Jitka Valentová - Aktuální vývoj, Jarní rovnodennost a Novoluní 24.3.2020
Uveřejnil(a) Láďa
Středa, 18 Březen 2020 21:41

Vážení přátelé, silné energie jara letošního roku pokračují a zdá se, že přesně podle
prognóz, bude v březnu tato první transformační vlna gradovat.

Dne 20.3.3020 v 4.50 nastane jarní rovnodennost. Slunce vstupuje do znamení Berana a
začíná astronomické jaro. Do přírody tak bude proudit životadárná energie a více světla. Den se
pomalu začne prodlužovat, tak aby byl na letní slunovrat 2x delší než noc.

Symbolika probuzení nového života a energie vstupuje do našich životů a je spojená s
řadou tradic táhnoucí se věky věků. Patří k nim například pálení bohyně Morany, symbolu
zimy, smrti a všeho starého a vynášení panenské bohyně jara a nového života Vesny atd.
Máme tedy možnost se v nitru rozloučit se vším starým, nepotřebným a zatěžujícím a
naladit se na naději a nové životadárné energie
. Projít zesílenou očistou jak na těle tak i na duchu.

Tomu také nahrává 22.3. vstup Saturna do znamení Vodnáře, kde vydrží do 1.7. 2020.
Přinese nám tak
malou ochutnávku nových energií
.
Tím, že nás dočasně izoluje od společenského dění, nám dá větší možnost jít více k
sobě, do svého nitra a uvědomit si jiné energie a priority a vážit si věcí, které jsme brali
jako samozřejmé
. Poučit se z dané situace a vybudovat jinou vizi společnosti.

Do znamení Vodnáře pak Saturn definitivně vstoupí 17.12.2020 a bude zde zhruba po 2,5
roku. Do popředí se tedy dostanou vodnářská témataspojená se svobodou, humanitou,
solidaritou, přátelstvím, volným časem, politikou, sociální sítě, vizionářství, astrologie a energie
všeobecně, ať už se jedná o práci s aurou nebo elektrickou energií a další nové formy energií a
informační technologie
. Na tělesné
rovině
se
mohou více řešit
otázky krevního oběhu, srdečního tepu, a lymfatického systému, bérce a kotník
y. Saturn zde bude dělat pořádek a bohužel i omezení a změny.
Bude prověřovat ty pravé hodnoty a tříbit zrno od plev.
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Ale vraťme se zatím ještě k jarní rovnodennosti. Jak se bude znovuzrozené Slunce cítit?
No snadné to mít nebude.
Přibližuje se
totiž k obávané dvojce Černá luna a Chiron v Beranu, která se už od letošního ledna
pomalu dostává do konjunkce a kulminovala právě kolem 1.3.2020
.
Vytváří také kvadratury na osudové uzly
a
tak zesiluje intenzitu negativního a těžkého prožívání ve společnosti v této době.
Jak už jsem několikrát psala a to hlavně v souvislosti s krizí ve zdravotnictví a zdravím
lidstva všeobecně.
Vyvrcholit by tato situace měla právě za Novoluní v Beranu, které nastane 24.3.2020 v
10.31 h.

Horoskop události jasně ukazuje, že toto téma je hlavní. Osudové uzly se nachází na ose
zdraví a práce 6.dům a 12.dům spojený s omezením, izolací, nemocnicemi atd
. Což bylo naznačeno už od únorového Úplňku 9.2.2020.

Sluce v konjunkci s Lunou a s Černou lunou a Chironem v Beranu jsou v 10.domě kariéry a
našeho postavení ve společnosti. Je zde tedy jasná celospolečenská paralýza. Nic nejde
běžně, vše je ochromeno.
Řekla bych, že situace tedy opravdu kulminuje a to i v návaznosti na horoskop ČR z 1.1.1993,
kdy je patrné,
že až koncem března vyleze Černá luna z domu nemocí. Tedy hlavní ukazatel obav a
problémů
.

Mars v Kozorohu se také ještě přiblížil ke kozorožímu transformačnímu stelliu Pluto, Jupiter,
Pallas a odcházející Saturn a vnáší tam prvek akce.

Je tedy opravdu naděje, že daná restriktivní opatření pomohou zamezit masovému šíření
nákazy v průběhu dalších měsíců a 1.5.2020, kdy vystoupí i Chiron z domu nemocí státu
se situace bude normalizovat a to nejhorší bude pravděpodobně za nám

Také Merkur a Venuše za Novoluní přijímají hezké vazby.Je tedy možné, že nakonec zazní i
nějaká příznivá zpráva.
Pomoci by
mohly i řízené meditace atd. A rozhodně se bude posilovat solidarita a láska ve vztazích
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, protože Venuše v Býku v 11.domě je hezky ozářená Jupiterem a Plutem z Kozoroha z 7.domu
vztahů a sextilem Neptuna z Ryb v 10.domě.
A také dobrodějka Selena jde v tuto dobu a ještě do konce května půjde prvním domem
ČR a zesiluje tak její ochranu a zúročení pozitivní karmy našeho státu.

Tarotová karta na otázku ohledně nákazy koronavirem a naší republiky vyšla: Císař

Značí tedy, že když se budeme chovat jako praktický moudrý vládce, dodržovat řád a
hlídat si naše hranice a zvolíme logická opatření, budeme posilovat imunitu a
nepodlehneme zbytečným emocím, můžeme situaci ustát.

Všem přeji tedy hlavně pevné nervy a velkou dávku štěstí.

zdroj: http://www.priznakytransformace.cz/index.php/horoskopy-astrologie/2765-jitka-va
lentova-aktualni-vyvoj-jarni-rovnodennost-a-novol
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