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SLUNCE A SLUNCE
Slunce v konjunkci se Sluncem

Dnes máte své skutečné narozeniny, i když podle kalendáře tu může být posun o pár dní. V každém případě se
jedná o datum, kdy se Slunce navrací do pozice, v jaké se
nacházelo při vašem narození, a tím pádem završuje své
imaginární ekliptické putování.
Měl by to být den nových začátků. Začíná nový rok vašeho osobního kalendáře, jehož celý běh ovlivní to, jak se dnes
cítíte. To ovšem neznamená, že pokud vám dnes všechno
nevyjde tak, jak si představujete, bude celý příští rok špatný.
Faktem však zůstává, že planetární vlivy, které dnes působí,
budou mít velký význam pro další rok jako celek. Mnozí
astrologové zjišťují, že horoskop sestavený pro přesnou hodinu a minutu, kdy se Slunce navrací do své natální pozice,
poskytuje významnou předpověď na celý příští rok.
I když nemusíte pociťovat mimořádně dynamickou energii, přesto máte pocit, jako byste nějakým způsobem byli
středem pozornosti. Je to přirozený důsledek silného slunečního tranzitu, a nejen proto, že k němu dochází v období
vašich narozenin. I kdyby se nedělo nic mimořádně výrazného, měli byste zahájit něco nového. Dostává se vám nových impulzů přímo z energetického středu vaší bytosti, jež
Slunce symbolizuje. Vše nové, do čeho se dnes pustíte, se tudíž bude nést na vlnách této nové energie a velmi pravděpodobně dospěje k uspokojivým výsledkům. Všechno, co dnes
uděláte nebo začnete dělat, ponese pečeť vaší osobnosti víc
než cokoliv jiného. Máte možnost znovu se prosadit. Dejte
světu najevo, kdo jste, ne arogantně či zákeřně, ale tak, aby
všichni poznali, že tady jste. I vy stejně jako ostatní máte své
potřeby a touhy, a tudíž máte co nabídnout tomuto světu.
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Slunce v sextilu na Slunce

K tomuto tranzitu dochází dvakrát během roku, zhruba dva měsíce před vašimi narozeninami a dva měsíce po
nich. V tomto období byste se měli snažit spojit svou energii s lidmi ve vašem okolí – s přáteli, sousedy a skupinami,
se kterými se identiﬁkujete. Máte teď možnost velmi efektivně spolupracovat s druhými a uvést do souladu své cíle
a potřeby s jejich. Nemusíte přitom ztratit nic ze své identity
– naopak budete mít pocit, že to, co děláte, vaši identitu potvrzuje.
Je vhodný čas setkávat se s lidmi. Budete si užívat jejich
společnosti, která vám hodně dá. Dokonce i s těmi, kteří
podle vás stojí nad vámi, budete vycházet snadno a příjemně a kontakt s nimi napomůže vašemu celkovému vývoji.
Během sextilu, který nastupuje dva měsíce po narozeninách, byste měli zhodnotit, jak daleko jste se dostali při realizaci cílů, které jste si dali pro tento rok. Nenechejte se zmást
iluzí, která vám tvrdí, že si nemusíte uvědomovat, co děláte.
Pokud se rozhodnete pro nevědomost, asi tak za třicet dní
budete muset čelit něčemu, čemu nebudete rozumět. Možná
pak dojde k nevysvětlitelným konﬂiktům s druhými, jež vás
přinutí řešit problémy improvizovaně a nepromyšleně. Teď
je čas, kdy si je třeba ujasnit, co musíte udělat, přinejmenším
v dohledné době, a uspořádat všechny své záležitosti.
Během sextilu, který nastupuje dva měsíce před narozeninami, se zamyslete nad tím, jak vám uplynulý sluneční cyklus posloužil. Zjistěte, co se vám podařilo a co ne,
a připravte se na své narozeniny, jež budou začátkem nového
cyklu.
Kosmická energie vás k ničemu z toho nebude nutit,
ale bylo by škoda promarnit takovou příležitost.

Slunce v kvadratuře na Slunce

K tomuto tranzitu dochází zhruba tři měsíce před vašimi narozeninami a tři měsíce po nich. V obou případech
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se jedná o tranzit střetnutí a krizí. Závažnost těchto krizí
má širokou škálu, v žádném případě se však tohoto tranzitu
nemusíte obávat. Přesto si dávejte pozor na okolnosti, které
prověří vás i platnost toho, co děláte.
Velmi často k tomu dochází v podobě lidí, kteří usilují
o něco, co se kříží s vašimi plány. Mohou jít proti vám záměrně i neúmyslně, v každém případě vás ale důsledky jejich činů donutí dokázat, že to, oč vám jde, stojí za to. Tyto
osoby ve vás mohou vyvolávat nesmírnou zlost a pocit,
že konají na základě čiré zlomyslnosti. Ve skutečnosti jim
však jde o totéž, oč vám, což se musíte naučit pochopit.
Během kvadratury, která nastupuje tři měsíce po narozeninách, se mohou tyto střety objevit v souvislosti s vaší
snahou něco vybudovat, vytvořit či rozběhnout. Anebo
mohou být jakýmsi testem určitého nového aspektu vaší
osobnosti, která se nedávno začala projevovat. Je to jako
by se určitý prvek vašeho Já nebo vašeho života pokoušel
vyjít na světlo, ale svět trvá na tom, aby se nejprve obhájil.
Všechny vaše úspěchy i neúspěchy ponesou ovoce zhruba
za tři měsíce, když bude tranzitující Slunce v opozici s nativním Sluncem.
Během kvadratury, která nastupuje tři měsíce před narozeninami, bude zpochybněno vaše úsilí dokončit různé
projekty, a dosáhnout tak úspěchů i se všemi důsledky.
Pomalu přesouváte pozornost k další fázi vašeho vývoje,
i když vás okolnosti tvrdě upozorňují, že ještě nebyla završená fáze současná. Střety v tomto období často souvisí
s událostmi, ke kterým došlo před třemi měsíci během sluneční opozice.

Slunce v trigonu na Slunce

K tomuto tranzitu dochází dvakrát ročně, zhruba čtyři
měsíce před vašimi narozeninami a čtyři měsíce po nich.
Představuje období rovnováhy a vyváženosti ve vašem životě, kdy můžete být sami sebou, aniž by se vám do cesty
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stavěly překážky v podobě jiných lidí či nepříznivých okolností. Máte teď víc energie než obvykle a jste schopní udělat,
cokoliv chcete, ať v práci nebo ve volném čase, s velkou
chutí a nasazením. Je to skvělý čas na dovolenou, pokud to
pro vás v tomto období roku přichází do úvahy.
Mnohé záležitosti vašeho života teď běží velmi hladce,
až vás to může svádět k domněnce, že tomu tak bude napořád. Ve skutečnosti byste teď měli své záležitosti upevnit
a posílit, abyste se vyhnuli potížím, které mohou nastat později. Jelikož je teď hladina stresu ve vašem životě velmi nízká, můžete toho dosáhnout velmi snadno.
Během trigonu, který nastupuje čtyři měsíce po narozeninách, byste měli zhodnotit projekty, které v poslední době
fungovaly bez problémů. Připravte je na blízkou budoucnost, kdy dospějí ke kritickému vyvrcholení. Úspěch máte
na dosah ruky, proto využijte současného období, abyste se
na něj připravili. Pokud totiž nebudete připravení, jakýkoliv úspěch vás mine.
Zhodnoťte také všechno to, co nedopadlo nejlépe, abyste
se mohli rozhodnout, zda skoncovat se ztrátami a připravit
se na nový začátek. Možná bude trochu těžké rozhodnout
se, které projekty stojí za záchranu a které ne, ale pokud si
s tím dáte námahu, poznáte to. Z těch, které stojí za záchranu, budete mít subjektivně lepší pocit než z těch druhých.
Během trigonu, který nastupuje čtyři měsíce před narozeninami, byste se měli zastavit a prozkoumat své nedávné
úspěchy. Zjistěte, jak je můžete v budoucnosti využít a jaké
trvalé hodnoty z nich můžete vytěžit. Neusněte ale na vavřínech, protože ještě budete muset čelit překážkám.
Podívejte se i na to, co vám nevyšlo. Momentálně byste
už za sebou měli mít v daných oblastech nové začátky, takže dokážete zhodnotit, jak vám to jde. Pokud jste se ještě
nevydali novými cestami, nemarněte čas lítostí, ale vrhněte
se do uklízení zbytků a zachraňování toho, co zachránit lze.
Poklidné tempo tohoto trigonu vám bude nápomocné.
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Slunce v opozici na Slunce

K tomuto tranzitu dochází šest měsíců po vašich narozeninách. Představuje období, kdy energie ve vašem životě vrcholí. Teď je čas dovést své záležitosti do konce, ale
nemyslete si, že se vyhnete opozici ze strany druhých lidí,
jelikož ti mají své vlastní ambice, jež se mohou nacházet
v rozporu s těmi vašimi. Zvlášť dobrý pozor si dejte na své
nadřízené a na oﬁciální představitele. Můžete totiž vyburcovat jejich nelibost, a odporovat jim by pak bylo těžké.
Možná vám připadá nesnadné zařídit, aby všechno dobře fungovalo, pokud jste se ale na toto období připravili,
budete mít úspěch. Musíte se vyhýbat pocitům nadřazenosti, arogance a povýšenosti. Takový postoj by mohl totiž
jedině tak zkazit všechno, čeho jste až dosud dosáhli.
Někdy může být toto období obdobím neúspěchu, kdy si
uvědomíte, že určitá snaha prostě k ničemu nevedla a že musíte začít znovu od začátku. Neúspěch tohoto období by ale
neměl být důvodem k tomu, abyste se cítili poražení. Spíš
byste měli mít pocit, že vám prostě nevyšel „životní experiment“. S tím, co jste se naučili, dokážete vytvořit zcela nový
projekt, který už nebude mít chyby toho, který selhal. Velmi
často je tomu tak, že ke skutečnému selhání došlo před několika měsíci, ale vám to dochází až teď, a proto jste právě
teď nejvíce náchylní ke ztrátě odvahy. Může to vést k období
poklesu energie, i když někdy se může ono „selhání“ projevit jenom jako stav napětí vedoucí k malátnosti.
Psychologicky řečeno: nyní dochází k událostem, jež
stavějí váš individuální život před oči vašeho okolí a druhých lidí. Proto může tento tranzit sloužit ke zvýšení vědomí a sebevědomí. Všechny možné osobní kontakty jsou teď
nesmírně důležité, a kdybyste se před druhými schovávali,
nic byste tím nezískali. Zřejmě by to ale ani nešlo.
Ani ty prvky vašeho života, které byly v pořádku a které
teď dosahují vrcholu, však ještě nepřeklenuli kritický bod.
Jedna věc je něčeho dosáhnout, ale začlenit tyto úspěchy
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do vašeho života a učinit je součástí vašeho osobního růstu
je něco jiného. Svůj život jste si utvářeli různými způsoby. Teď pocítíte důsledky těchto způsobů a struktur jakož
i jejich vliv na váš život. Přesto máte pořád tvořivou moc
rozhodnout, jak vás budou vaše vlastní výtvory utvářet.

SLUNCE A MĚSÍC
Slunce v konjunkci s Měsícem

Tento tranzit staví do popředí váš soukromý, domácí
a emocionální život. Veškerá symbolická síla solární energie se vlévá do vašich pocitů a vynáší je na povrch, kde je
můžete pozorovat a snažit se jim porozumět. Nemusíte se
obávat, není to nijak bouřlivý tranzit. Ve skutečnosti budete
mít pocit větší integrity a celistvosti než jindy. Také byste
měli mít lepší vztahy s jinými lidmi, zejména se ženami.
Je tomu tak proto, že ke všemu přistupujete jako celistvá
bytost bez roztříštěnosti a zmatku.
Problém se může objevit jedině tehdy, pokud se bojíte
svých citů. Pak se tento tranzit stává bouřlivým a nepříjemným, jelikož vás nutí ke konfrontaci s nějakou částí vašeho Já,
která se vám nelíbí. Problémem však nejsou samotné emoce,
nýbrž váš odpor k nim. Pokud je vám tento tranzit nepříjemný,
měli byste se zamyslet nad tím, jak se stavíte ke svým pocitům. Je možné, že váš postoj není moc zdravý, čím se připravujete o určitou část života, která by vás obohatila.
Tento tranzit vynese na povrch všechny vaše nevědomé
postoje, proto si dávejte dobrý pozor na to, s čím se dnes
setkáte. Můžete se toho hodně dozvědět.
Na praktičtější úrovni je to den vhodný ke zhodnocení vašeho soukromého života, stavu domácnosti a rodinných vztahů. Dnešní události to všechno staví do popředí.
Možná chcete provést nějaké změny jako třeba přestavět
nábytek anebo si promluvit se svou láskou o nutných změ-
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nách ve vašem vztahu. Je to čas nových začátků ve vašem
vnitřním životě, něco jako osobní „nov“. Momentálně je
snazší než kdykoliv jindy provést změny v těchto oblastech
vašeho života. (K tomuto tranzitu dochází každý rok vždy
ve stejnou dobu.)
Nesnažte se teď v životě příliš drát do popředí. Ty oblasti vašeho života, které ovládá Měsíc, mohou ve skutečnosti podpořit nebo zničit všechny vaše další snahy, jelikož
vycházejí z nejhlubších kořenů a základů vaší existence.
Jestliže jste zde slabí, budete slabí i jinde, ať se to snažíte
jakkoliv ignorovat. Pokud jsou však nejniternější část vaší
psychologické bytosti a váš soukromý život v pořádku, téměř nic vás ve skutečnosti nemůže rozrušit.

Slunce v sextilu na Měsíc

Toto je období psychologické a emocionální rovnováhy,
kdy jsou různé aspekty vaší osoby ve vzájemném souladu.
Umíte teď čelit běžnému životu snadněji než jindy, což se
odrazí i ve vašem hmotném světě.
Vztahy s přáteli a bližními budou velmi harmonické.
Můžete navázat i nová přátelství. Lidé s vámi dnes budou
dobře vycházet, protože jste v pohodě. Běžné diskuze,
smlouvání a jednání proběhnou bez překážek.
Zjevně je vhodná doba trávit čas s druhými, pokud to
jde. Pozvěte své přátele k sobě domů – váš domácí život
bude poklidnější než obvykle, takže se o tuto příjemnou
náladu můžete podělit s druhými.
I vztahy s opačným pohlavím jsou teď klidnější než jindy. Všichni v sobě nosíme obraz dokonalého představitele
opačného pohlaví; tento ideál je v horoskopu žen symbolizovaný postavením Slunce a v horoskopu mužů postavením
Měsíce. Sextil mezi Sluncem a Měsícem vytváří harmonii
mezi muži a ženami stejně jako ve vašem nitru. Může to
vést k přátelstvím a milostným aférám, i když významný
milostný vztah musí být podpořen i dalším tranzitem.
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Toto je čas velmi příznivý k zamyšlení se nad svým soukromým a citovým životem. Neshody v této oblasti mohou
být urovnány, protože se nacházíte v relativním míru sami
se sebou i s druhými, a tak by pro vás nemělo být těžké
mluvit o osobních záležitostech. Pokud se chcete těmto
problémům nyní, kdy je k jejich řešení vhodná doba, raději
vyhnout, budete jim muset čelit později, kdy to tak snadné
nebude. Platí to zejména tehdy, když se tranzitující Slunce od vašeho nativního Měsíce vzdaluje. Pokud se Slunce
k Měsíci blíží, konfrontace není zdaleka tak důležitá, protože v tom čase prakticky odpočíváte, přijímáte důsledky
svých činů z nejčerstvější minulosti a připravujete se na
nový cyklus ve vašem soukromém i domácím životě. Přesto by bylo vhodné se nad sebou zamyslet.

Slunce v kvadratuře na Měsíc

Toto období může vytvářet určité napětí, je zde však
potenciál pro mnohé podněty. Pokud jste v sobě dusili tlak
z práce, domu, rodiny nebo jakéhokoliv jiného zdroje, teď
jej bude velmi těžké snášet, zvlášť pokud jste mu poslední
dobou odmítali čelit. Vaše jednání může být dnes impulzivní a špatně naladěné, jelikož jsou vaše emoce v konﬂiktu
s vaší vůlí.
Když teď čelíte problémům, můžete mít pocit, jako byste byli rozštěpeni na dvě osoby, které si vzájemně překážejí. Jedné z těchto „osob“ rozumíte – je to vaše vědomá
osobnost, to, co považujete za „sebe“. Kdybyste měli sami
sebe popsat, popsali byste tuto osobu. Máte však v sobě
ještě jinou osobnost, která se skrývá ve vašem nevědomí,
ve vašich nespoutaných emocích a zvycích. Jiní lidé tuto
druhou stránku vaší osoby dokážou spatřit bez potíží, vy
si ji ale většinou neuvědomujete. Tato osobnost není negativní, je pouze jiná než vaše více vědomá část. Ona první
osobnost je zastoupena Sluncem – a je jedno, zda nativním
nebo tranzitním, zatímco druhá Měsícem. Kvadratura mezi
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tranzitním Sluncem a nativním Měsícem se projevuje podrážděností, popudlivostí a přehnanou emocionalitou.
Tento vnitřní zmatek se žel může nepříjemně projevit i ve
vašem vnějším světě. Kromě zjevných problémů, které mohou nastat, jestliže jste vůči každému přehnaně podráždění,
hrozí problémy vnější symboliky. Tak třeba Slunce představuje i autoritu. Znamená to, že můžete reagovat velmi přecitlivěle na své nadřízené a mít velké problémy při jednání
s nimi. Anebo vás může nesmírně rozčilovat něco u vás
doma, takže se budete hádat se členy rodiny.
Pokud k tomu dojde, měli byste se snažit zjistit, zda jste
se vyhýbali problému, který k této situaci vedl. Dny jako
tento jsou možná otravné, vychází v nich však najevo skryté napětí, abyste s ním podle možností byli schopní něco
udělat. I když je možná dobré nechat věci nejprve vychladnout.
Tento tranzit nemusí být nutně až tak složitý. Závisí to
na tom, jak dobře zvládáte své emoce. Pokud jste na tom
po citové stránce dobře, pak se může jednat o tranzit plný
energie, který vám dodá emocionální náboj i fyzickou sílu.
Všechno, co uděláte pod tímto vlivem, bude obsahovat silné emocionální nasazení a jasný záměr. Nezapomínejte, že
většina lidí má s tímto tranzitem problémy proto, že si neumí udržet rovnováhu mezi vůlí a city, aby mohla jednat
vědomě a přitom procítěně. Pokud se vám podaří tuto rovnováhu udržet, budete jednat velmi přesvědčivě.

Slunce v trigonu na Měsíc

Podobně jako sextil je trigon mezi Sluncem a Měsícem
obdobím vnitřního klidu a rovnováhy. Dokážete v tichosti
nahlédnout do svého nitra a dospět k hlubšímu pochopení
toho, co chcete, co potřebujete a jak byste se k tomu měli
dopracovat. Váš životní postoj je vyvážený. Snažíte se žít
s pomocí pocitů i intelektu a s druhými lidmi komunikujete
na obou úrovních. Jelikož dnes tak dobře rozumíte svým
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náladám a pocitům, dokážete pomoci i druhým v pochopení sebe sama. Sami sebe teď poznáte lépe než jindy skrze
vztahy, zejména s příslušníky opačného pohlaví.
Jelikož je to čas rovnováhy a vyváženosti, měli byste prozkoumat svůj soukromý život a zjistit, jak napravit
nedorozumění a problémy s jinými lidmi, jež mezi vámi
vytvořilo napětí. Dnes dokážete učinit kompromisy, které
jsou nutné pro to, abyste mohli s druhými vycházet.
Trigon, který tvoří Slunce vzdalující se od nativního
Měsíce, říká, že byste měli připravit všechny oblasti vašeho života, které se blíží k vrcholu. Brzy se dostanete do období tvořivého napětí, kdy budete pociťovat tak velký tlak,
že nebudete moci zhodnotit situaci a zavést změny nutné
k hladšímu průběhu dění. Proto takové změny proveďte
teď, když máte klid.
Trigon, který tvoří Slunce přibližující se k nativnímu
Měsíci, znamená, že za sebou právě máte období vyvrcholení a napětí, a proto nyní můžete zhodnotit, co se stalo,
jaký to má význam a jaké důsledky z toho pro vás plynou.
Využijte tohoto času k inventarizaci a začněte se připravovat na budoucnost, kdy budete muset začlenit to, co jste se
naučili, do svého nejniternějšího života. Pokud jste v posledních měsících zažívali spíš stav zhroucení než tvořivého vyvrcholení, vzchopte se a začněte znovu, zejména co
se týče vašeho soukromého života.
Přátelství a milostné vztahy, které navážete ovlivnění
tímto tranzitem, budou pro váš budoucí život velmi významné, a dokonce mohou mít silný vliv na vaše celkové
názory na život.

Slunce v opozici na Měsíc

Toto bude zřejmě den plný napětí, avšak významný.
Jeho události totiž mohou odhalit, jak zvládáte běžnou rutinu svého života a jak využíváte svou vnitřní energii k tomu,
abyste žili tak, jak chcete.
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