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Dne 3.8. 2020 nastane v 17.58 Úplněk ve Vodnáři.Jeho výjimečnost spočívá v tom, že se
nachází ve Lví bráně, která se otvírá každý rok od 25.7., vrcholí 8.8. a zavírá se 12.8.
Je to magická brána, portál světelné energie, který se každý rok vytvoří mezi Sluncem, Zemí a
Síriem a je spojována s transformační a očistnou
energií, se kterou pracovali už mágové Atlantidy a Egypta.
Skrze tento portál přichází silná očistná a vysoko vibrační energie našich hvězdných
učitelů, která může pomoci ukončit staré cykly a otevřít nové a těm, kteří jsou připraveni
pomoci k dalšímu zasvěcení a vzestupu. Souvisí hodně s prací na srdeční čakře.
Tento proces by měl vrcholit v roce 2021 viz. více v článku
zde
.

Energie tohoto úplňku jsou dost dynamické a silné, protože ohnivý Mars v Beranu se blíží k
Černé Luně a Erisu.
Stojí tak
vedle sebe tři bojově laděné prvky, které se vzájemně posilují a doplňují a Černá Luna si
často neodpustí různá efektní dějová dramata ve hmotě
. Její konjunkce s Marsem a Lunou vyvrcholí právě 9.8.2020.
Je možné, že řada věcí se pomyslně vyhrotí
.
Ve světě bude zesílená revoluční nálada, sklony k násilí a také jsou možné silné bolesti
hlavy, úrazy a také nehody.

Úplněk nastane na ose 2. a 8. a bude se týkat převážně financí, transformace a pocitu
naší hodnoty ve společnosti. Bude posilněn Marsem v Beranu a den bude tedy více
akční a bohužel i plný zvratů a napětí, protože Slunce vytvoří i kvadraturu na Uran v Býku
a Selenu ve Štíru.
Řada z nás by se tak mohla chovat
unáhleně a negativně a pod tlakem, který opravdu dlouhodobě silně působí.
Některé věci se mohou prostě vyvinout jinak, než bychom si přáli, Merkur v Raku opozice
retrográdní Saturn, Pluto a Jupiter v Kozorohu
.

Protože není vše jen černé, situaci zachraňuje trigon Neptuna na Merkur, bylo by tedy
dobré požádat o pomoc z duchovních světů k pochopení a podpoře
a využít také vliv
Venuše v Blížencích v konjunkci s Dračí hlavou na hrotu 7.domu
,
což
ukazuje na možnost, že s laskavou komunikací a nadhledem se dá všechno zvládnout
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.
Je zajímavé, že hodně úplňků a novoluní ukazovalo letos na navazovaní nových vztahů, a i
tento tomu nahrává a dává možnost potkat lásku svého života.

Jinak kromě hezké podívané na kometu Neowise, která už pomalu v začátku srpna
odchází, budou 12.8. tak jako každý rok v tomto období padat perseidy a oživovat jako
malé prskavky ohnivou energií naše životy a
13.8 bude Venuše v maximální západní elongaci, tudíž viditelná na východě jako Jitřenka
. Ta v sobě nese extrovertní a vřelé city mladí dívky a přeje tak letním láskám.

Ještě bych se krátce znovu vyjádřila k tématu, které opět hýbe naší společností a tou je c
oronavirus
:
Jak to vypadá pro ČR vznik 1993.

Jeden z doplňujících ukazatelů, který mapoval dění v naší republice ohledně nákazy
coronavirem, byl tranzitující Chiron 6.domem zdravotnictví našeho státu. A ten se tam
opět 23.9. vrací a bude tam do 4.3.2021.
Další z ukazatelů nebezpečí nákazy
tranzitní Neptun se v tomto domě v průběhu července a srpna 8.8. dostane do přesných
napěťových vazeb na osudové uzly na ose zahraničí a cestování,
j
ako byl v dubnu letošního roku
a
vrátí se tam znovu také ještě v březnu 2021
.

Je tedy možné, že se díky cestování více rozšíří nákaza a budou muset nastat určitá
omezení v souvislosti s cestováním atd, jako v době nouzového stavu, ale taková situace
jako na jaře letošního roku už by snad nastat neměla.

Karty posvátné síly nám k tomuto období posílají kartu:

Království zvířat - jak symbolické na Lví bránu.
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Máme si vzít příklad z jejich přirozeného života v přítomném okamžiku v souladu s instinkty.
Jsou to velcí učitelé s léčitelé. Máme odpočívat a brát si jen to co skutečně potřebujeme a
nenechat si narušit svoji rovnováhu.

Přeji tedy hodně síly a štěstí nám všem.

Jitka Valentová

www.astroporadna.webgardne.cz
č.t.602496170
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