Alita Zaurak - Zprávy z nebe - Období Panny 2020, 22.8. – 22.9. 2020
Uveřejnil(a) Láďa
Sobota, 05 Září 2020 17:03

Astrologická předpověď Ality Zaurak
Čas Panny začíná 22.8 v 17.46 a přináší nám každoročně jisté uzemnění a v dobrém
smyslu i vystřízlivění a rovněž možnosti léčení a uzdravování, ať už fyzických či
psychických chorob či jiných potíží.
Ohnivé nápady,
ideje, inspirace z předchozího období Lva můžeme začít postupně uvádět do praxe. Protože
období Panny začíná po novu,
můžeme hned od prvních dní začínat s novými zdravými a našemu tělu a životnímu prostředí
užitečnými návyky
! Ať už jde například o přechod na bezlepkovou stravu, bezobalovou domácnost, každodenní
cvičení apod. To, s čím nyní začneme (ideálně hned 22.? by nám mělo vydržet po celý rok či i
dlouhodoběji.

Doba po novu a před úplňkem v tomto období (22.8-17.9) je též blahodárná pro začátek léčby,
nákup potřebných bylin či jiných podobných prostředků, stejně jako i léčivých a prospěšných
přístrojů a zařízení.

Po úplňku 2.9 (7.23) až do novoluní 17.9 (13.01) se budeme moci pustit do intenzivní
detoxikace, což znamená především řádnou očistu trávicího traktu. Ať už se pustíme do
jakékoliv z dostupných metod, mějme na vědomí, že potřebujeme i na mentální a psychické
úrovni řádně strávit vše, co jsme zažívali během celého uplynulého roku!

Potřebné léčivé a celkově užitečné praktické informace nám jistě rád poskytne Merkur,
nalézající se ve znamení Panny ve své nejlepší situaci od 20.9 do 5.9.

Obzvláště ve dnech kolem 25.8, kdy se ocitne v trigonu s Uranem v Býkubudeme zažívat
přímo kvantové skoky & aha-momenty v oblasti zdraví a životního stylu
. Pokud například řešíme nějaký zdravotní problém či bychom rádi byli celkově krásnější a
vitálnější, poprosme Vesmír o potřebné informace a kontakty(-:

Tyto informační impulsy pak budeme moci dotáhnout a prakticky uskutečnit během
následují série pozitivních aspektů - trigonů Merkura s planetami v Kozorohu: 29.8 s
Jupiterem
(učitel a žák),
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1.9 s Plutem
(síla mysli),
3.9 se Saturnem
(mentální soustředění na dosažení cíle).

Trigon Slunce Uran začátkem září ve dnech kolem 2.9vše krásně zvědomí a zakotví. Naše
tělo a realita krásně uzdraví a pročistí - užívejme si tyto dny!

Vstup Merkura do Vah 5.9přinese projasnění do oblasti vztahů umožní nám začít nové
projekty, podepsat smlouvy atd.

Blahodárným požehnáním v posledním srpnovém týdnu bude též trigon Venuše v Raku s
Neptunem v Rybách ve dnech kolem 27.8
.
Čas odpouštění a rozpouštění všemožných emocionálních bolestí a křivd, souvisejících
především s naším dětstvím a rodinnými vztahy.

Mars putující dlouhodobě znamením Berana se dostává do prvního kvadrátu se
Saturnem ve dnech kolem 27.8.Tuto konstelaci, která se bude v nejbližších měsících ještě
dvakrát opakovat, můžeme nejlépe přirovnat ke konfliktu syna a otce
mladistvá rebelující ohnivá energie Marsu bude jakoby strhávána zpět někým zkušeným,
starším, moudřejším, ovšem poněkud strnulejším.
.. Obě planety jsou ve své vládě,
obě mají svým způsobem pravdu
,
jde jen o to, aby se tyto vlivy v nás nepraly a aby výsledek našeho konání nebyl pak
jakýsi polovičatý.
Proto je dobré
věnovat se chvíli dynamické, k zářné budoucnosti směřující aktivitě
a pak zase
záležitostem, které vyžadují trpělivost, pokoru i jisté sebezapření, směřování k mnohem
vzdálenějším cílům
.

Ve dnech kolem 4.9 budeme moci navíc pocítit a bděle pozorovat vliv napjaté neboli negativní
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konfigurace aspektů zvané
T-kvadratura mezi Venuší v Raku, Saturnem v Kozorohu a Marsem v Beranu
.
K napětí mezi otcem a synem se přidá stejný typ konfliktu mezi akčním mužem a velmi
citlivou ženou.
Opozice Venuše-Saturn
nám pomůže vědoměji a trpělivěji směřovat k naplnění svých snů a emocionálních tužeb
a potřeb
.
Možné napětí především v milostných a rodinných vztazích
bude možné zmírni
t tím, že se dokážeme
včas ze situace poodstoupit, nenecháme se vtáhnout do zbytečných emocionálních
dramat...

Značnou úlevu jistě přinese vstup Venuše do Lva 6.9. Mars i Venuše, muž i žena se tak
ocitnou ve stejném ohnivém živlu, což jistě přispěje k větší radosti a kreativitě nejen v
milostném životě
.
Mars se 9.9 otáčí do zpětného chodu,čímž se naše tendence k hektickým vnějším
aktivitám poněkud zbrzdí a otočí dovnitř, případně budeme moci dodělat mnohé věci, k
nimž jsme se nadšeně rozhodli v předchozím dvouměsíčním období “Velkého rozjezdu”.

Období Panny končí vstupem Slunce do znamení Vah, v tomto roce přesně 22.9 v 15.32 a již
týden před tím si tedy můžeme náležité začít užívat celkově harmonizující, uzdravující
blahodárné období podzimní rovnodennosti...

https://alitazaurak.cz/nahravky/

zdroj: https://www.facebook.com/alita.zaurak/posts/10158295555640211
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