Cykly zatmění na podzim 2021
Chiron (chiron.wz.cz)

xxx19. 11. 2021 v 9:57 dopoledne místního Středoevropského času, se uzavře
úplněk, který bude zároveň zatměním Luny na Severním (vzestupném) lunárním
uzlu, tedy na tzv. Dračí hlavě. Uzavře se pod západním obzorem, takže u nás
nebude viditelný.
xxx4. 12. 2021, v 8:43 místního Středoevropského času, se uzavře novoluní, a
zároveň zatmění Slunce na Jižním (sestupném) lunárním uzlu, tedy blízko tzv.
Dračího ohonu. Pro nás se uzavře pod východním obzorem, a nebyl by i tak
viditelný, protože pás zatmění nás těsně mine.
V tomto cyklu tedy máme nejdříve zatmění Luny a následně zatmění Slunce.
Nejprve trochu teorie:
Jestliže následuje zatmění Slunce na jižním uzlu po zatmění Luny na severním
uzlu, může být člověk během intervalu dvou týdnů, který je od sebe dělí,
konfrontován se znovu-objevením potlačených psychických energií. Výsledky
starých schémat adaptace na okolnosti se mohou náhle zdát příliš automatické a
příliš dusící, než aby bylo možno pokračovat ve vlastním vývoji. Uvědomění si
těchto osobních omezení bude možná nutkat k nějakému dramatickému hnutí
během následujícího zatmění Slunce na jižním uzlu. Všechno bude záviset na
způsobu, jakým se člověk postaví k zatmění Luny: posílí člověka toto zatmění nebo
prostě skončí emocionální bouří?
Protože je tu u zatmění Slunce Luna v konjunkci se svým jižním uzlem, bude
pasivním faktorem tohoto zatmění. Luna je receptivní ke Slunci, které ji tlačí k
tomu, aby uvolnila to, co bylo asimilováno a vybudováno v minulosti, zvláště pokud
jde o osobní city a emoce. Intenzifikace solární vůle a solárního cíle stimuluje ego a
jeho cítění, podněcuje ho a nutí jej jednat silou podle jeho “vlastních světel”.
Jestliže to “jeho vlastní světla” - osobní směr individuálního osudu - umožňují,
může být člověk podněcován k tomu, aby zaujal osobní pozici síly vzhledem k
momentální sociální tendenci tohoto okamžiku nebo nějaké významné události,
odehrávající se v geografickém pásmu. Bude to zvláště účinné tehdy, jestliže
člověk žije v místě, situovaném na dráze zatmění.
Stručněji řečeno: Jestliže zatmění Slunce přichází po zatmění Luny, bude úplněk
sloužit k likvidaci nějakého prvku minulosti v jeho vlastní povaze nebo v jeho
životních podmínkách a umožní člověku, aby ve svém životě akcentoval nové prvky
a v okamžiku následujícího zatmění Slunce zahájil nový start. V tomto případě
výsledky úplňku nebudou tak ohromující, zvláště je-li zatmění Slunce typu jižního
uzlu. Nedojde však ani k negativní lunární reakci, schopné deformovat nebo
rozvrátit sílu nové tendence, vytvořené v době zatmění novoluní. Ale i tady bude
vše záviset na nodální polaritě zatmění.

Lunární aspekty řeší psychologickou vs. chronologickou minulost, a sluneční
aspekty stejně pojatou budoucnost, tak, jak je definoval Eckhart Tolle (Moc
přítomného okamžiku). Eklipsy jsou tedy jakási možnost nivelizace či resetu těchto
funkcí.
Já k tomu přidám některé postřehy z autorizovaných chanellingů, které jdou ještě
dál:
Naše oddělení od Božské bytosti, ke kterému kdysi došlo, a které z nás
vytvořilo individualizovanou duši, způsobilo dvě věci:
1- naše oddělení a následná individualizace vytvořila touhu po originálním
vyjádření, které vrací k Prvotní Bytosti originální a neopakovatelný prožitek a
zážitek z Bytí, který pomáhá Prvotní Bytosti poznat sebe sama, a vyvíjet se k
poznání všech svých potenciálů v projevené realizaci. Tato funkce je v horoskopu
vyjádřena naším Sluncem.
2- naše oddělení od Prvotní bytosti způsobilo trauma ztráty jistoty, bezpečí a
bezpodmínečné podpory a ochrany. A tudíž prožitek zrady, strachu a touhy po
návratu do „nebytí“ v lůně Prvotní bytosti. Tuto funkci v horoskopu supluje Luna –
symbol touhy po splynutí s celkem, a návratu jistoty, bezpečí a bezpodmínečné
podpory a ochrany. Tuto funkci přebírá naše ego, které se nám tyto potřeby
pokouší nahradit vnějšími zážitky. Příslušnost ke skupině s jistými atributy, které
nám dávají pocit bezpečí a spřízněnosti, uznání a ocenění – to vše jako náhražka
ztraceného.
Obě tyto funkce se znovu aktivují „v malém“ při každém našem porodu
(inkarnaci), oddělením od matky. Je na nás, abychom při různých tranzitech Luny,
Slunce či Dračích uzlů nahlédli tyto stavy, a začali je aktivně třídit a používat pro
vlastní emancipaci od vnějších závislostí, neboť nejsme jediní, kdo by tyto naše
potřeby a závislosti mohl použít a také zneužít pro své vlastní zájmy.
Tolik něco teorie.
Při rozborech použijeme jako doplňkovou pomůcku tradiční nástroj transformační
astrologie - Sabiánské symboly. Cyklus zahajuje úplněk – částečné zatmění Luny
na Dračí Hlavě, 19. 11. 2021 ve 9:57 dopoledne místního Středoevropského času.
(obrázek na další straně). Nejprve tedy Sabiánské symboly:
Luna tohoto grafu:
27-28 Býka, VI. dům
Žena po přechodu zakouší novou lásku. Klíčová poznámka: Lidská schopnost
pozvednout se ve vědomí a cítění nad biologické limitace. Klíčové slovo: Nové
začátky. Výklad: Máme otevřít svou mysl možnosti začínat vždy znovu. Je
zdůrazněn zralejší přístup k nové zkušenosti.
Venuše, vládce v Býku:
12 - 13 Kozoroha, I. dům

Uctívač ohně medituje nad konečností existence. Klíčová poznámka: Subjektivní
žádost najít to, co je za mezihrou života a smrti. Klíčové slovo: Člověkova vůle k
transcendenci. Výklad: Je to "dobrodružství vědomí". Sahá hlouběji ke kořenům
bytí než přírodní vědy. Je to tajemství, které přitahuje a fascinuje okultisty, jogíny a
mystiky. Je to smysl života. V dnešní době, kdy stojíme na prahu sebezničení,
roste počet těch, které láká meditace. Oheň je symbolem transformace. Zážitek
smrti mění náš přístup k životu od základu - pochopíme, že jenom tvořivý aspekt
čisté lásky dává náplň naší existenci.
Graf zatmění Luny (úplněk):

Slunce:
27 - 28 Štíra, XII. dům
Král víl přehlíží své království. Klíčová poznámka: Schopnost člověka poznat a
vzdát úctu integrujícímu principu v jádru existence. Klíčové slovo: Vnitřní oddanost.
Výklad: Člověk chápe přítomnost duchovního sjednocujícího faktoru v jádru všech
věcí. Tímto principem je Já. Je v nás a všude kolem nás, ve všem.
Pluto, vládce ve Štíru:
24 - 25 Kozoroha, I. dům
Sklad plný drahých orientálních koberců. Klíčová poznámka: Užití umění a kultury
ke zdůraznění osobního významu a ke zvýšení osobního pohodlí. Klíčové slovo:

Cena spoléhání na tradici. Výklad: Krásné modlící koberce jsou orientální tradicí, je
to jiný přístup, který kontrastuje s chudobou klášterních cel a s odříkáním
sanjasinů.
Vládce ASC (vnitro) ve Střelci je Jupiter na hrotu II. domu:
24 - 25 Vodnáře
Motýl s pravým křídlem perfektněji vyvinutým. Klíčová poznámka: Schopnost
rozvinout racionální a plně vědomý aspekt mysli předčasně (ve smyslu normální
evoluce). Klíčové slovo: Transmutace emocionálních energií. Výklad: Pravá strana
je rozumová, racionální, levá strana je instinktivní - emoční. Zde je racionalita více
vyvinuta - na úkor citové a instinktivní složky bytosti.
Vládce IC (lid, společnost) je Mars na hrotu XI. domu:
13 - 14 Štíra
Elektrikáři při práci - instalace nového telefonního vedení. Klíčová poznámka:
Potřeba navázat nové kanály komunikace. Klíčové slovo: Vůle k asociaci a
pochopení. Výklad: Základní hodnotu má komunikace s našimi blízkými, dokonce i
s těmi, s nimiž komunikace nemusí být vždycky snadná. Ale není žádná společnost
bez komunikace na některé rovině včetně roviny biologického sladění.
Vládce DS (zahraničí) v Blížencích je Merkur v XI. domu:
21 - 22 Štíra
Lovci střílející divoké kachny. Klíčová poznámka: Sociálně akceptované uvolnění
individuálních nebo skupinových agresivních instinktů. Klíčové slovo: Socializace
instinktů. Výklad: Společnost našla pravidelný sezónní způsob, jak uvolnit mužskou
agresivitu. Je to taková určitá pojistka proti emocionálnímu tlaku, který vzniká v
lidech, jejichž zvířecí pudy jsou ještě velice silné.
Vládce MC (vládní garnitura) je Venuše v I. domu:
12 - 13 Kozoroha
Uctívač ohně medituje nad konečností existence. Klíčová poznámka: Subjektivní
žádost najít to, co je za mezihrou života a smrti. Klíčové slovo: Člověkova vůle k
transcendenci. Výklad: Je to "dobrodružství vědomí". Sahá hlouběji ke kořenům
bytí než přírodní vědy. Je to tajemství, které přitahuje a fascinuje okultisty, jogíny a
mystiky. Je to smysl života. V dnešní době, kdy stojíme na prahu sebezničení,
roste počet těch, které láká meditace. Oheň je symbolem transformace. Zážitek
smrti mění náš přístup k životu od základu - pochopíme, že jenom tvořivý aspekt
čisté lásky dává náplň naší existenci.
Primárně vidíme úplněk na ose XII.-VI. dům. V VI. domě se nachází Luna v Býku,
poblíž stálice Algol. Tato pozice nabádá k opatrnosti, k více zodpovědnému
přístupu a také k omezení násilností a krocení emocionálních výlevů. Osobně bych
nikomu nedoporučoval v takovém období jitřit nenávist nebo provokovat k násilí.
Obrátí se to proti jejich iniciátorům! Luna je v domě služeb a úřadů, a také
zdravotnictví a vůbec všeho, co souvisí s péčí o společnost. Akcent je také na
protějším Slunci na hrotu XII. domu, což je oblast zdravotnictví, archivnictví, tajných
služeb, vězeňství a také skrytých sil, působících proti nám.

V těchto oblastech si musíme ujasnit co budeme přijímat a co už nikoliv, a jakou
chceme nést zodpovědnost za sebe, svou životosprávu a také co z těchto nároků
přesuneme na "autority", a jejich péči o naše blaho. Dispozitoři obou světel, Venuše
a Pluto se nachází v I. domě v Kozorohu, a evokují tak primárně právě tyto vnější
autority dosazené systémem, a nebo přirozené autority a vzory. Krize hodnot a
správné rozlišení toho, co nám vnější vzory nabízejí, nás nutí zde prokázat
věcnost, zodpovědnost, trpělivost a věrnost zásadám, spolu s lidskostí a pocitem
sounáležitosti s ostatními členy naší společnosti.
Mars ve Štíru, jako symbol duality vůdce-svůdce, učitel-manipulátor, léčitel-šarlatán
(byť jeho plášť nemusí být nutně šarlatový, ale třeba bílý... :@), na hrotu XI. domu,
coby oblasti společenských zájmových skupin, nám dává energii ke spolčování se,
a zároveň nás pokouší s cílem prověřit naše postupy při řešení společenských
problémů.
Vzhledem k tomu, že tvar horoskopu je Hemisféra, tedy planety a světla se
nacházejí v cca polovině celého grafu, je zde patrné, že ještě hledáme doplňkovou
část, která je zde symbolizována svým ohniskem ve znamení Lva - červený bod na
konci VII. domu. Tento bod je zároveň ohniskem konfigurace známé jako Fixní
Téčko. Potřebujeme vzor, autoritu, která nám ukáže, jak si vážit sami sebe, a jak
ohodnotit kvality své, i těch druhých. Jde tu o hrdost, sebeúctu a pocit vlastní
důležitosti, která se nenechá někým ponižovat, ale také nikoho neponižuje. Je to
dualita hrdost-pýcha. Stádní jedinec, nadopovaný ideou lepšo-člověka, nebo silná
individualita ve spolupráci se sobě podobnými jedinci.
Úplněk nám tedy dává šanci začít znova, a odpojit se od zkažených tradic a
stereotypů. Co z toho nakonec vzejde, to uvidíme cca za 14 dní, při zatmění
Slunce.
Vyústění této části cyklu je tedy dané následným novem 4. 12. 2021, v 8:43
místního Středoevropského času.
Obrázek na další straně ukazuje toto novoluní a zároveň zatmění Slunce. Celá
figura tohoto grafu se opět nachází v jedné půlce horoskopu, a to převážně ve
východní hemisféře, která je orientovaná na vnitřní záležitosti. Tato konfigurace je
ještě více semknutá, než tomu bylo u předchozího úplňku, a ohnisko (planetární) je
nov ve XII. domě, jehož význam jsem popsal už výše - zdravotnictví, skryté a
uzavřené instituce, tajné spolky a také vězeňství. Na hrotu XII. domu je opět Mars
ve Štíru se svou dualitou, která může mnohým zamotat hlavu. Mars je vládcem
znamení Berana, které tady, ale i v předchozím horoskopu ovládá masmédia, a to
jak oficiální, tak i alternativu, a dokonce i jakousi militantní složku, která se může
tímto způsobem prezentovat a ovlivňovat veřejné mínění.
Doplňkovým ohniskem tvaru i zde zůstává znamení Lva, nyní už přímo na hrotu
VIII. domu. Tento dům výměny a sdílení s našimi protějšky jasně ukazuje na
důležitost vlastního sebe-zhodnocení, sebeúcty a hrdosti, a protože se nacházíme
v mundánní rovině, tedy státně-mezinárodní, je třeba opět zaujmout postoj
rovnocenného partnera připraveného přispět do společnosti národů něčím cenným

a hodnotným, bez nějakých lokajských a slouhovských komplexů. Bohužel,
dispozitor II. domu našich hodnot je Uran, zde v V. domu dětí s mládeže, a tak je
možné, že krize sebehodnoty přijde ruku v ruce s problémy týkajícími se našich dětí
a mládeže. Tak doufejme, že nebude poznamenána nějakými zdravotními kolapsy,
genetickým poškozením (Uran v Býku), nebo dokonce úmrtími. I když, stejně
špatná by byla i radikalizace našich dětí, a to přes vymývání mozků ve školách
(Venuše a Pluto v I. domě v Kozorohu). Naštěstí VIII. dům je domem společných
akcí s cílem nasměrovat uvolněnou energii na porážku vnitřních nepřátel - vládce
VIII. domu ve Lvu je totiž Slunce, a to je přímo aktérem onoho zatmění ve XII.
domě! Nebude to tedy jen o společných meditacích :@) Zbývá se tedy ptát pouze
na jedno: "Co v tuto chvíli udělá naše armáda a policie?"
Graf zatmění Slunce:

Sabiánská symbolika pro tuto eklipsu je následující:
Slunce, Luna:
12-13 Střelce
Minulost vdovy byla odhalena. Klíčová poznámka: Karma minulých činů v tom
smyslu, v jakém zasahuje příležitosti, které jsou prezentovány v novém cyklu.
Klíčové slovo: Retribuce - to je jak odplata, tak náhrada škody. Výklad: Jasný.

Jupiter, Vládce Ascendentu:
25-26 Vodnáře
Garážmistr testuje baterii auta hustoměrem. Klíčová poznámka: Zručnost v použití
přírodních zákonů k řešení každodenních problémů, které vyplývají ze života v naší
technologicky zaměřené společnosti. Klíčové slovo: Mentální schopnost. Výklad:
Energie, které máme k dispozici, musejí být sledovány a analyzovány. Naše
bezpečnost závisí na intelektuální schopnosti pozorovat a zvažovat.
Venuše, vládce MC (vládní garnitura)
22-23 Kozoroha
Voják dostal dvě medaile za statečnost. Klíčová poznámka: Odměna, kterou dává
společnost za vyplnění osobní zodpovědnosti. Klíčové slovo: Kompenzace náhrada. Výklad: Člověk, který dobře slouží své společnosti za neobvykle těžkých
podmínek, si zaslouží její respekt a odměnu, která je úměrná situaci.
Ohnisko ve Lvu v VIII. domě:
17-18 Lva
Chemik předvádí svým studentům pokus. Klíčová poznámka: Při pronikání do
skrytých procesů přírody lidská mysl zažívá vzrušení z objevů. Klíčové slovo:
Alchymie. Výklad: Člověk demonstruje svou sílu změnit přírodu, která vychází ze
zděděných vědomostí.
Jak jsem již uvedl v předchozích analýzách, čeká na nás spousta práce, ale nikoliv
úmorné dřiny. Jde o boření starých, velmi starých konceptů společenské dělby
moci a výsledků práce, postavených na pečlivém vyhodnocení zkušeností se
starými modely a především osobními postoji. Jen to nám pomůže vytvořit nové
koncepty, které už nebudou dělat žádné kompromisy, kromě nutnosti trpělivosti a
důkladnosti při budování něčeho nového. A že se to ani trochu nebude podobat
současným politicko-společenským systémům, tak na to můžete vzít jed! Záleží
ovšem na tom, jestli si k vytvoření těch nových konceptů nepřivedeme filozofy a
intelektuály ze staré školy :@(
Takže, opět, přeji všem veselou zábavu - tu především!
Chiron
Údaje zde zveřejněné, jsou získány pomocí programu Astrolog 32, verze 2.02, pro Prahu
se souřadnicemi 50° S 05‘ 14,55‘‘, a 14° V 25‘ 16.82‘‘ - Mariánský sloup na Staroměstském náměstí, který považuji v současné době za duchovní střed Prahy, a to pro daný
čas. Z těchto údajů jsou odvozeny úhlové stupně (zodiakální délka) jednotlivých těles a
prvků, a jejich Sabiánské symboly. Časové údaje pro rozbor pocházejí z astrologických
programů, kde se posuzuje zcela určitá zodiakální délka (u novů shodná pro Slunce a
Lunu, a u úplňků opoziční délky). Jinak, pro astronomická pozorování se časy eklips a
tedy výsledné údaje poněkud liší.
Obligátní poznámka na závěr: Tento stručný rozbor jistě nemůže postihnout komplexnost
celé dané tématiky. Jistě jiní mí kolegové vyzvednou i jiné nuance, které jsem nepopsal.
Budiž.

Možná také někteří kolegové namítnou, že se vůbec nezabývám tranzity těchto horoskopů
na horoskop vzniku naší republiky. Na to mohu říci jen tolik, že těch spekulativních časů, a
datumů od vzniku První republiky až k polistopadovému režimu už je tolik, že je obtížné
jakýkoliv z nich považovat za signifikantní. Je horoskop ČR platný od rozpadu federace?
Je naše republika v rámci EU ještě státem, či státností? A kdy začala, a kdy přestala být?
S Lisabonskou smlouvou? Nebo Schengenskou dohodou? A kdy ta byla podepsána? A
kdy byla vytvořena? A kdy vešla v platnost? Co si vybrat? Co hlava, to jiný názor. Takže,
akademické debaty „o ničom“ raději přenechme filozofům.
Efekty dotyčných zatmění se mohou výrazněji dotknout i jednotlivých lidí, a to podle toho,
zdali mají v místě těchto zatmění ve svém osobním horoskopu narození nějaké důležité
pozice. Takže, stará a škodlivá minulosti – á dieu!

