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Veronika Navrátilová

Na svatého Václava v sobotu 28.9. 2019 ve 20:26 nastává novoluní na 5. stupni znamení
Vah. Vládkyní novoluní je Venuše, která se společně s Merkurem nalézá také ve Vahách.
Než se podíváme na vliv novoluní, chtěla bych se zmínit ještě o jedné astrologické události,
která se na den novoluní stává aktuální
.
Pomalý Saturn se spojí exaktně s jižním uzlem
(Dračím ocasem)
na 13. stupni Kozoroha a stává se direktním.
Krizovými jsou 13. – 20. stupeň kardinálních znamení Kozoroha, Berana, Raka a Vah
.
Měli bychom vědět, zda máme v této oblasti nějaké planety a osy, a čeho se týkají,
protože jsme zkoušeni již delší dobu ze zralosti, odpovědnosti a pevnosti v odpovídající
životní oblasti.

Saturn tranzitující touto výsečí horoskopu nás nabádá opustit formu, kterou jsme
přerostli, odhodit dětinské a nezralé vzory chování. Saturn nás v té které oblasti vede ke
zkušenosti omezení – což je charakteristika vlastní materiálnímu světu. Učíme se, že na této
rovině nemůžeme mít všechno, co jsme si kdy představovali.
Saturnský tlak nás posouvá směrem k práci, kterou musíme vykonat, abychom se vyvíjeli na
hlubší úrovni
. Nechce, abychom se ho báli a vyhýbali se mu, ale máme ho přijmout jako nutnou každodenní
práci na bolavém úkolu, ať už je to ve vztazích, práci nebo zdraví.
Tento tlak je na cestě našeho vývoje nutný k tomu, abychom v sobě vyvíjeli to, čemu
buddhisté říkají „diamantové tělo“, což je výraz pro naší nejbytostnější, nejniternější
povahu.
Je tu však jedna věc, kterou musíme mít neustále na paměti.
Saturn samotný bez naší lásky a mírnosti znamená jen strnulost a odumření v jakékoliv oblasti
. A tím se dostáváme k našemu novoluní ve Vahách.

Je to znamení spojené právě s láskou a mírností, určitou touhou po pochopení všech
protichůdných sil. A přesně touto energií bychom se měli v tomto čase sytit co to jen jde.

Do popředí se dostanou naše vztahy. Ve světě iluzí, ve světě snů a prázdnoty je láska
zdrojem pravdy.
Ovšem většina lásky, kterou v životě
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prožíváme je velmi silně vázána na nějaké podmínky. Jsme milováni za to, co děláme pro
druhé, kolik vyděláváme peněz, jak jsme zábavní, jak se chováme k dětem, jak se staráme o
domácnost, prostě podle toho, co si druzí na nás projektují a co považují za láskyhodné. Někdy
je to jen vzhled.
Je nesmírně těžké
milovat druhé takové, jací jsou
. Někdy mi připadá v párových konzultacích, že si lidé hledají spíš důvody, proč partnera
nemilovat, co dělá špatně.

Čím jsme starší a doufejme, že moudřejší, poznáváme, že určitá míra tolerance a přijetí
druhého je v našich vztazích nezbytná, stejně jako je třeba si uvědomit, že těmito bolestmi
trpíme všichni více nebo méně a vůbec to není proto, že jsme udělali něco špatně v tom
konkrétním vztahu. Značná míra utrpení je úplně normálním faktem našich pozemských vztahů
a součástí našeho vzdělávání tady na Zemi. Tyto vztahové zkušenosti nás vedou k velké vnitřní
síle.

Jak se učí v buddhismu, jen utrpení nás může zavést k soucitu se všemi ostatními, kteří
trpí i kteří nám těžkosti působí. Novoluní ve Vahách, s Venuší a Merkurem v konjunkci také
ve Vahách, nám poskytne větší vůli ke kompromisům a hledání nových řešení v oblastech
dotčených tímto novem.

Čím více jsme nevědomí, tím více projektujeme své vnitřní obsahy na druhé, úplně
automaticky. A s projekcemi souvisí nejvíc z celého horoskopu znamení Vah. Všechno kolem
nás je jen naše zrcadlo a my o tom nevíme
. Je to naše odštěpená psychika. A je to takový začarovaný kruh. Na někoho například
promítáme vlastní agresivní stránky a pak si myslíme, že partner je agresor, zlý člověk, ale je to
jen náš stín.
To celé v nás vyvolává nepřátelské chování nebo i ustrašené chování, záleží na našem
horoskopu, a tím v nich tu agresivitu ještě více stimulujeme
. Je to jeden začarovaný kruh a cesta z něj vede přes úplně jiné mechanismy, než na které
jsme obvykle zvyklí. Ale nic si z toho nedělejme, děláme to úplně všichni.
Nevadí, že to děláme, jde o to, abychom zmoudřeli
. Je to proces, který podrobně učím své klienty na terapiích a podstata spočívá v postupném
stahování projekcí,
ve zmoudřování
. Naše projekce jsou různě rozházeny po našich blízkých, přátelích, partnerech, politicích a my
se je učíme sbírat a stahovat zpátky do sebe, integrovat je. Začneme si uvědomovat, co v nás
je a vždy bylo.
Postupně zjišťujeme, že je v nás zauzlen celý svět
. Začínáme mít obrovský nadhled a pochopení pro lidské slabosti. Je to proces velkého
usmíření, zjistíme, že nejsme bod, ale kruh, který v sobě zahrnuje mnoho obsahů, všechny
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prvky celého zvířetníku. Jak říkal geniální Jung: “
když naše vnitřní situace není učiněna vědomou, děje se navenek jako osud
“.

Venuše vládne novoluní a nachází se ve velice silném postavení, v tak zvaném domicilu, neboli
je také ve znamení novu. Je to jedno z nejkrásnějších novoluní roku. Možná se nám alespoň na
chvíli podaří být více naslouchající, chápající a smířliví.

Veronika Navrátilová, web - ctuhoroskopy.cz, tel - 603 572 667, email – vikti@centrum.cz ,
youtube https://www.youtube.com/channel/UC98Jin2j0VVkH9yYGbI4Ucw

zdroj: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=648319505655061&id=1000143105
14091

Ondřej HABR

Na letošní pravděpodobně (929) kulaté svatováclavské výročí připadá večer novoluní na pátém
stupni znamení Vah. Bude se tedy hodně týkat těch, co mají ve svém vlastním horoskopu
některou z planet poblíž ve Vahách nebo naproti v Beranu (třeba já Chiron). Symbolicky (je tam
dost velký orbis, ale přece!)
bude novolunní postavení Slunce s Lunou v kvadrátu s linií lunarnich uzlů v Raku a Kozorohu
.
Budou tu tedy ambice vzít kormidlo svého života do rukou a trochu s ním zaverglovat.
Jistě, s lecčím jsme nespokojeni a nyní můžeme snadněji rozklíčovat, co nám dělá dobře a co
škodí.

Nov ve Vahách je koncem i startem, úspěšně můžeme tedy uzavírat témata, která si to
zasluhují a otevírat nová. Ale také plánovat a organizovat, rozhodovat a řídit. Události
probíhající kolem novu nás k tomu samy navedou.
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Samozřejmě hlubším a sjednocujícím motivem budou vztahy, dohody, smlouvy a
propojení.
Vizí, třeba i nevyslovenou bude hledání a nastolování harmonie, nástrojem vyváženost,
stabilita, pomocníky důvěra a spolehnutí se.

V období kolem váhovského novu jsme nejméně sebou a nejvíce jsme ovlivňováni. Často
máme potřebu se chovat jako chytrá Horákyně a uniká nám přitom, že nelze mít vše, že není
možné se skrývat, oportunisticky lavírovat a zapírat (se)
. Úkolem Vah je spojovat, nikoli váhat.
Proto spatřujme hlavní záměr váhovského v novu v nové a lepší organizaci vlastního
života.

zdroj: https://www.facebook.com/photo.phpfbid=10212145395350188&set=a.1271220040674
&type=3&theater
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