLÝCH HUSÍ
Venuše – ženskost, ženský cit, estetika, materiální hodnoty
SaSy:
ČLOVĚK, OBDAŘENÝ VÍCE VLOHAMI, NEŽ MŮŽE MÍT
Saturn – sevření, autorita, výuka bez citu
SaSy:
DUHA A JEJÍ HRNEC ZLATA
Merkur – zprostředkuje Marsu, co Venuše si přeje – posel. Inteligence,
komunikace
SaSy:
STARODÁVNÁ/STAROMÓDNÍ STUDNA

SLUNCE – dar života a přístup k němu, JÁ
SaSy:
PADAJÍCÍ LETADLO

Učte se dál rozvíjet všechno dobré, nebojte se toho!

Ljuba Axmannová
(příloha:horoskop zrození)

