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VÝZNAM 
TRANZITUJÍCÍHO 
NEPTUNU
Planetární vliv Neptunu obvykle patří k nejhůře 

zvladatelným. Tato planeta působí v životě zmatek  
a nejasnosti. Lidé pod vlivem Neptunu často věří něče-
mu, co není pravda. Zároveň popírá ego, takže si člověk 
pod jeho vlivem připadá slabý, neschopný, méněcenný 
a nehodný. Též dokáže člověka přimět k nesobeckým 
činům a mučednictví. Neptun má ale rovněž moc vy-
kouzlit ty nejkrásnější a ideální vlivy, které sice nemu-
sejí být vždycky reálné, avšak jejich význam spočívá 
právě v jejich kráse. Neptun ovládá všechno, co lidé 
touží uskutečnit, a stejně tak i to, co za skutečné poklá-
dají, přestože to skutečné není.

Potíže spojené s neptunským vlivem pramení z toho, 
že Neptun rozpouští vše, co buduje Saturn, jako je na-
příklad ego, smysl pro povinnost a zodpovědnost, realis-
mus, smysl pro vše jasné, pevné a předvídatelné. Neptun 
toto všechno likviduje. Rozpouští nebo hrozí rozpustit 
vaše ego, a proto se zpočátku cítíte ztracení, zmatení  
a neschopní. Na druhé straně vás však právě toto půso-
bení může přivést k nejvyšší extázi a pocitu sjednocení 
s celým vesmírem. Vše záleží na úrovni vašeho vědomí. 
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Je nutno podotknout, že většina lidí zažívá v souvislosti  
s Neptunem spíše tu první než druhou možnost.

Neptun smývá rozlišování reality a nechává vás na-
pospas zmatku a pochybnostem. Neptunské tranzity, 
zvlášť pokud se týkají Saturnu a saturnských témat, vy-
volávají nejasný, iracionální strach. Neptun může také 
narušit váš smysl pro zodpovědnost a vyvolat pocit,  
že by se spíš druzí měli starat o vás. Jelikož ale na dru-
hou stranu rozpouští ego, můžete si připadat zodpověd-
ní za všechny hříchy světa. Právě neptunský vliv nutí 
některé lidi obětovat svůj život službě druhým a snažit 
se zlepšit podmínky ve světě na úkor vlastních potřeb.

Při přechodu Neptunu domy natálního horoskopu si 
musíte dávat pozor na oblasti vašeho života, jež s da-
ným domem souvisejí, abyste nepadli za oběť iluzím. 
Cokoli, co souvisí s danou oblastí, se totiž může v tom-
to období rozplynout nebo zaniknout, a to maximálně 
nenápadným způsobem.

Při aspektech tranzitujícího Neptunu na různé pla-
nety natálního horoskopu lze očekávat, že záležitosti 
spojené s energií dané planety budou zmatené, nebo 
naopak zidealizované. Planety související s projevy 
ega – Slunce, Mars a Saturn – mohou vést při nároč-
ném spojení s Neptunem ke strachu, úzkosti a pocitům 
nejistoty. Tranzity Neptunu celkově nejsou vhodné  
k trvalým závazkům, jež se týkají obsahu planety  
a/nebo domu, na něž daný tranzit působí, protože vám 
velmi pravděpodobně chybí náležité informace. Pocit 
získaný pod vlivem neptunského tranzitu ovšem může 
být správný a pravdivý, avšak to s určitostí zjistíte 
teprve po odeznění daného tranzitu.
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Neptun v prvním domě
Během několika příštích let se změní váš způsob jed-

nání s jinými lidmi. V tomto období bude složité, avšak 
je nevyhnutelné dobře se poznat. Složité proto, že se 
budete neustále setkávat s novými a novými stránkami 
své osobnosti podle toho, jak vás vnímají druzí, což vás 
bude nutit měnit svou představu o sobě. Pochopit, jací 
vlastně jste, však pro vás bude téměř nemožné, protože 
v této vývojové fázi jste jako chameleon, který se neú-
myslně jeví pokaždé jinak.

Je však nezbytné, abyste se sami v sobě dobře vy-
znali, protože jiní lidé vás jasně chápat nebudou. Musíte 
sami zjistit, kdo vlastně jste, a také pochopit, že vaše 
osobnost tak, jak se jeví druhým, nemusí být nutně va-
ším pravým Já. Osobnost je jen nástroj pro styk s jinými 
lidmi.

Změny, jimiž v tomto období procházíte, mohou 
mást vás i druhé. V důsledku toho mohou nastat kom-
plikace ve vztazích, jelikož si teď přitahujete lidi, kteří 
vidí pouze vaši momentálně se projevující tvář, a ne 
vaše skutečné potřeby. Stejně tak, jak možná matete 
druhé a vzbuzujete v nich různé iluze, třebaže neúmy-
slně, mohou druzí mást vás. Vyvarujte se podivných 
návrhů nebo projektů, do nichž by vás chtěl někdo za-
plést. Váš smysl pro realitu teď není nejlepší.

V tomto období jste zřejmě velmi idealističtí a vychá-
zíte spíš z toho, co byste chtěli pokládat za pravdu než  
z toho, co skutečně je pravda. Můžete se zapojit do ne-
smírně idealistických projektů, jež mají pramalý realis-
tický základ, a tudíž zřejmě velmi špatně dopadnou.

Tento tranzit rovněž povzbuzuje váš soucit s druhý-
mi. Možná budete pečovat o někoho, koho máte rádi  
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a kdo potřebuje vaši pomoc, anebo se zapojíte do orga-
nizované pomoci lidem v nouzi. Při tomto tranzitu mají 
lidé sklon zachraňovat jiné. Dejte si však pozor, aby se 
druzí na vás nestali zbytečně závislými, protože to by 
jim znemožnilo vlastní růst. 

V těchto letech se možná budete chtít na někoho 
obrátit se žádostí o pomoc. Pokud jste příliš zmatení, 
trpíte obavami či pocity méněcennosti, můžete se utí-
kat k někomu, kdo vypadá silnější. Přitom však hrozí,  
že na takovém člověku začnete nepřiměřeně záviset.

Neptun v druhém domě
Během příštích let budete muset projít zásadními 

změnami, co se týče vašeho postoje k hmotnému vlast-
nictví a celkově vašich hodnot. Čím více lpíte na tom, co 
máte, přičemž hodnota, již těmto věcem přisuzujete, je 
pro vás určující pro to, co můžete nebo nemůžete dělat, 
tím víc hrozí, že přijdete o pro vás důležité záležitosti. 
Neptun likviduje ego i objekty, k nimž se ego poutá, 
tím, že zamlžuje a mate vaše názory na dané záležitosti, 
což postupně vede k naprosté změně úhlu pohledu.

To ovšem neznamená, že přijdete úplně o všechno. 
Pravděpodobně si prožijete značnou nejistotu ohledně 
vašeho majetku a možná se dopustíte určitých chyb, 
za něž draze zaplatíte, avšak není důvod domnívat se, 
že přijdete o veškerý majetek. Nejhorší možné potíže 
budete mít pouze v případě, že se se svým majetkem 
naprosto ztotožňujete a připisujete mu nepřiměřenou 
důležitost ve vašem životě. Neptun vládne mystické-
mu principu nepřipoutanosti a nutí člověka nezabývat 
se přehnaně světskými záležitostmi a nepřipisovat jim 
větší význam, než si zaslouží. Tranzity Neptunu, ať už 
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se týkají jakékoli oblasti, v konečném důsledku vždyc-
ky učí tomuto principu.

Možná vás bude lákat hazardovat se svým majetkem 
anebo se zaplést do riskantních spekulativních podniků, 
abyste zvýšili své příjmy. Pokud to dokážete s hravým 
nadhledem, mohli byste mít dost velké štěstí. Pokud to 
ale berete velmi vážně a odhodlaně a nesmírně vám zá-
leží na výsledku, pravděpodobně se vám dařit nebude. 
Nemůžete hrát, jestliže se bojíte prohrát.

Jiným vlivem tohoto tranzitu může být duchovní 
růst a idealizace hodnot. Takový efekt Neptunu ve dru-
hém domě patří k jeho pozitivním stránkám. Pochopíte, 
že hmotné vlastnictví není tak důležité a že to, co po-
třebujete, vám bude poskytnuto do té míry, do jaké jste 
od toho odpoutaní. Většina z nás však byla vychovaná 
v domněnce, že musíme tvrdě bojovat, pokud chceme 
něco získat, což velmi znesnadňuje pochopení výše 
uvedeného principu.

Bez ohledu na to, jaké jsou vaše postoje k dané ob-
lasti, buďte během tohoto tranzitu opatrní, co se týče 
vašich financí a majetku. Rozhodně byste se měli vy-
hýbat hazardním hrám, pokud ovšem nejste vůči riziku 
naprosto odosobnění. Rovněž se vyhýbejte riskantním 
plánům a návrhům, protože při tomto tranzitu můžete 
být podvedení.

Neptun ve třetím domě
Tento tranzit výrazně ovlivní způsob, jakým jedná-

te a komunikujete s běžným světem, i vaše postoje, jež 
ovlivňují váš každodenní život. Dávejte si velký pozor, 
jak komunikujete s druhými. Snažte se být co nejsrozu-
mitelnější, protože v tomto období pro vás bude těžké 
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jasně se vyjadřovat. Může dojít k vážným nedorozumě-
ním, jež by mohla narušit váš osobní život. To se týká 
hlavně lidí ve vašem bezprostředním okolí a příbuz-
ných. Pokud musíte o něčem jednat, buďte maximálně 
opatrní. Nedorozumění a neúmyslné špatné pochopení 
by vás mohlo zaplést do projektů, s nimiž byste jinak ne-
měli nic společného, a to by mohlo špatně dopadnout.

Tento tranzit bude kromě vašich styků s vnějším svě-
tem výrazně ovlivňovat i vše, co se děje ve vašem nit-
ru. Změní váš přístup k životu a hluboce promění vaše 
myšlení. V tom nejlepším případě dojde k této změně 
na základě zvýšeného zájmu o spiritualitu a metafyziku. 
Během tohoto tranzitu se možná začnete vážně věnovat 
určitému ezoterickému směru. Možná vás začnou zají-
mat koncepty jako karma a reinkarnace, a to ve vztahu 
k vašemu osobnímu životu. Také vaše fantazie a před-
stavivost se výrazně probudí. Jenom si dejte pozor, aby 
vám představy nebránily vidět pravdu!

Pokud jste dosud uvažovali přehnaně strnule a ome-
zeně, pak vám toto období přinese mnohá nepříjemná 
překvapení, jelikož zjistíte, že jste věřili klamu. Moh-
li byste se cítit zmatení, nejistí a zmítat se v pochyb-
nostech. Jestliže narazíte na tento problém, snažte se  
na chvíli odložit jakákoli ukvapená rozhodnutí. Pokud 
si můžete dovolit počkat, nakonec se vám vše ujasní  
a vy dospějete ke zcela novému úhlu pohledu, který 
bude mnohem lépe odrážet skutečnost.

Pokud jste ve svém myšlení v zásadě pružní, může 
být vliv Neptunu přesně opačný, než je uvedeno výše. 
Neptun sice vyvolává zmatek a iluze, ale také zvyšuje 
senzitivitu. Možná zjistíte, že najednou okamžitě chápete 
to, co váš rozum obvykle nedokázal zpracovat. Neptun 
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ve třetím domě někdy probouzí skryté senzibilní schop-
nosti. Ve skutečnosti vyvolává Neptun takový duševní 
zmatek tehdy pokud nejste zatím připravení zpracovat 
mimosmyslové vjemy.

Neptun ve čtvrtém domě
Když je Neptun ve vašem čtvrtém domě, váš sou-

kromý a rodinný život projde mnoha zvláštními a nená-
padnými změnami, jež odrážejí psychologické změny, 
probíhající ve vašem nitru. V tomto období hluboké 
duševní síly výrazně proměňují vaše vnitřní Já. V dů-
sledku toho, co teď prožíváte, se možná začnete zajímat 
o spirituální a okultní učení.

Pokud jste v posledních letech neměli žádný výraz-
ný soukromý nebo rodinný život, možná si teď začnete 
vytvářet ideální představu o vysněném domově. Budete 
také velmi tvrdě usilovat o vytvoření takového domo-
va. Pokud jsou však vaše představy příliš idealizované, 
mohou být nedosažitelné. S Neptunem v tomto domě se 
ale rozhodně budete snažit o co nejhezčí domov.

Tento tranzit má však bohužel i jinou stránku. Váš 
soukromý život se během něj může stát zdrojem zmat-
ku a potíží, protože někdo u vás doma se určitým způ-
sobem staví proti vašim nejlepším zájmům. Občas bývá 
těžké zjistit příčinu, následkem je však pocit nejistoty, 
ohrožení a strachu. Nejistotu a obavy ale můžete zaží-
vat i bez jakýchkoli problémů v osobním životě. Jsou 
znakem ohromných změn ve vašem nitru, jež se odrá-
žejí i ve vašem soukromém životě.

V tomto období můžete z nějakého důvodu obtíž-
něji komunikovat i s vašimi rodiči, případně může mít 
jeden z vašich rodičů potíže, které naruší i váš vlastní 
pocit pohodlí a jistoty. Občas se tento tranzit shoduje  
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s onemocněním nebo hospitalizací rodiče, což ale není 
pravděpodobné, pokud se zároveň nevyskytuje nějaký 
další náročný tranzit týkající se čtvrtého domu.

Neptun v pátém domě
Tento tranzit mívá různé vlivy. Především budete mít 

sklon navazovat velmi romantické vztahy. Nespokojíte 
se s ničím, co neodpovídá vašim nejvyšším ideálům. Je 
zajímavé, že v tomto období pro vás přitom nemusí být 
nejvyšší prioritou sexuální naplnění. Protože Neptun 
se staví proti všemu materialistickému, půjde vám spíš  
o splynutí duší než o fyzické spojení. Možná teď takový 
duchovní vztah opravdu naleznete, nesmíte si ale zamě-
ňovat skutečnou osobu se svým ideálem.

Při tomto postavení Neptunu často dochází k tomu, 
že si člověk objekt své lásky idealizuje, vidí v dané oso-
bě někoho, kdo ho spasí před sebou samým, a nekriticky 
ji zbožňuje. Není třeba říkat, že se jedná o neptunskou 
iluzi, jež by se neměla brát vážně. Téměř žádný člověk 
nemůže takové očekávání naplnit.

Tento vzor se může projevit i obráceně, tedy že ně-
kdo vidí spasitele ve vás. Váš milenec či milenka může 
být třeba alkoholik, abychom si uvedli extrémní příklad,  
a vy věnujete všechnu svou energii snaze změnit ho nebo 
ji. To je však marná snaha, která nemá velkou naději  
na úspěch. Při tomto tranzitu byste se měli snažit brát 
jiné lidi jako rovnocenné, ať je to pro vás jakkoli těžké.

Vyhýbejte se teď riskantním finančním podnikům, 
jelikož pátý dům je rovněž domem hazardních her  
a spekulací. Při tomto tranzitu můžete propadnout lá-
kavé iluzi, že vždy vyhrajete, což ovšem není pravda. 
Naopak, dokud je Neptun ve vašem pátém domě, je 
pravděpodobnější opak.
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Během tohoto tranzitu mohou nastat potíže s dětmi. 

Například onemocní nebo je nebudete umět pochopit,  
a tudíž s nimi budete špatně vycházet. Hlavně si své děti 
neidealizujte, protože to jsou jen lidské bytosti zrovna 
tak jako vy. Možná je vnímáte jako neviňátka, jenomže 
ony ve skutečnosti jednají na základě stejných bláho-
vých motivů jako dospělí, jen trochu naivněji.

Tento tranzit podněcuje uměleckou tvořivost. Pokud 
máte umělecké nadání, vaše představivost se probudí  
a vy budete plní tvořivých nápadů v jakékoli umělecké 
oblasti.

Neptun v šestém domě
Tento tranzit má silný vliv na dvě životní oblasti: 

zdraví a práci. Dávejte si teď velký pozor na své zdra-
ví, protože jste náchylnější na onemocnění nebo infek-
ci více než jindy. Neznamená to, že budete celou dobu 
tranzitu nemocní, ale měli byste být opatrní. Obvykle 
ke zdravotním potížím nedochází, pokud zároveň ne-
působí nějaké další náročné tranzity na vaše natální pla-
nety. Dávejte si pozor hlavně na jedy a toxické látky,  
a to včetně drog a alkoholu.

Když Neptun prochází tímto domem, mají lidé často 
podivné představy o výživě a hygieně. Vzhledem k po-
vaze Neptunu se to obvykle projevuje jako vyhýbání se 
určitému druhu potravy. Příkladem je vegetariánství, ve-
ganství nebo strava složená pouze z ovoce. Taková živo-
tospráva není sama o sobě špatná, neměli byste se jí však 
slepě držet, ale sledovat, co to dělá s vaším organismem. 
Anebo se můžete řídit určitými stravovacími pravidly  
z náboženských či duchovních důvodů, aniž byste brali  
v úvahu vaše skutečné tělesné potřeby.




