HOROSKOP NA 12 MESIACOV

(na obrázku hore je horoskop narodenia)
poznámka: V nasledujúcom texte je použitých niekoľko astrologických techník,
prvá technika je Firdaria, ktorá charakterizuje dlhé etapy života. Druhá technika
sú Profekcie, ktorá určuje vplyvy na rok od narodenín do narodenín. Tretia je
solárny horoskop, platí približne od posledných narodenín do nasledujúcich,
určuje základné témy v danom období, nasledujúci solárny horoskop na zvyšok
obdobia sa nedá vypracovať, pretože záleží od miesta, kde človek strávi
narodeniny. Štvrtá technika sú sekundárne direkcie a piata tranzity, v týchto
dvoch technikách je v zátvorke vypísaný približný interval, v ktorom daný vplyv
pôsobí. Väčšinou pôsobí viacero vplyvov naraz, aj z rôznych techník, takže je
potrebné uvažovať o ich kombinácii.
Firdaria
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Jupiter 6. júna 2013  6. júna 2025
Toto je jedna z kapitol života. Táto je pod vládou planéty Jupiter. Jupiter je
pozitívna planéta, planéta šťastia, viery, optimizmu, rozvoja, rozširovania si
obzorov. Toto všetko by malo byť charakteristické pre toto obdobie. Vzhľadom na
to, že v tomto horoskope sa Jupiter nachádza v dome priateľov a kolektívu, týka
sa toto obdobie aj tejto životnej oblasti v danom pozitívnom duchu. Podobne sa to
týka ja rodiny a bývania a osobného rozvoja, fyzického tela.

Venuša
29. júla 2018  15. apríla 2020
Menšie obdobie pod veľkým jupiterským je obdobie Venuše. Venuša je tiež
pozitívna planéta, preto možno očakávať celkovo pozitívne obdobie. Venuša
prináša lásku, umenie, estetiku, radosť, zábavu do života. V tomto horoskope sa
nachádza v dome práce, takže to môže byť práca spojená s estetikou a vládne
domu priateľov, preto spolu s Jupiterom by malo byť toto obdobie výrazne
pozitívne na priateľov a kolektív.
Profekcie
Kozorožec II. 6.6.2018  6.6.2019
V tomto období bude aktivovaná téma financií. Vládcom roka bude Saturn, čo je
vážnejšia planéta, planéta obmedzení, prekážok, hĺbky, disciplíny. To sa trochu
bije s pozitívnym pôsobením firdarie od Jupitera a Venuše. Každopádne by to
malo byť obdobie napríklad konsolidácie financií, finančných prekážok, alebo
finančnej zodpovednosti, zisky môžu prísť, ale cez tvrdú prácu. Saturn v tomto
horoskope sa nachádza v dome rodiny a bývania, takže sa môžu prejaviť nejaké
problémy, prekážky v tejto oblasti.
Vodnár III. 6.6.2019  6.6.2020
Podobne ako v minulom období, aj tu bude vládnuť Saturn, ale bude mať o niečo
menšiu silu. Aktivovaná bude oblasť komunikácie, cestovania a štúdia.

(na obrázku hore je solárny horoskop)
SOLRÁNY HOROSKOP (platí približne od 6.6.2018 do 7.6.2019)
ASC solárny v II. dome radixu: Solárny horoskop posilňuje tému naznačenú cez
profekcie a to je téma financií.
Slnko VI.: Zameranie bude aj na oblasť práce a zdravia. Môže to znamenať väčšiu
náchylnosť na choroby.
Venuša VII.: Priaznivý vplyv je tu na partnerský život.
Saturn I.: Saturn v I. dome posilňuje vážne nastavenie tohto roku. V pozitívnom
to môže byť väčšia disciplína, sústredenosť, pracovitosť, v negatívnom sklon k
melanchólii, prekážky, obmedzenia.
Poznámka
najdôležitejšie vplyvy sú označené tučným a podčiarknutým písmom,
tieto ale závisia od veľmi presného času narodenia, ak čas nie je úplne presný,
tak dané vplyvy nastávajú v iných obdobiach. Tučné vplyvy sú tiež dôležité, ale
o niečo menej. A vplyvy písané obyčajným písmom sú menej dôležité, takže ich
netreba preceňovať.

SEKUNDÁRNE DIREKCIE
* opozícia Mesiac  Slnko
(od 1 augusta 2018 do 21 septembra 2018; vrchol 25 augusta 0:59)
Prináša náladovosť, zmeny, premeny a to napríklad do partnerských vzťahov,
financií.
* trigon Mesiac  Mars
(od 30 novembra 2018 do 23 januára 2019; vrchol 27 decembra 9:17)
Priaznivý vplyv, ktorý posilňuje odvahu, činorodosť, aktivitu, bojovnosť. Týka sa
aj cestovania, štúdia, financií.
* konjukcia Mesiac  AS
(od 3 júla 2019; vrchol 30 júla 12:21)
Závisí od presného času, prináša náladovosť, zmeny, premeny celkovo, ale aj do
partnerských vzťahov.
* sextil Mesiac  MC
(od 26 júla 2019)
Závisí od presného času. Priaznivý vplyv na rodinu, bývanie a povolanie.
TRANZITY
* sextil Jupiter  Mesiac
(do 18 augusta 2018; vrchol 7 augusta 9:18)
Priaznivý vplyv na financie, rodinu, bývanie, priateľov a kolektív. Prináša
optimizmus a pohodu.
* kvadratúra Neptún  Slnko
(do 7 septembra 2018)
Tento vplyv prináša do života chaos, zmätok, klam, sklon k úniku z reality, sny.
Zasahuje Slnko, teda osobnosť, alebo muža v okolí, partnerský život. Zasahuje to
v podobnom duchu aj oblasť filozofie, štúdia a cestovania. Môže to trochu oslabiť
vitalitu, človeka to vedie skôr s snívaniu. Vhodné na umeleckú tvorbu.
* sextil Neptún  Mesiac
(od 25 augusta 2018 do 16 februára 2019; vrchol 30 septembra 22:0 16 januára
22:19)
Je to harmonický vplyv, vhodný na umeleckú tvorbu, fantáziu, predstavivosť, sny,
rodinu a bývanie. Priaznivo to zasahuje oblasť financií v danom duchu.
* sextil Jupiter  Neptún
(od 17 septembra 2018 do 28 septembra 2018; vrchol 23 septembra 4:5)
Priaznivý vplyv na snívanie, umenie, duchovný rozvoj a financie.
* kvadratúra Jupiter  Mars
(od 18 septembra 2018 do 28 septembra 2018; vrchol 23 septembra 8:2)
Problematický vplyv. Môže priniesť sklon ku konfliktom, nespokojnosť, nesúlad
vôle a plánov. Zasahuje oblasť filozofie, cestovania, týka sa aj priateľov, bývania,
rodiny.
* sextil Jupiter  Urán
(od 23 septembra 2018 do 3 októbra 2018; vrchol 28 septembra 2:3)
Dobré nápady, šťastné náhody. Týka sa hlavne financií.
* konjukcia Jupiter  Pluto
(od 3 októbra 2018 do 13 októbra 2018; vrchol 8 októbra 16:03)

Dvojaký vplyv. Pravdepodobne nebude veľmi badateľný. Vhodný na prenikanie do
podvedomia.
* konjukcia Urán  Venuša
(od 4 októbra 2018 do 6 novembra 2018; vrchol 28 októbra 14:48)
Skôr problematický aspekt. Prináša potrebu zmeny, slobody, vzrušenia, niečoho
nového do citu, lásky. Niekedy to je aj sklon k rozchodom. Zasahuje v danom
duchu oblasť práce, takže to môžu byť nejaké zmeny, alebo novátorstvo v danej
oblasti. V podobnom duchu to zasahuje aj oblasť kolektívu a priateľov. Venuša je
vládca firdarie na toto obdobie, preto je to o niečo dôležitejší vplyv.
* sextil Urán  Saturn
(od 5 októbra 2018 do 6 novembra 2018; vrchol 29 októbra 22:31)
Tento vplyv znamená spojenie nového a starého, zmena toho, čo je zabehané.
Zasahuje financie, rodinu, bývanie.
* kvadratúra Saturn  Jupiter
(od 16 októbra 2018 do 11 novembra 2018; vrchol 30 októbra 11:30)
Ide o disharmonický vplyv. Prináša prekážky, problémy, sklon k pesimizmu,
strate dôvery. Zasahuje oblasť priateľov a kolektívu v danom duchu, ale aj
financií, rodiny, bývania. Nevhodné na dôležitejšie investície. Môže to byť aj väčšia
náchylnosť na choroby.
* opozícia Urán  MC
(od 7 novembra 2018 do 6 marca 2019; vrchol 23 novembra 3:27 19 februára
14:15)
Tento vplyv závisí od presného času, takže je neistý. Ale môže priniesť náhle
zmeny do povolania a bývania, rodiny. Napríklad sťahovanie, rekonštrukcie, alebo
zmena práce a podobne.
* kvadratúra Jupiter  Saturn
(od 9 novembra 2018 do 14 novembra 2018; vrchol 10 novembra 1:24)
Problematický vplyv, ktorý znamená, že optimizmus môže naraziť na pesimizmus,
môže to byť aj strata dôvery. Týka sa rodiny a bývania, financií, priateľov, zdravia.
* opozícia Saturn  Merkúr
(od 19 novembra 2018 do 8 decembra 2018; vrchol 28 novembra 23:04)
Ide o disharmonický vplyv, ktorý prináša prekážky, problémy, sklon k melanchólii
v myslení, prekážky v komunikácii. Zasahuje oblasť partnerských vzťahov,
spoločného majetku aj osobného, bývania.
* trigon Urán  AS
(od 19 novembra 2018 do 23 februára 2019)
Závisí od presného času. Znamená pokrok, náhle, nečakané zmeny, zmenu
smerovania v živote. Zasahuje aj oblasť partnerských vzťahov v danom duchu.
* sextil Jupiter  Jupiter
(od 26 novembra 2018 do 4 decembra 2018; vrchol 30 novembra 5:55)
Priaznivý vplyv celkovo. Prináša optimizmus, splnenie prianí, šťastie. Zasahuje
priateľov, bývanie, rodinu.
* konjukcia Pluto  Neptún
(od 1 decembra 2018 do 1 februára 2019; vrchol 2 januára 16:36)
Tento vplyv môže priniesť psychické napätie, tlak, intenzívne predstavy, veci z
podvedomia. Zasahuje oblasť financií.
* konjukcia Jupiter  s. uzol
(od 29 decembra 2018 do 7 januára 2019; vrchol 3 januára 0:31)

Priaznivý vplyv celkovo, na osobný rozvoj, rozvoj fyzického tela a kontakt s
priateľmi.
* konjukcia Pluto  Urán
(od 30 decembra 2018 do 4 marca 2019; vrchol 28 januára 20:45)
Ide o skôr disharmonický vplyv, ktorý sa môže prejaviť náhlymi, ale aj
radikálnymi zmenami a to hlavne v oblasti financií.
* opozícia Jupiter  Slnko
(od 18 januára 2019 do 28 januára 2019; vrchol 22 januára 18:26)
Tento vplyv môže priniesť prehnaný optimizmus, preháňanie celkovo, sklon k
pýche a zrade. Zasahuje oblasť partnerských vzťahov, cestovania, štúdia,
priateľov.
* konjukcia Saturn  Mesiac
(od 19 januára 2019 do 5 februára 2019; vrchol 27 januára 15:27)
Je to disharmonický a náročný vplyv. Prináša melanchóliu, smútok, samotu,
ťažobu duše. Prekážky sa môžu prejaviť v bývaní, rodine, financiách. Je to
obdobie väčšej náchylnosti na choroby, preto je treba viac dbať na prevenciu.
* kvadratúra Neptún  Slnko
(od 6 februára 2019 do 1 apríla 2019; vrchol 5 marca 7:14)
Popísané vyššie, ide o opakovanie vplyvu.
* trigon Jupiter  Mars
(od 13 februára 2019 do 27 februára 2019; vrchol 19 februára 16:10)
Pozitívny vplyv ktorý prináša odvahu, podnikavosť, nadšenie, činorodosť.
Priaznivý vplyv na cestovanie, cestovanie s priateľmi, záľuby, šport.
* sextil Pluto  Pluto
(od 5 marca 2019 do 17 júna 2019)
Priaznivý vplyv, ale možno nebude veľmi badateľný. Môže znamenať pozitívny
zmeny a premeny, preniknutie do podvedomia a skrytých vecí.
* konjukcia Urán  Venuša
(od 6 marca 2019 do 2 apríla 2019; vrchol 14 marca 10:22)
Popísané vyššie, ide o opakovanie vplyvu.
* sextil Urán  Saturn
(od 6 marca 2019 do 1 apríla 2019; vrchol 13 marca 7:35)
Popísané vyššie, ide o opakovanie vplyvu.
* konjukcia Saturn  Neptún
(od 28 marca 2019 do 2 júna 2019)
V tomto tranzite sa spojí Saturn, ako planéta tvrdej reality a Neptún, ako planéta
snov a idealizmu. Výsledkom môže byť rozčarovanie, sklon k pesimizmu, sen
naráža na skutočnosť. Týka sa to hlavne financií, ale aj komunikácie, cestovania,
rodiny, bývania.
* trigon Jupiter  Mars
(od 24 mája 2019 do 9 júna 2019; vrchol 1 júna 6:32)
Popísané vyššie, ide o opakovanie vplyvu.
* konjukcia Pluto  Urán
(od 17 júna 2019; vrchol 30 júla 1:09)
Popísané vyššie, ide o opakovanie vplyvu.

* opozícia Jupiter  Slnko
(od 30 júna 2019 do 23 júla 2019; vrchol 9 júla 23:47)
Popísané vyššie, ide o opakovanie vplyvu.
* konjukcia Pluto  Neptún
(od 25 júla 2019)
Popísané vyššie, ide o opakovanie vplyvu.
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