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Astrologická předpověď Ality Zaurak
Období Vodnáře začalo v neděli 20.1a přináší nám větší svobodu, myšlenkové uvolnění a
nové možnosti poznat sebe sama ve vztazích s okolním světem
. Po předchozím osamocení a nezbytnosti řešit problémy a odstraňovat vnitřní i vnější překážky,
se nyní vydáváme do společnosti a sdílíme své poznání a zkušenosti.

Úplněk 21.1 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?

Mezi úplňkem a novem ve Vodnáři (21.1- 4.2) probíhá proces velkého osvobozování a
odlehčování! Zbavujeme se všeho, co nás omezuje a tíží, a tento proces probíhá především a
za prvé v naší mysli!
Prohlédněme si v meditativním poklidu třeba konkrétní problém či téma, které řešíme a
dovolme si aspoň na chvíli pustit se svého lpění na něm
,
představit si, že již pominul, že vlastně neexistuje… a jaké by to bylo, jaké to bude či
rovnou jaké to už je(:, až se vše vyřeší…

Můžeme však též řádně protřídit a pročistit třeba svou knihovnu, dále též počítač, telefon a další
prostory, kde se často shromažďuje množství již a dávno nepotřebných dat a informací. S
pomocí hlubokého dechu se nejprve uklidněme a poté s každým výdechem
odevzdávejme a rozpouštějme své staré, jakoby temné a hutné myšlenkové vzorce,
zbytečné starosti a zátěže, které začasté nejsou ani naše
.
Nadechujme z plných plic skutečnou svobodu a zdravé, hřejivé a prozářené pozitivní
myšlenky - věty nebo přímo afirmace, které s námi skutečně bytostně souzní a rezonují,
naplňují naše tělo i celou naší bytosti dobrým pocitem, svěžestí, světlem
…

Po novoluní se Vodnáři (4.2) se můžeme otevřít novým zajímavým přátelstvím a s tím
souvisejícím možnostem, započít svobodné podnikán
í, naladit
se na konání ve větším souladu se sebou a vesmírnými zákonitostmi
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Ve dnech kolem 25.1 si můžeme skutečně užít trigon, tj. nejsilnější pozitivní aspekt mezi
Jupiterem ve Střelci a Marsem v Beranu
.
Tato konstelace přináší jakési požehnání našemu počínání či též moudré vedení a
inspiraci či dokonce léčivá sdělení, mířící do oblasti naší třetí čakry
(oblast trávení - žaludek, játra, slinivka, žlučník…),
kde máme často zbytečně shromážděné nejrůznější frustrace, potlačenou zlobu, vztek či též
nevyužitý potenciál
. Jde o situaci poměrně vzácnou a skutečně blahodárnou (naposledy v roce 2007) - obě planety
jsou totiž ve znameních, kde vládnou.
Zeptejme se tedy moudrého Jupitera i akčního Marsu, co vlastně máme a skutečně
chceme dělat a jak to dělat tak, aby z toho byl pravdu užitek
. Tento trigon je též skvělý pro cestování a veřejnou činnost a rozhodnutí s nimi spojená…

Merkur 25.1vystupuje z nemilosrdného avšak efektivního a nezbytného sevření v
zemském znamení Kozoroha do vzdušného Vodnáře,
kde se opět může naplno
projevit
. Na konci svého
pobytu ve Vodnáři,
přesně 10.2
se dokonce dostane do pozitivního aspektu
sextil s Uranem
v Beranu.
V těchto dnech si můžeme užít nová inspirativní, třeba i virtuální setkání s podobně
naladěnými lidmi, započít též nové, zajímavé projekty
. Ve Vodnáři však Merkur bude skutečně krátkou dobu: již
11.2 vstupuje do znamení Ryb
, kde je ve vyhnanství a my se tedy budeme moci
“podívat dovnitř”, učit se umění meditace, rozvíjet schopnost ptát se a dostávat hluboké
odpovědi na otázky, které jsme nemohli rozřešit za celý uplynulý rok
...Vrcholnou a klíčovou událostí tohoto období bude
spojení Merkura s Neptunem
,tedy tzv.„
hovory s Bohem
, ve dnech
kolem 19.2.

Do Kozoroha však naopak vstupuje Venuše, přesně 3.2, aby se zde 18.2 setkala s přísným
poustevníkem Saturnem
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. Co nám přinese toto zvláštní “rande”, jak se na něj naladit? Jak je typické pro konjunkci neboli
splynutí, prolnutí kvalit dvou či více planet, není tato zdánlivě poněkud pochmurná konstelace
dobrá ani špatná.
Bude to prostě příležitost a možná i nezbytnost soustředit se opravdu na sebe, do svého
srdce, na svůj milostný život, který u nás a v nás také začíná a jen na nás záleží.
Může jít o ukončení nezdravých vztahů nebo tendencí, činností, které nám opravdu
nesluší a nedělají dobře a stejně tak soustředění se na to, co bychom si v milostné
oblasti opravdu přáli zažít a na to, kudy a s kým vede naše další cesta
…
Následující spojení Venuše s Plutem
,
přesně 23.2
nám pak doslova transformuje, hluboce promění naší čtvrtou, srdeční čakru, dodá
velkou vnitřní sílu k zásadním rozhodnutím a vnitřním i vnějším posunům
…

Mars se 15.2 stěhuje ze své vlády v Beranu do vyhnanství v Býku, kde setrvá až do 31.3. Ček
á nás tedy období, kdy se naše hektické aktivity více či méně dobrovolně zpomalí a
budeme vedeni spíše k materializaci, uměleckému zhmotnění všeho, co jsme v předchozí
době Marsu v Beranu
(od 1.1)
začali, rozdělali, pro co jsme se nadchli, do čeho jsme se přímo vrhli.
.. Mars v Býku nám připomene, že máme též pocity, které mohou posloužit jako jakýsi radar,
napomáhající se zorientovat v mnoha možnostech a činnostech a vybrat si takové, které nám
skutečně dělají dobře a také nám přinášejí užitek, v neposlední řadě i zcela konkrétní výdělek a
obživu(-:

Období Marsu v Beranu však skončí skutečně revoluční událostí: Mars se spojí s
Uranem, přesně 13.2.
Může to být moment skutečného prozření a jakéhosi bleskového probuzení!
Možná se v tuto chvíli dozvíme, kdo jsme, co tu vlastně děláme a proč...Svojí osobní svobodu,
ale i nesvobodu zažijeme tedy v těchto dnech skutečně naplno a intenzivně.
Pozorujme, co se děje, co nás napadá a věnujme obzvláštní pozornost tomu, co chceme,
nikoliv naopak
!

Možná bude tento okamžik též jaksi objasňovat předchozí poměrně náročné konstelace
akčních planet, tj. kvadrát Marsu v Beranu se Saturnem a Plutem v Kozorohu, konkrétně
21.1 a 1.2
. Může jít dohromady o celé, poněkud napjatější období. V tyto dny
může být náš rozjetý Mars poněkud hodně zbrzděn či přímo zastaven. Obzvláštní opatrnost
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tedy doporučuji řidičům, sportovcům atd…
K harmonizaci tohoto
nepříliš příjemného aspektu doporučuji uvědomit si vždy před začátkem konání své
„proč a k čemu“
- proč
a nač to vlastně děláme, kam běžíme, kam celkově směřujeme...

Z aspektů vyšších planet ještě vybírám krásný sextil mezi Saturnem v Kozorohu a
Neptunem v Rybách,
přesně 31.1. Jedná se o
dlouhodobou záležitost
stejná konstelace nastane též 18.6 a 9.11 2019
. Obě planety jsou ve své vládě a budou se vzájemně a velmi intenzivně podporovat. Pevnost a
cílevědomost Saturna, kráčejícího den za dnem neochvějně ke svému cíli a mystická
odpoutanost a božská, všeobjímající láskyplnost Neptuna - co dobrého a užitečného nám to
může přinést?
Zřejmě půjde spíše o vnitřní práci, pozitivní výsledky našeho dlouhodobého úsilí v
odstraňování bloků a překážek v konkrétních životních oblastech
(zde záleží na situaci Saturna v konkrétním domě horoskopu).
Uvolnění dlouhodobých, možná i celoživotních blokací, odpuštění sobě i druhým,
osvobození z „karmických klecí a pastí“
- tak by se možná dal tento aspekt hodně jednoduše popsat…

Období Vodnáře je tedy tentokrát skutečně velmi zajímavé a bytostně osvobozující vítejme, oslavujme, užívejme a využívejme tedy všech možností a příležitostí, které nám
přináší... V následujícím spíše introvertním čase Ryb budeme pak mít zase možnost vše řádně
zpracovat, doprožít, ukončit, rozpustit v Lásce.. Děkuji za pozornost a přeji vám skutečně
nádherné zážitky!

Alita Zaurak

www.mandalia.cz

(výklad horoskopu, přednášky a kurzy astrologie, cestování, meditační cd)

Hlasem vedené meditace vhodné na toto období můžete zakoupit zde a zde .
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zdroj: https://www.facebook.com/alita.zaurak/posts/10156422417165211
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