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MERKUR A SLUNCE

Merkur v konjunkci se Sluncem
V tomto období se musíte vyjadřovat a dávat najevo 

své názory, a to všemi možnými způsoby. Myslí vám to 
jasněji než obvykle a máte pocit větší chytrosti a intelek-
tuální zdatnosti. Zároveň si velmi dobře uvědomujete, jaký 
je účel všeho, v čem jste zaangažovaní, a také tento účel 
umíte jasně vysvětlit druhým. Dejte si pouze pozor, abyste 
nebyli natolik zaujatí snahou sdělit něco druhým, že ne-
budete vnímat to, co chtějí sdělit oni vám. Rovněž nedo- 
pusťte, aby vám váš subjektivní pohled na věc nezabránil 
vzít do úvahy i názory jiných. 

Vyjadřujete se teď se značným zápalem a umíte udělat 
dojem na druhé, pokud vám o to jde. Své stanoviště budete 
hájit i navzdory značnému odporu a získáte si tak respekt 
dokonce i těch, s nimiž nesouhlasíte. 

Na běžnější úrovni budou tyto dny plné komunikace, ať 
už ve formě dopisů (e-mailů), telefonátů či osobních roz-
hovorů. A většina z nich bude vaší vlastní iniciativou.

Tento tranzit občas dodává dnům něco jako elektrický 
náboj, který vás nutí jít ven a cestovat. Můžete mít pocit 
neklidu a nechce se vám být na jednom místě. Vaše mysl 
dychtí po co největším množství nových podnětů, takže 
pokud máte možnost, rozhodně se vydejte na cesty. Během 
tohoto tranzitu se budete učit rychleji než jindy.

Vaše zvídavá mysl možná upoutá pozornost někoho  
na vyšší úrovni, kdo se s vámi bude chtít spojit kvůli ně-
čemu, co je pro vás důležité. Obecně tento tranzit prospívá 
spíše komunikaci s muži než se ženami, dařit by se však 
mělo jakékoliv komunikaci.
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Merkur v sextilu na Slunce
Při tomto tranzitu budou vaše dny hodně rušné, avšak 

mentálně podnětné. Rozhodně byste se neměli nudit, je-
likož je vaše mysl bystrá, čilá a připravená na všechny 
možné zážitky. Dokonce i obyčejné, každodenní aspekty 
vašeho života přinášejí možnost získat nové poznatky a vě-
domosti. Jste teď velmi zvídaví.

Tento tranzit dost často představuje jeden z těch dnů, 
kdy nepřestává vyzvánět telefon. Vypadá to, jako kdyby se 
s vámi chtěli spojit všichni najednou, ale i vy potřebujete 
mluvit s mnoha lidmi. Může dojít k důležitým sdělením 
prostřednictvím pošty, telefonu či osobním kontaktem.  
Se všemi budete mluvit upřímně a otevřeně. Při tomto tran-
zitu je velmi důležité dát lidem jasně najevo, jak na tom jste 
ohledně jakékoliv záležitosti. Vaše upřímnost a přímost si 
získá respekt druhých.

Toto období je vynikající pro jakékoliv skupinové dis-
kuse, kde je potřeba dopracovat se k určitému společnému 
rozhodnutí. Rovněž je příznivá doba, pokud musíte nějaké 
skupině podat zprávu o určité činnosti, které jste se věno-
vali. Pravděpodobně budete svým způsobem něco jako hla-
va takovéto skupiny.

Tento tranzit se velmi často spojuje s cestováním. Mož-
ná nepojedete moc daleko, zřejmě ale budete mnohem víc 
v pohybu než obvykle, a to nejspíš v rámci vaší normální 
práce. Avšak stejně jako v jiných oblastech vašeho života 
bude teď tempo vašich služebních cest rychlejší.

Merkur v kvadratuře na Slunce
Tato kvadratura není nijak zvlášť problematická. Na-

značuje, že těmto dnům bude vládnout čilá mentální aktivi-
ta a že budete hodně komunikovat s druhými. Víc než jindy 
se budete zabývat psaním dopisů či e-mailů, papírováním 
a skupinovými konferencemi. Všechno by mělo jít hladce, 
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i když za určitých okolností můžou nastat problémy. Dejte 
si pozor hlavně na to, abyste s jinými lidmi nemluvili či 
jinak nekomunikovali na základě čistě sobeckých motivů. 
Dejte najevo, co si myslíte, ale pak už to nechte být; vaše 
vyjádření bude totiž zřejmě obnášet dost energie, aby za-
působilo, a není tudíž nutné dělat kolem toho rozruch. Po-
kud přesto vyvoláte hádku, lidé, kteří jsou jinak podobně 
založení, se vám postaví na odpor a komunikace uvázne  
na mrtvém bodě.

Samozřejmě je možné, že se vás někdo jiný pokusí 
vyprovokovat. Zejména můžete mít problém s autorita-
mi. Nejlepším způsobem, jak se tomu vyhnout, je počkat  
na den, kdy budete schopní komunikovat klidněji. 

Pokud začne být každodenní tempo příliš rychlé, což je 
při tomto vlivu dost možné, můžete být nervózní. Je však 
velmi důležité nenechat se příliš vyvést z míry, protože pak 
byste se nesoustředili a neodvedli dobrou práci. Ne že by 
vám nezáleželo na tom, co děláte, jen prostě „vibrujete“ 
tak, že je těžké mít všechno pod kontrolou. Je tedy jasné, 
že tento tranzit je poměrně příznivý pro lidi, kteří jsou  
za normálních okolností mentálně poněkud pomalí a nevy-
bočují z řady, zatímco méně dobrý je pro ty, kdo mají sklon 
k nervozitě a roztěkanosti.

Vaše myšlení teď bude prověřeno, a to hned na několik 
úrovních. Dívejte se na to takhle a poučte se ze svých chyb. 
Nesnažte se obhajovat něco, co se jasně ukáže jako mylné.

Merkur v trigonu na Slunce
Tento tranzit je příznivý pro různé druhy mentální čin-

nosti a komunikaci s druhými. Vaše myšlení by mělo být 
nezvykle jasné a měli byste za všech okolností velmi dobře 
vědět, co chcete. Zároveň byste měli být schopní energic-
ky prosadit před jinými lidmi, oč vám jde, pokud to bude 
zapotřebí.
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Bude se dařit jakékoliv mentální činnosti, při které je 

zapotřebí širší pohled na věc.
Využijte těchto dnů k tomu, abyste se zbavili hroma-

dy nevyřízených papírů, napsali potřebné dopisy (e-maily)  
a zavolali tam, kam je potřeba. I kdybyste sami moc nete-
lefonovali, zřejmě bude hodně lidí volat vám. Toto období 
je vhodné i pro různé skupinové diskuse a jednání, alespoň 
z vašeho hlediska. Jakékoliv pracovní či obchodní jednání 
dopadne velmi dobře, protože umíte detailně vyjádřit, co je 
zapotřebí. Nikdo tudíž nebude moci tvrdit, že nebyl jasně 
informován.

Tyto dny jsou dobré k tomu, abyste si dali věci do 
pořádku, anebo abyste si něco vyřídili s jinou osobou či 
se skupinou lidí. Tento tranzit totiž říká, že budete mít jas-
nou hlavu, a kromě toho vám soulad mezi vaším Sluncem 
a tranzitujícím Merkurem pomůže dosáhnout rovnováhu 
mezi vlastním egem a potřebami druhých. Ostatní budou 
mít pocit, že s nimi jednáte férově.

Nesmírná zvídavost vám umožní velmi efektivně coko-
liv studovat nebo se učit, zvlášť pokud je to nové a zajíma-
vé. Při tomto tranzitu se můžete věnovat i rutinní intelektu-
ální činnosti, příznivější podmínky však mají nová témata.

Merkur v opozici na Slunce
Tento tranzit většinou zintenzivňuje komunikaci  

a myšlenkovou výměnu mezi vámi a jinými lidmi. Může 
však znamenat i vážné konflikty ega a vůle, které se projeví
buď verbálně, anebo jinými formami komunikace. Tento 
tranzit obsahuje vyhrocenou energii, stejně jako všechny 
opozice. Pokud si tedy nedáte pozor na to, jak ho využijete, 
narazíte na potíže a výkyvy. Můžete mít pocit, že dnes mu-
síte někomu něco nutně sdělit, ale bude pro vás velmi těžké 
čekat na vhodnou příležitost. Když už jste řekli, co jste 
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chtěli, druzí možná budou rozhodně proti tomu. Je pravdě-
podobné, že bude nutný kompromis, ale bez třetí strany to 
nebude snadné. Dejte si jenom pozor, aby tato třetí strana 
byla opravdu neutrální a abyste o tom byli přesvědčení vy 
i protější strana.

Při tomto tranzitu se můžete spolehnout na jednu věc: 
ať už budete na druhé reagovat jakkoliv, či ať budou druzí 
reagovat jakkoliv na vás, rozhodně se vzájemně pochopíte. 
Komunikace je pod tímto vlivem poměrně jasná, i když ne 
nutně harmonická.

Jednání a dohodování smluvních podmínek či jiné pra-
covní debaty se nemusí ihned dočkat úspěšného završení. 
Využijte tohoto období k tomu, abyste si udělali jasný ob-
raz o tom, jak je na tom každý ze zúčastněných. Nereagujte 
na to, co řeknou druzí, emocionálně, ale prostě je nechte, 
ať se vyjádří. Až se nálada trochu uklidní, určitě se dopra-
cujete k dohodě. 

Občas tento tranzit znamená komunikaci s někým,  
s kým máte většinou problém komunikovat. Při tomto tran-
zitu však jako kdyby každý z vás dostal nezvyklý popud  
k mluvení.

Teď neváhejte a promluvte si s druhými o důležitých 
věcech, ale připravte se na to, že to může být dost bouřli-
vá debata. Avšak to, co tentokrát vynesete na světlo, vám 
může opravdu pomoct v budoucnosti.

MERKUR A MĚSÍC

Merkur v konjunkci s Měsícem
Toto je ten nejvhodnější čas na vyjádření svých citů  

a pocitů, není však nejlepší pro rozumnou, logickou komu-
nikaci. Při tomto vlivu umíte zřejmě dost dobře uvažovat, 
ale na to, co chcete vyjádřit, nestačí pouhý rozum a logika. 



wzuxijqrthsyv

29

wzuxijqrthsyv
Při tomto tranzitu musíte komunikovat na všech úrovních, 
ne jenom racionálně.

Vaše myšlení může být občas natolik ovlivněno vašimi 
pocity, že je pro vás těžké pohlížet na určitou situaci objek-
tivně. To by většinou neměl být vážný problém, ale může 
být těžké sdělit svůj názor někomu, kdo není naladěn stejně 
jako vy. Pokud vás zároveň něco rozčílí či rozruší – což 
však není dáno jen samotným tímto tranzitem – jiným li-
dem se s vámi bude velmi těžko vycházet, jelikož nedoká-
žete vidět věci jinak, než svým vlastním pohledem.

Pokud jste však naopak v poklidném stavu mysli, budete 
druhým naslouchat mnohem lépe, než obvykle. Vaše mysl 
je teď natolik vnímavá, že zachytáváte i nálady a pocity 
jiných lidí, nejen jejich slova. Vyslechnete je s velkým sou-
citem, protože se do nich dokážete opravdu vcítit. Tradičně 
se tento vliv pokládá za dobrý hlavně pro komunikaci se 
ženami, avšak ve skutečnosti je dobrý pro jakýkoliv rozho-
vor, kde se komunikuje na základě pocitů stejně jako slov.

Je dost pravděpodobné, že budete chtít mluvit o tom, co 
je pro vás osobně důležité a co se vás dotýká na té nejsouk-
romější úrovni – o své minulosti, rodině, domově. Budete 
přitahováni lidmi s podobnými zkušenostmi. A pokud se 
na vás někdo obrátí s prosbou o radu, bude pro vás důležité 
najít v jeho příběhu známé prvky, abyste mu ukázali, že 
není sám.

Logické úvahy vás o tomto čase moc nezajímají. Víc 
vám záleží na hledání souvislostí než na rozdílech. Chcete 
kupříkladu vědět, co mají lidé společného, a ne čím se liší, 
a hledáte pochopení, jež lze sdílet s každým.

Merkur v sextilu na Měsíc
Tento tranzit vás přivádí k hlubšímu kontaktu s vašimi 

pocity i s pocity lidí, s nimiž se setkáváte. Umíte vycítit 
náladu druhých a mluvit s nimi tak, aby to bylo v soula-
du s jejich pocity, přičemž nejste neupřímní ani vyhýbaví. 
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Prostě si víc než jindy uvědomujete emocionální stránku 
komunikace a to, jak souvisí s racionalitou.

Tato schopnost je velmi užitečná zejména při jednání se 
skupinami lidí. Je to skvělý tranzit, pokud chcete nějakou 
skupinu přesvědčit o svém názoru. Je však důležité, abyste 
byli upřímní, protože lidé vycítí, co se skrývá za vašimi 
slovy. Tento tranzit vám občas může propůjčit schopnost 
okouzlit skupiny lidí.

Stejně jako jiná spojení Merkuru s Měsícem, i tento 
tranzit je dobrý k tomu, abyste nahlédli do svého nitra a za-
mysleli se nad svým duševním stavem. Dokážete teď sdě-
lit své pocity sami sobě i druhým, což je důležité, protože 
během každodenního shonu často přestaneme vnímat, co 
vlastně cítíme. A pokud máte nějaký problém, který neu-
míte vyřešit sami, teď je ta pravá chvíle pohovořit si o tom 
s někým jiným.

Na druhou stranu umíte nezvykle dobře vyslechnout 
problémy jiných lidí. Vycítí váš zájem a možná se na vás 
obrátí s prosbou o pomoc. Nebude vás to nijak obtěžovat, 
protože vám záleží na emocionálně bohaté komunikaci,  
a proto jim ochotně psychicky pomůžete.

Merkur v kvadratuře na Měsíc
Během těchto dnů budete určitě v kontaktu se svými po-

city. Měli byste tohoto času využít k tomu, abyste si ujasnili, 
co cítíte ohledně jakékoliv záležitosti, která se vynoří. Ne-
bude to jenom příjemné, ale ani by to nemělo být naprosto 
nepříjemné. Vaše myšlení bude nezvykle ovlivněno vaši-
mi pocity a vaše nevědomé impulsy podbarví komunikaci  
s druhými natolik, až vám to bude dělat potíže. Probudí se 
teď ve vás staré psychologické vzory, proto si dejte pozor 
na nepřiměřené reakce, které by mohli zhatit to, oč vám 
jde. Zamyslete se nad postoji, které jste převzali od svých 
rodičů, a neustále si klaďte otázku: „Je tohle výsledek mé 
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vlastní zkušenosti, anebo je to nějaké dogma, kterému jsem 
se naučil věřit ještě jako malý?“ Není sice možné vykořenit 
každé přesvědčení, které se skrývá za našimi předsudky, 
ale rozhodně byste měli někde začít a tyto dny jsou k tomu 
jako stvořené.

Velmi často jsou terčem nevědomých projekcí ženy 
(bez ohledu na to, zda jste vy sami muž nebo žena), a tudíž 
je tento tranzit tradičně vykládaný jako „hádky se ženami“. 
Každopádně pro vás bude v tomto období zdrojem potíží 
kdokoliv, kdo ve vás probudí určité nevědomé přesvědčení 
nebo myšlenkové vzory.

Na druhé straně můžete tohoto času využít k tomu, 
abyste někomu dali najevo své pocity, avšak netvrďte, že 
je to váš racionální postoj. Vaše pocity mají svou vlastní 
logiku a platnost, jimž ale racionalizace nepomůže. Snažte 
se odhalit, co se skrývá ve vašem nevědomí, abyste mohli 
přestat ze svých problémů obviňovat druhé. Tento tranzit 
vám skýtá příležitost pochopit, v jakém smyslu si sami mů-
žete za potíže, jež v životě máte, a něco s tím udělat.

Merkur v trigonu na Měsíc
Tento tranzit chce oživit vaši každodenní rutinu, nad 

kterou se většinou moc nezamýšlíte. Všechno bude zajíma-
vější, než obvykle, a s jinými lidmi si budete vyměňovat 
fascinující zkušenosti. Vaše běžné tempo se trochu zrychlí, 
ale ne natolik, abyste si začali připadat roztěkaní. 

Zároveň budete mnohem víc než jindy ve spojení se 
svými pocity a budete i mnohem citlivější k druhým. Bylo 
by dobré pohovořit si teď s někým o tom, co cítíte. Výše 
zmíněné bohatší prožívání je ve skutečnosti důsledkem 
toho, že věci víc prociťujete a víc se do nich vkládáte. 

To z vás dělá i dobrého posluchače. Mnohem víc vám 
vyhovuje naslouchat druhým, než se sami chopit iniciativy 
a začít s někým mluvit či navazovat bližší kontakt. Jiní lidé 
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vycítí váš upřímný zájem a soucit a uvědomí si, že si s nimi 
vaše ego jen nezahrává. 

Měsíc symbolizuje vztahy se ženami a tento tranzit vám 
pomáhá komunikovat s nimi, hlavně pokud jste muž, jenž 
má obvykle se ženami problémy. Platí to však i pro ženy, 
neboť komunikace mezi dvěma osobami obecně si často 
vyžaduje pomoc.

Merkur v opozici na Měsíc
Potíž při tomto tranzitu spočívá v tom, že pro vás bude 

těžké nedovolit, aby emocionální záležitosti nezamlžily 
komunikaci s druhými. Může se totiž stát, že se projeví 
vaše nevědomé popudy namísto toho, abyste někomu něco 
logicky sdělili, což ovšem není vysloveně špatné. Pokud 
vámi zmítají takovéto nejasné pocity, je dobré projevit 
energii, která se za nimi skrývá, a vynést je na světlo. Může 
se vám ale stát, že přitom řeknete něco, co jste nechtěli.

Můžete narazit i na jiný komunikační problém. Všech-
no, co říkáte, je ovlivněno tím, co se ve vás usadilo v dět-
ství, přestože si to neuvědomujete. I když je to tak do určité 
míry pořád, momentálně se to zřejmě projeví nevhodně 
a bez souvislosti s tím, co se opravdu děje v přítomnosti. 
Snažte si být vědomí toho, co přesně říkáte a proč, a dřív, 
než něco vyslovíte, si zkuste uvědomit, jaké jsou vaše pře-
vládající vzory myšlení. Pokud jste emocionálně ve stresu, 
což je při tomto tranzitu dost možné, buďte obzvlášť opatr-
ní. Jestliže dovolíte, aby všechno ovládaly vaše pocity, to, 
co řeknete, nebude mít moc velkou cenu, jedině snad pro 
psychologa.

Váš duševní výkon je v těchto dnech ohrožen starými 
myšlenkovými vzory, minulými záležitostmi a nevědomý-
mi postoji. Nejlepší bude vyhnout se jakýmkoliv závažným 
uzávěrům. Pokud byste to přesto udělali, pravděpodobně 
byste za chvíli museli změnit názor. Naštěstí však vliv 
Merkuru netrvá příliš dlouho.


