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Období Vodnáře začalo 20.1 kolem čtvrté hodiny odpolední. Můžeme se tedy konečně
zhluboka nadechnout a vydechnout...
Energie začíná proudit
mnohem rychleji, věci se dávají do pohybu nastává osvobozující fáze myšlenkového uvolnění, setkávání, sdílení… i tzv. zázraků a
„náhod“, podivuhodných synchronicit a neuvěřitelných, běžný intelekt řádně
provokujících událostí!
S osvobozením mysli nám pomůže i Merkur ve Vodnáři již pár dní zabydlený - díky němu se
mohou naše, po celý rok shromažďované myšlenky, nápady, otázky a odpovědi poskládat do
jednoho smysluplného celku. Třeba zrovna v sobotu 25.1, kdy se dostává do podpůrného
aspektu s Marsem ve Střelci. Myšlení a konání se vzájemně podporuje, což pojďme využít k
učinění rozhodnutí, započetí společensky prospěšných aktivit atd.

Tento pozitivní aspekt se krásně propojuje s novoluním v pátek 24.1, které proběhne přesně ve
22.43.
Sobota tedy bude
prvním dnem po revolučním novu ve Vodnáři a zároveň prvním dnem nového roku
Krysy, přímo předurčený k úspěchům a novým začátkům!
Napojme se tedy na energii oslavování, intenzivně probíhajícího v asijském světě a
naskočme si tak rovnou na vlnu radostnějšího a svobodnějšího, zdravějšího způsobu života
! Co to pro každého z nás znamená se dozvíme třeba právě během soboty 25.1, kdy bude až
do pozdních večerních hodin Slunce i Luna ve znamení Vodnáře...

Venuše v Rybách ve dnech kolem 27.1 prolne v konjunkci s Neptunem - můžeme tak
zažívat a užívat lásku v celé široké a pestré škále jejích projevů
. Soucítění se všemi bytostmi a hluboký pocit sounáležitosti je tím nejkrásnějším a
nejsvobodnějším...Ovšem
nezapomeňme do tohoto soucítění a všeobjímajícna zahrnout též sebe a dopřejme si též
něco krásného a příjemného dle svých nejniternějších bytostných potřeb
.

V úterý 28.1 dopoledne nám v hlubším uvolnění a možná až mystickém prožitku Lásky a
Jednoty
pomůže i Luna ve spojení s Neptunem. Potřebujeme-li
někomu odpustit či obráceně, je tento okamžik jeden z nejvhodnějších!

Protože 27.1 vstupuje též Černá luna do znamení Berana, budou sebeláska, sebepřijetí,
zaměření se do nitra a intenzivní práce v oblasti srdeční čakry obzvláště důležité!Zaměř
me se na stav sebe-přijetí, spojení se Zdrojem,
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na stav, kdy se cítíme být na stoprocentně o
k, i když nám naše myšlenky a tedy někdy i druzí lidé říkají něco jiného! Kdybychom mohli věci
dělat lépe, dělali bychom to tak...
Ve středu 29.1 se k dvojici Černá luna a Chiron přidá i Luna
a my tedy budeme moci
během odpoledne a večera opravdu hluboce procítit tuto ve svém výsledku velmi léčivou a
užitečnou konstelaci
!

Ze stavu spojení se Zdrojem můžeme skutečně zjistit proč jsme tady a co a jak chceme
dělat sami za sebe, což je jeden z nejdůležitějších úkolů roku 2020!

Kolem 30.1 se Venuše dostává do kvadratury s Marsem ve Střelci - možná se budeme chtít
nořit do sebe a zároveň vyvíjet různé spásné aktivity a projekty, což může být chvílemi náročné.
Zkusme se tedy chvíli zasnít, zameditovat si, projít se, poslechnout si hudbu, odpoutat se a pak
se teprve pustit do díla a do práce ve vnějším světě a ještě si jí náležitě užít...

Venuše vstoupí 7.2 do Berana a spojí se postupně s Černou lunou a Chironem konkrétně 9. a 10.2.
Potřeba v sebepřijetí
a
jakési emocionálním znovuzrození bude velmi silná
– vyjděme tomuto aspektu vstříc a
věnujme pozornost malému dítěti v sobě
. Co si přeje, jak mu je? Obzvláště pro tzv. nechtěné děti a navíc i pro generaci lidí narozených
v roce 1970, částečně i 68 a 69, kteří mají na samém počátku znamení Berana planetu Chiron
ve svém nativním horoskopu.

Úplněk nastává 9.2 v 8.34 a jeho vliv bude trvat do večera, kdy Luna opustí znamení Lva.
Opozice Slunce ve Vodnáři a Luny ve Lvu nám umožní hlouběji a vědomě prožít toto téma:
jak být sám či sama sebou s přáteli, jak společně tvořit, smysluplně sdílet své talenty a
dovednosti
? Jak svou tvorbu a to, co baví nás samé udělat užitečným a zajímavým i pro ostatní lidi? Co to
je skutečně svobodný projev sebe sama?

Po dobu přibližně 14 dní po úplňku ve Vodnáři se osvobozujeme od všemožných zátěží a
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omezení. S pomocí hlubokého nádechu a výdechu necháváme ze své mysli, svého těla
odcházet staré vzorce, strach, stres, křivdy a zranění, nashromážděné za celý uplynulý rok
.

S nádechem přijímáme a přitahujeme novou energii “živou vodu” - vše obnovující, léčivé
a láskyplné. Necháváme též s vděčností odejít ze svého života lidi z minulosti, s nimiž již
nesouzníme, uvolňujeme se z nezdravých vztahových vazeb, abychom udělali prostor novým,
více souladným, přátelským, harmonickým..
Vhodný je též úklid v mysl
i, čemuž napomůže vytřídění a lepší uspořádání souborů v počítači atd...
Ve výsledku se nám mohou harmoničtěji poskládat i naše vlastní záležitosti!
Možná díky tomu objevíme něco, co už jsme dlouho hledali či jsme na to dokonce
zapomněli...Nebo třeba též někoho(-:

V neděli 16.2 vstoupí Mars do znamení Kozoroha a započne tak poměrně krátké, avšak
důležité období roku (do konce března). Postupné spojení Marsu se sestupným uzlem,
Jupiterem, Plutem, Saturnem napomůže dodělat, dořešit mnohé dlouhodobě se táhnoucí
záležitosti, v závislosti na konkrétním domě či domech horoskopu, v nichž se znamení
Kozoroha nalézá.

Doba Vodnáře je tedy v tomto roce Luny obzvláště osvobozující! Mějme se rádi, dýchejme
krásně plynule a zhluboka...Nechť Síla proudí!

Radostně zdraví vaše astrologyně
Alita Zaurak
www.alitazaurak.cz

Novinky na mém webu:
https://alitazaurak.cz/kurzy/astrologie-pro-zacatecniky/
https://alitazaurak.cz/cestovani/tibet/
https://alitazaurak.cz/prednasky-a-kurzy/prednasky/

zdroj: https://alitazaurak.cz/clanky/zpravy-z-nebe/
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