Jitka Valentová - Slunovrat 20.6.2020, Novoluní v Raku 21.6.2020 a prstencové zatmění Slunce + plejádský
Uveřejnil(a) Láďa
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Zdravím všechny příznivce hvězdných poselství a jak již z nadpisu vyplývá, měsíc červen nám
připraví hned několik významných událostí.
O co přesně půjde?
Nejdříve 20.6.2020 ve 23.44 hod. nastane letní Slunovrat. Budeme procházet nejdelším dnem
v roce a na severní polokouli začne astronomické léto. Noci se budou postupně prodlužovat a
dny zkracovat.
Slunovrat je
tradičně spojován s řadou lidových zvyků a rituálů
. Oslavuje se život a Slunce jako jeho dárce je uctíváno
v symbolice zapalování ohňů
.

Působivé je také přeskakování ohňů a kroužení zapálených košťat vzduchem. To má sloužit
jako očista a pocta světlu. Význam těchto rituálů spočíval také ve společném veselení se a
udržování pozitivní vize do budoucna, což příznivě ovlivňovalo lidské podvědomí a
sounáležitost. U nás se tento lidový svátek slaví 23.6. pod názvem Svatojánská noc. Uctívaným
stromem slunovratu je dub jako symbol síly, odvahy, zdraví a mužské energie a objevuje se
také posvátné zvíře bílý kůň. Ten se citlivějším jedincům může zjevit jako vize bohyně Epony
oděné v bílé róbě jedoucí na hřbetu statného zlatého koně, tedy oslava spojení symbolů muže a
ženy.

Letos je období Slunovratu jedinečné v tom, že nastane hned další den po něm
21.6.2020 v 8.41 Novoluní a následně prstencové zatmění Slunce.

Slunce v našem horoskopu představuje ego, naši identitu, tvořivost, mužský princip, a ten bude
zesíleně procházet transformací a bude se muset domluvit s ženským principem Lunou
a to vše pod tlakem stínu zatmění.
Domluva tedy nebude snadná a Slunce nebude zářit svobodně a plně ve své síle, protože je
ještě napadeno Marsem ze znamení Ryb. Na Zem tak nebude proudit harmonická energie a po
nějakou dobu nebude snadný život. I transformační stellium Jupiter, Saturn v čele s Plutem v
Kozorohu se vrací do napěťové vazby na plutonoid Eris na 24.stupeň Berana, což náročnost
procesů více zdůrazní. Ještě, že situaci trochu zlehčí Selena ze znamení Štíra, která Slunce
podpoří v tom, aby to zvládlo a snad zmírní i dopady zatmění.
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Ascendent události při Novoluní je ve Lvu a nachází se v trigonu na planetku Hekate ve Střelci
a Černou Lunu v Beranu a zesílí tak magickou a ohnivou atmosféru této události. Novoluní
nastává v 11.domě
a takto postavené ukazuje na rozpor ohledně společenského života, mezi skupinami lidí
a přáteli a na politické scéně
. Zviditelňuje, že naše naděje a cíle se ocitají na slepé koleji. Pod vlivem znamení Raka může
převažovat emoční jednání a je to také prvek spojený s veřejnými protesty.

Venuše a Merkur jsou stále retrográdní a vytahují tak staré pocity a emoce. Černá Luna
blokuje kvadraturou Merkur a ztěžuje komunikaci.
Naše mysl bude zesíleně zkoušena, zda podlehne negaci, strachu, finanční nejistotě a
dezinformačnímu chaosu
. To bude ještě posíleno tím, že se Merkur vrací ke stálici Sirius
a aktivuje se tak Sirianský informační
portá
l
. Co všechno se ještě může objevit za informace? Jaké zkoušky přijdou a jaké kódy se zde na
Zemi budou ukotvovat?

Venuše na začátku Blíženců se zase vrací se k plejádskému Alcyone a je pozitivně
podpořena měsícem Jupitera Europou a trigonem retrográdního Saturna z Vodnáře
.
To aktivuje plejádský portál lásky, jehož prostřednictvím k nám proudí laskavé a
podporující vysoko vibrační energie
. Je možné je využít pro uměleckou inspiraci, léčení, ukotvení lásky atd. Propojují se a obnovují
vztahy dávno minulé a vazby těchto bytostí, které zde pokračují ve svém poslání a při zkoušce
mysli prochází po spirále výše.

Máme zde tedy aktivní dva mimozemské portály a k tomu nám ještě 21.6.2020 nastane jedno
z nejhlubších prstencových zatmění Slunce v tomto století
. Bude probíhat v úzkém pásu oblastmi centrální Afriky, Arabským poloostrovem, Indií, Nepálem
a Čínou.
V daném místě bude vrcholit v 6.41h a trvat bude 00.38 min
. Jak už to po zatmění bývá, přináší do oblastí, kde je viditelné, určité problémy a negativní dění
typu zemětřesení, záplavy, výbuchy sopek, stávky, hospodářské krize atd. Tak snad dopad
nebude tak fatální.
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Tento den je v součtu podle numerologie zase číslo 4, které je stěžejní pro rok 2020. Je to
číslo vesmírného řádu, struktury, pevnosti a
vyzývá nás k praktickému uchopení těchto dějů a stabilitě.

Přeji nám všem tedy, abychom tyto silné energie dokázali lehce integrovat do našich životů v
lásce, moudrosti a zdraví.

Při dotazu karet Strážců světla: S jakou bytostí se máme jako lidstvo propojit v tomto období
vyšla karta:
MAHAVATAR BABADŽÍ – rozšíření duše.
Patří mezi avatary podobné energii Ježíši Kristu, byl mistrem jógy a je starý víc jak 2tis.let. Nad
oblastí Himalájí se nachází jeho duchovní chrám. Přináší hlubokou lásku, přijetí, odpuštění,
vhled a nasměrování.
Jeho poselství spočívá
hlavně v uvědomění si propojenosti všeho se vším tedy jednoty, a tudíž zodpovědnosti
za své myšlenky, činy a energie.

Jitka Valentová - 11.6.2020

http://www.priznakytransformace.cz/index.php/horoskopy-astrologie/2900-jitka-valentova-sluno
vrat-20-6-2020-ve-23-44-novoluni-v-raku-21-6-2020-v-8-41-a-prstencove-zatmeni-slunce-pleja
dsky-portal-lasky-a-siriansky-portal-informaci

Autorka článku: Jitka Valentová tel: 602496170 https://astroporadna.webgarden.cz/
Jmenuji se Jitka Valentová, astrologii se věnuji více než 20 let. Moje cesta k ní vedla přes
hledání odpovědí na události mého osobního života.Astrologie byla pro mě zlomový objev.
Nejdříve jsem doma v rozsáhlé knihovně mojí maminky našla řadu knih s touto tématikou a
pomalu začala objevovat tento nový svět, který mi začal nabízet naději, že tato věda udává
našemu osudu jakýsi řád. Silně mě vedla touha dozvědět se něco více ze svého osudu.
Při své práci proto hodně používám intuici, která mi pomáhá dát každému, kdo mě o to požádá,
právě tu odpověď, která je pro něj v danou chvíli důležitá a je v souladu s jeho osudem.
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