Horní konjunkce Merkuru 29. 11. 2021 (dokončení)
Bohumil Lipka

Dne 29. 11. 2021 v 5:39 hod. SEČ (středoevropského času) se uzavře tzv. Horní
konjunkce Merkuru. Je to okamžik, kdy Merkur je v konjunkci (na stejné
zodiakální délce) jako Slunce, a zároveň míjí Slunce na straně, která je odvrácená
od nás, směrem od Země. Je od nás tedy nejdál.
Nejprve opět trochu astrologické teorie:
Merkur v astrologii symbolizuje mentální schopnosti, komunikaci, vyjadřovací
schopnosti. Jeho "elektřina" také zastupuje funkci nervové energie. Jeho cykly pak
ukazují na mentální koncepty, naše intelektuální projekty a jejich realizaci ve
vnějším prostoru.
Merkur má synodický cyklus 115,8776 dní; stihne jej tedy 3x za dobu jednoho roku.
Když předběhne z našeho pohledu Slunce (od Horní konjunkce k levé úvrati D-R) a
pak se přibližuje na naší stranu a zpětně směrem ke Slunci (od bodu D-R), vidíme
ho na obloze jakoby couvat - je v retrográdním pohybu. Pak, když mine Slunce v
Dolní konjunkci a vrátí se do krajní úvrati, stane se z retrográdního pohybu opět
direktní (bod R-D), a Merkur začne Slunce dohánět a zároveň se od nás vzdalovat,
až se dostane opět na stejnou zodiakální délku se Sluncem, ale na nejvzdálenějším
bodě od Země. Zároveň, z našeho pohledu, je nejvíce ozářen Sluncem; je tedy v
jakémsi "úplňku". To je okamžik tzv. Horní konjunkce. Pak Merkur pokračuje kolem
Slunce až k další úvrati, kdy se opět mění na retrográdní (D-R), a opět se blíží k
Zemi a Slunci, do další Dolní konjunkce.
Situaci ilustruji zde:

Merkur, který vychází nad obzor před Sluncem, takže se ráno třpytí na obloze jako
první, se nazývá Prométheus. Pokud vychází až po Slunci, nazývá se Epiméteus, a
uvidíme ho až večer, kdy už Slunce zašlo za obzor. Ráno a přes den se totiž ztrácí
ve sluneční záři. Čím je Merkur blíže Slunci, tím je buď zářivější, pokud je poblíž
Horní konjunkce, a nebo je jeho svítivost minimální, pokud je blíže Dolní konjunkci
– jeho ozářená strana je od nás odvrácená. Období, kdy se Merkur pohybuje
směrem k Zemi, a kolem Slunce nám blíže, je tedy období retrogradity – zdánlivě
zpětného pohybu (červená část oběžné dráhy). Tato retrogradita Merkuru je
rozdělena na dvě části. První část, počínaje změnou směru (D-R) až do Dolní
konjunkce, je fází Merkur-retrográdní Epiméteus (RE), a je určitým druhem fáze 12.
domu v končícím předchozím cyklu Slunce-Merkur. Nad obzor vychází až po Slunci
(Epiméteus), takže na obloze není vidět, protože se ztrácí ve sluneční záři.
Tato poslední fáze retrospektivy a introspekce v tomto případě začne 14. 1. 2022,
ve 12:40 hod. SEČ (středoevropského času). Měla by se jako fáze 12. domu
chápat a využívat se jako období rekapitulování, během kterého se hodnotí
úspěchy a nezdary. Člověk tedy bude schopen rozhodnout, které nové faktory by
měly být zavedeny, a které chyby by se měly napravit. Jestliže starý cyklus v tomto
okamžiku staví před nás nějaké problémy, můžeme doufat v jejich možné vyřešení
v okamžiku další Dolní konjunkce.
Můžeme také využít druhou polovinu období retrogradity (RP – retrográdní MerkurProméteus), kdy se Merkur začíná vzdalovat od Dolní konjunkce. V tomto případě
končí tato fáze 18. 10. 2021 v 16:15 hod. SEČ. U nových tendencí, které se daly do
pohybu s Dolní konjunkcí a jejichž příprava vrcholí s přechodem Merkuru do
direktního pohybu (bod R-D), je možno očekávat jejich naplnění v době následující
Horní konjunkce Slunce-Merkur, která je symbolicky v tomto cyklu fází “úplňku”.
Ta se v tomto cyklu uzavře 29. 11. 2021 ve 5:39 hod. SEČ.
Situace v programu Stellarium:

Natální dům vašeho horoskopu narození, kterým direktní Merkur o Horní konjunkci
tranzituje, bude polem zkušeností, kterým bychom opět měli věnovat zvláštní
pozornost. Bude přinášet optimalizaci a objektivizaci celého konceptu, který jsme
iniciovali v okamžiku Dolní konjunkce - o "úplňku" je na vše dobře vidět i v noci,
tedy z obou stran. Každá natální planeta (v našem horoskopu narození), dotčená
direktním Merkurem, bude do tohoto procesu rovněž zahrnuta. Pokud jsme tento
den slavili narozeniny, má pro nás výše řečené zvláštní důležitost - bude to totiž
tématem našeho solárního roku - tedy do příštích narozenin.
Tolik teorie.
Zde je horoskop Horní konjunkce Merkuru pro Prahu:

Tato Horní konjunkce se pro Prahu uzavře v I. domě horoskopu, ve znamení
Střelce.
Protože je Horní konjunkce symbolem maximální objektivizace tématu,
naznačeného Dolní konjunkcí, můžeme v této době provést vyvážení a korekce
našich mentálních konceptů, našich způsobů, jak si vyměňujeme informace a jak
získáváme a zpracováváme informace my. Pak, 14. 1. 2022 nastane fáze sklizně,
hodnocení a korektur.

Acsendent této Horní konjunkce je ve Štíru, kde se nachází Mars, ve volné
konjunkci s Ascendentem. Mars ve Štíru symbolizuje dualitu vůdce-svůdce, léčitelmastičkář, učitel-manipulátor. Závislost, manipulace, nebo také krize vedoucí ke
katarzi, ona "mystická smrt" bájného Fénixe, který posléze vstává z popela silnější
a moudřejší.
Tvarem této figury je Lokomotiva, s vedoucí Lunou v Panně v XI. domě. To je dům
společenských organizací, aktivit a vytyčování nových perspektiv a plánování
obecně. Vždy však tyto plány musí odrážet nějakou korektivní zkušenost. Jinak
jsou to jen vzdušné zámky a "leninské zítřky". Pak Lokomotiva jako kosmický
"roztleskávač", zde přes dům společenských aktivit, může plně projevit svůj
potenciál. Luna v Panně dává sílu kritického myšlení a přesně zaměřené energie
kterou musí veřejnost správně použít, a roztřídit si ony pověstné dojmy a pojmy.
Protože vše retrográdní se nachází v západní hemisféře (ti druzí a zahraničí) a obě
světla jsou ve východní hemisféře, a navíc Slunce pod obzorem a Luna nad
obzorem, je evidentní, že řešíme vnitřní záležitosti, a soukromé postoje každého z
nás, v porovnáni se "stádní" mentalitou.
Merkur, jako vládce Panny a tedy i dispozitor Luny v Panně je právě ten Merkur
Horní konjunkce v I. domě ve Střelci. Merkur ale vládne i Blížencům, kteří mají v
sobě hrot VIII. domu sdílení společných energií, a jejich zaměření správným
směrem. V mundánní astrologii je to investice a ekonomické projekty s obchodními
partnery. Ale jen na materiální úrovni. Na úrovni společenské je to například o
skupinových meditacích, i celosvětově synchronizovaných, hromadných akcích pro
podporu nějaké myšlenky či hnutí, a také výměna informací na celosvětové úrovni.
Tím spíše, že Horní konjunkce se nachází ve Střelci. Jupiter, který je vládcem ve
Střelci, a tedy i dispozitorem Horní konjunkce, se nachází ve Vodnáři ve III. domě
masmédií a také dopravy. Levý kvikunx Luny, jako "vedoucího kolotoče" tu evokuje
krizi sdílení a nutnosti přehodnotit výměnu informací a jejich důvěryhodnost. Naše
masmédia tedy projdou jakousi třídičkou důvěryhodnosti.
Retrográdní Uran na hrotu VII. domu zahraničních věcí jasně ukazuje informační
diverzi až průlom, který nám umožní podívat se na vše i z méně černobílého
štírovského aspektu, a společně s Lunou v XI. domě společenských aktivit čelit
kritickému zastavení a inventuře hodnotového žebříčku - tedy co jsme ochotni
zaplatit za zdánlivou nebo skutečnou svobodu? Následující Sabiánská symbolika
dokreslí téma této Horní konjunkce trochu z jiného úhlu pohledu:
HK Merkuru se Sluncem
7-8 Střelce, I. dům
V hlubině Země se začínají formovat nové elementy. Klíčová poznámka:
Alchymistický oheň, který jak čistí, tak transformuje každičkou substanci člověkova
vnitřního života. Klíčové slovo: Zdůrazněn je druh psychické gestace (porod,
zrození). Výklad: Skupinové ambice a emoce a zvláště silné tenze lásky dokážou
člověka přeměňovat. Přeměna může probíhat nepostřehnutelně, ale jednoho dne
je dokončena a nová rovina vědomí je dosažena. Jsou to vnitřní změny, jsou to
emoce, které jsou často bolestivé, které jako oheň mění člověka.

Jupiter (vládce ve Střelci, dispozitor HK)
25-26 Vodnáře, III. dům
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.
ASC (vnitro)
14-15 Štíra
Děti si hrají kolem pěti kopečků písku. Klíčová poznámka: První kroky v rozvoji
mysli hledající sladění s vyšší rovinou lidské evoluce. Klíčové slovo: Do budoucna
orientovaný růst. Výklad: Někteří lidé se rodí se speciálním potenciálem pro rozvoj
vyšší tvořivé mysli a v podmínkách, které tento rozvoj umožní. V mnoha případech
si dosud hrají se svou neobvyklou schopností. Jsou dosud na počátku něčeho, co
je velkým příslibem do budoucna.
Pluto (vládce Štíra, dispozitor ASC)
24-25 Kozoroha, II. 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.
DS (zahraniční věci)
14-15 Býka
Muž v elegantním hedvábném klobouku naraženém do čela, zabalen proti chladu,
čelí bouři. Klíčová poznámka: Odvaha, která je zapotřebí, aby člověk čelil krizím
vyvolaným sociálními ambicemi. Klíčové slovo: Charakter v protivenstvích. Výklad:
Je třeba se umět postavit bouřím, prokázat odvahu a charakter, slouží to našemu
vývoji.
Venuše (vládce Býka, dispozitor DS)
19-20 Kozoroha, II. dům
Skrytý chór zpívá během bohoslužby. Klíčová poznámka: Člověkova tvořivá funkce
je naplněna tím, že se podílí na skupinové činnosti, která je zasvěcena
transcendentálnímu zažívání jednoty. Klíčové slovo: Ideál mnohosti bytí. Výklad:
Hudba sfér, v níž se každý podílí svým harmonickým tónem a překonává tak svůj
pocit egoismu a oddělenosti od ostatních a naplňuje tím svou potřebu vzájemnosti.
MC (vládní garnitura, prezidenti, premiérové, vůdci…)
0-1 Panny
Portrét muže, jehož výrazné rysy jsou umělecky zvýrazněny. Klíčová poznámka:
Schopnost zobrazit si jasně nápadné črty a celkový smysl jakékoliv životní situace.
Klíčové slovo: Diskriminace. Výklad: 1°. Panny je symbolem sklizně, ale také cesty
žáka, pevně určeného procesu tréninku. V obojím případě je třeba umět rozlišovat,
oddělovat podstatné od nedůležitého, koukol od obilí.

Merkur (vládce v Panně, dispozitor MC) - viz výše
IC (lid, rodina, dav)
0-1 Ryb
Farmáři a překupníci vystavují velké množství různých produktů na živě
zalidněném tržišti. Klíčová poznámka: Proces vzájemné výměny, který na všech
rovinách demonstruje zdraví společnosti. Klíčové slovo: Obchod. Výklad: Sklidíš,
co jsi zasel. Přehlídka úrody. Každá originální myšlenka dozrála do své konečné
podoby a může být nabídnuta celé společnosti.
Neptun (vládce v Rybách, dispozitor IC)
20-21 Ryb
Dívka se mazlí s bílým beránkem, čínská chůva ji pozorně a laskavě sleduje.
Klíčová poznámka: Radost z dotyku a divů nekomplikovaného žití - růst vědomí v
časném stádiu. Klíčové slovo: Bílé naděje. Výklad: Jeden z krásných symbolů,
který mi připomíná Kristovo: "Nebudete-li jak maličcí,...". Je tu láska, prostota,
důvěra - minulost, přítomnost a budoucnost v ní splývá v harmonický celek plný
naděje.
Luna (čelo Lokomotivy)
27-28 Panny
Plešatý muž vykonává moc. Klíčová poznámka: Příkrá moc osobnosti v časech,
které volají po rozhodnosti. Klíčové slovo: Všechno se sklání před silou vůle božské, lidské, nebo satanické. Výklad: Jsou časy, kdy změna struktury společnosti
si žádá katabolickou osobnost, která se vynoří a vykonává svou moc a diktuje
rozhodnutí, která jsou často traumatizující. Ač se tato moc zdá býti bezohledná,
musí být akceptována, aby došlo k transformaci.
Obligátní doplňující poznámky:
Údaje zde zveřejněné, jsou získány pomocí astrologických programů Astrolog 32 a Starfisher, 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.
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, který neproběhl v souladu se stávající
ústavou? Je naše republika v rámci EU ještě vůbec 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 konstelací 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.

