
Astrologický transitní horoskop na období od    9. října 2011 dokonce r. 2012 Klient:   XXXXX  Nejvýznačnější konstelací Tvého horoskopu je Stellium (Stelliem rozumímekonjunkci tří a více planet) Slunce, Venuše, Urana a Pluta v Panně, v pátémdomě Tvého horoskopu (domy v astrologii rozumíme 12 úseků horoskopu, tedyvlastně 12 úseků hvězdné oblohy, které jsou rozhodující pro okamžik, pro nějžhoroskop sestavujeme). Tato čtyřkonjunkce zmíněných planet Ti může vzhledemke svému postavení dávat introvertní rysy a možná i určité potíže sprosazováním svých názorů. Vzhledem k tomu, že jde o nejvýznačnější částTvého horoskopu, jsou planety v nich zúčastněné a jejich aspekty důležitější, nežty ostatní. Homeopatický souhrn horoskopu klienta XXXXXX:Ze zdravotního hlediska můžeš být paradoxně člověkem vcelku zdravým dovysokého věku, protože dle shrnutí postavení všech Tvých planet a domů je možnousoudit, že máš velmi dobré schopnosti neduhy přemáhat vlastní energií. Je třeba siale dávat poněkud pozor na úrazy, k nimž můžeš mít sklony, zejména na úrazysouvisející s dopravou. Tvými konstitučními homeopatickými léky jsou s největší pravděpodobnostíARSENICUM ALBUM, PULSATILLA a patrně i SILICEA. Výhled na příštích dvanáct měsíců pro klienta XXXXXX:Transitem rozumíme stav, kdy se některá z planet na obloze ocitne ve významnémaspektu k místu, kde stála některá z planet v okamžiku narození člověka. Tyto aspektymohou být buď přímo konjunkce – tedy transitní planeta stojí na stejném místě jakostála při narození planeta nativní (konjunkce může být buď dobrá nebo špatná, záležívždy na transitoru – konj. Saturna či Marse jsou vždy nedobré, od Jupitera vždydobré - a na postavení nativní planety v horoskopu), pak dobré aspekty trigon – jde oúhel 120 stupňů – či sextil – 60 stupňů – poté nedobré aspekty oposice – kdy transitníplaneta stojí přesně naproti místu, kde stála při narození člověka některá z nativníchplanet a kvadratura – zde jde o úhel 90 stupňů k místu nativní planety...Důležité konstelace a transity, které Tě v příštích 12 měsících čekají:V současné době až do 30. 11. 2011 je Jupiter ve výborném trigonu na Tvůj Uran,což ukazuje, že u Tebe probíhá období, kdy začíná nová etapa životního osudu, „starédráhy se opouštějí“ a mohou nyní začít přicházet nové a zvláštní události dobré promysticismus, techniku či povolání. Současně až do 26. 12. u Tebe bude probíhat jižprobíhající trigon Pluta na Tvůj Uran, což ukazuje na období nových začátků a nanutnost "začínat znovu" pod velkou námahou. Je to ale transit dobrý, čili přes určiténepříjemnosti by výsledek v každém případě měl být positivní. Mezi 21. listopadem až 11. prosincem 2011 je však třeba zvýšené opatrnosti,



protože bude Saturn na obloze v konjunkci na místo, kde stál v okamžiku Tvéhonarození Mars. Obecně je to období velmi nepříjemné, v němž může přijít určitéduševní utrpení a je třeba také dávat pozor na nebezpečí nezdarů či zranění. Od 21. 11. do 28. ledna 2012 bude jeden důležitý bod v každém horoskopu, a sicetzv. měsíční uzel v kvadratuře na Tvoje Slunce, což není období přímo nebezpečnéTobě, ale většinou při transitech ukazuje na nějaké ohrožení mužských příbuznýchčlověka. Toto se však nemusí vždy naplnit! Transity nám pouze ukazují období, kdyby se něco stát mohlo, avšak nikoli, že se to stane. Řadě věcí se dá totiž předejít jižpouze tím, že o takovém špatném období dopředu víme. Od 10. února do 19. března 2012 bude u Tebe probíhat dobrý trigon měsíčníhouzlu na Tvoji Lunu, což je výborné období pro spojení a navázání vztahů s druhými,zejména se ženami. Současně od 19. 2. do 1. 3. 2012 bude toto období ještě zesílenovýborným trigonem od Jupitera na Tvůj Uran (tento transit Ti probíhá právě v těchtodnech a jeho význam je zmíněn výše). Od 20. 3. do 30. 3. 2012 bude Jupiter v dobrém trigonu na Tvoje Pluto, což jeobdobí, kdy člověk má šanci k výraznému úspěchu a někdy i k dosáhnutí vrcholusvého snažení. Toto období bude zesíleno ještě velmi dobrým trigonem Jupitera naSlunce od 23. 3. do 2. 4. 2012 a protože Tvoje Slunce stojí v pátém domě, může tobýt velmi dobré období pro sázky či spekulace. Od 1. 4. do 10. 4. 2012 bude Jupiter procházet trigonem na Tvoji Venuši, což opětmůže ukazovat na štěstí ve hře a spekulaci, neboť máš Venuši v pátém domě a také jeto velmi dobré období pro lásku a flirt. Zde je dobré zkusit občas vsadit!Od poloviny dubna do 5. 5. 2012 je třeba dát si ale pozor znovu na konjunkciSaturna na Marse, což není dobrý transit a jeho účinky jsou již zmíněny výše - čekáTě již na přelomu listopadu a prosince tohoto roku. Od 30. 6. do 9. 7. bude opět probíhat dobré období, kdy bude Jupiter v trigonu naTvůj Merkur, což je skvělé období k uzavírání výhodných smluv a obecně je topříznivé k obchodním spojením, úspěšným rozhodnutím a vlastní tvořivosti. Pokudbudeš mít v příštím roce nutkání podepisovat jakékoliv smlouvy, toto jenejvýhodnější doba. Na přelomu července a srpna od 23. 7. do 4. 8. bude Jupiter procházet v dobrémsextilu na Tvoji Lunu, což je opět velmi dobrá doba pro dobré poměry k ženám, provýhodné známosti, pro úspěchy v povolání a zlepšení financí. Zde je možná i dobréobdobí k stázkám, výhrám či dobrým spekulacím.Od 5. 8. do 22. 8. však bude Jupiter procházet v nepříliš dobré kvadratuře na TvojePluto a současně i povětšinu srpna bude v kvadratuře na Tvoje Slunce. Tam je třebadávat pozor na chybné kroky a také předpokládat možnost, že se mohou objevitnějaké nepříjemné „zpětné účinky nějakých starých či dřívejších chyb“. Od 21. 8. do 14. 10. 2012 však bude Pluto procházet výborným trigonem na TvůjUran, což ukazuje sice na namáhavou práci, ale také na to, že v tomto období můžešdocílit hodně věcí. Někdy tato konstelace v horoskopu ukazuje i na dosáhnutí novýchdobrých životních podmínek. 



Horoskop jsem vypracoval 9. října 2011 - astrolog a homeopat LeoŠvančara, M.Ac.R. +420 777 307 887email: astro@leosvancara.czwww.leosvancara.cz


