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Už když jsem na podzim roku 2019 psala predikce na rok 2020 zarazilo mě několik
výrazných aspektů
.
Jedním z nich byla
konjunkce Saturn a Pluto v Kozorohu
a k ní další postupné přidávání se planet ve znamení Kozoroha a to Jupitera, Marse a
probíhající Jižní osudový uzel a planetka Pallas a pak obávaná konjunkce Černá Luna a
Chiron v Beranu.

Dalo se tedy čekat, že energie budou těžké a ponesou silný osudový nádech, zesílenou a
náročnou transformaci a jako bonus napětí a strach. Omezení a změnu světového řádu a
uspořádání společnosti a s tím spojený dopad na jednotlivce a jejich fungování na veřejnosti.
Chiron jako symbol zranění a léčení souvisí se zdravotnictvím. Černá Luna zde situaci silně
dramaticky zabarvila, jak už bývá jejím zvykem.

Zkusme se tedy podívat znovu do horoskopu ČR z 1.1.1993. Zde je jasně vidět, že
zejména tranzit Chiron konjunkce Černá Luna v Beranu se teď nachází v 6.domě, který
je v mundánní astrologii tradičně spojován se zdravím národa a zdravotnictvím. Je
zajímavé, že právě v období vrcholu konjunkce Černá Luna a Chiron kolem 27.1.2020 se
začalo o nákaze koronavirem veřejně mluvit

Pokud by tedy byly ukazatelem tohoto problému, tak se pomalu začíná blýskat na lepší
časy. Černá Luna totiž 31.3.2020 odejde z 6.domu a 1.5.2020 vystoupí i Chiron. Dalo by
se tedy říci, že největší obavy z nákazy koronavirem by mohly pomalu v tomto období
odeznívat. Otázkou je co přinese 2.5.2020 tranzit Neptuna tímto domem v kvadrátu na
osudové uzly. Tady je místo pro další spekulace. Nějaká kauza ve zdravotnictví není ještě
vyloučena. Ale myslím si, že to nejhorší už by mohlo být za námi.

Během března bude však situace dramatická. 5.3.2020 nastane ještě severní deklinace
Měsíce, která zesiluje energie Úplňku
.
Mohlo by dojít tedy ke kulminaci.
Lidé mohou být více nervózní a podrážděn
í. Je možné také výraznější oteplení.
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Dne 9.3.2020 nastane tedy v 18.49 Superúplněk ve znamení Panny. Vzdálenost od Země
bude jen 357 404 kilometrů. Bude tedy velmi blízko a dobře viditelný, a tudíž hodně veliký. Jeho
vliv na naše životy bude tedy velmi zesílen.

Horoskop události ukazuje, že hlavní téma bude stále zaměřeno na zdravotnictví a zdraví
národa
, a to nejen fyzické, ale i psychické. Úplněk
nastane zase na ose 6. a 12.dů
m
. Také téma únorového Úplňku bylo na stejné ose.
Zde se však nachází přímo v 6.domě Slunce ve znamení Ryb v konjunkci s planetou
Neptun a kvadraturu na planetku Hekaté a opozici na Lunu v Panně
.
Ukazuje tedy zesílený vliv daných témat a jednoznačně na nejistý a nekontrolovatelný
stav v oblasti zdraví obyvatelstva
. Neptun je také spojován s nákazou a lékařstvím.
Vytváří tedy napětí do opozičního znamení Panny, která právě o každodenní péči o tělo,
čistotě a kontrole vypovídá.
Výzva je tedy nalézt řád a čistotu i v psychické oblasti a nepodlehnout panice, chaosu a
strachu z nákazy a nejistoty
. Je možná i dočasná dobrovolná izolace lidí. Pocit, že je lepší být mimo veřejnost.
Slunce a Neptun ve znamení Ryb však přijímají hezké vazby od Jupitera v Kozorohu.
Je zde tedy naděje, že zdraví našeho národa je pod ochranou a dojde k pozitivnímu
řešení dané situace
.

Další silná témata tohoto Úplňku jsou vztahy a napětí v nich. Stále přetrvává konjunkce
Černá Luna a Chiron v kvadratuře na osudové uzly, která padá do 7.domu události, což jsou
vztahy.
Naštěstí se však
Venuše, která už je v Býku potkává s Uranem v 8.domě a vytvoří hezké vazby na osudové uzly
.

Doba tak přeje navazování nových intimních vztahů, které jsou často jen pokračováním
vztahů dávno minulých. Budou se potkávat spřízněné duše a staré lásky z minulých životů.

Témata tohoto Úplňku se uzavřou v 24.3.2020 kdy nastane Novoluní v Beranu, doba to
bude hodně dynamická, ale na to se podíváme příště.
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Tarotová karta pro tento Úplněk vyšla č.21 Svět. Hlavní význam je tedy nestraň se světa
a ani se jím nenech pohlti
t.
Moudrost, naplnění a završení
.

Tarotová karta k otázce nákazy koronavirem vyšla Hvězda, což ukazuje na šťastné
vyústění daného problému.

Přeji nám všem tedy hodně štěstí.

28.2.2020
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