Konjunkce Jupiter – Saturn o Zimním Slunovratu 2020
Chiron (chiron.wz.cz)

xxx21. 12. 2020, o Zimním Slunovratu, v 19:23 hod. večer, místního středoevropského času, se uzavře konjunkce dvou společenských planet zvěrokruhu, a to
Jupitera a Saturna – budou tedy na stejné zodiakální délce, a zároveň se k sobě
přiblíží na minimální zodiakální šířku, v rozmezí pouhých šesti úhlových minut! To
se nestalo už velmi dlouho (bezmála 400 let). Konjunkce těchto dvou planet se
navíc opakuje jen jednou za téměř 20 let.
Údaje zde zveřejněné jsou získány pomocí programu Astrolog 32, verze 2.02, pro Prahu s jejími
oficiálními souřadnicemi 50N05, a 14E22, pro daný čas. Z těchto údajů jsou odvozeny úhlové
stupně (zodiakální délka) jednotlivých těles a jejich Sabiánské symboly. Sabiány pro úhlové domy
ASC a MC v rozboru obvykle uvádím s jistou rezervou (pokud vůbec), neb pro různé programy a
údaje astronomických institucí se časy událostí a tedy výsledné úhly poněkud liší. Hlavně však
proto, že souřadnice Prahy jsou jen přibližné. Co stanovit jako její centrum? Obelisk na nádvoří
Pražského hradu? (50N5,4 14E24,0) Kapli Nalezení sv. Kříže? (50N4,96 14E24,9) Magistrát
Prahy? Tedy, stupně pro ASC a MC i pro jiné domy nejsou vždy spolehlivé :@(

Nejdříve stručně něco k oběma planetám:
Jupiter v transformační astrologii symbolizuje jungiánskou masku, kterou člověk
používá ve společnosti, aby se mohl přizpůsobit požadavkům společnosti, a přitom
si zachoval svou osobitost. Takže například prodavač se musí na zákazníka
usmívat a být vstřícný a nápomocný, a to i když má zrovna špatnou náladu a necítí
se dobře. Vytvořil masku, která je jakýmsi mezičlánkem, potřebným k přijetí
ostatními lidmi. Pokud ji dokáže správně používat, bude vždy postupovat nejsnazší
cestou. V opačném případě buď bude brán za neomalence a netaktní osobu, nebo
naopak za konformního bezpáteřníka-konjunkturalistu, typu kam vítr, tam plášť. V
podstatě zapomene kým je, neboť se se svou maskou příliš ztotožnil.
Saturn představuje řád, strukturu, kvalitu času a střídmý, zodpovědný a důkladný
přístup. Je jakousi ideovou či morální kostrou či lešením, na kterém budujeme svůj
společenský postup. Dává odstup od pocitů a objektivní, nestranný, ale také
nelítostný pohled bez resentimentu a romantizmu. V extrémech vytváří buď
suchary-askety (žlučovitý poustevník Školastyk), nebo prospěcháře kariéristy
(Gustáv Husák). Pozitivně využitý pak sice pomalý, ale seriózní společenský
postup, zajištěný kvalitními kroky a vyzrálými rozhodnutími. Kozoroh, domovské
znamení Saturna je tedy jako víno – čím starší, tím lepší. Pokud teda hned na
začátku nezoctovatělo. Pak už je to jen čím dál víc kvalitní ocet... I když takovej
kvalitní Balzamico taky není k zahození :-)
Konjunkce těchto dvou funkci buď vytváří funkci zdravého růstu v souladu s časem,
který nás může dovést až na vrchol společenského žebříčku, a nebo jen neurotika,
který neví, kdy má jít vpřed, a kdy se má držet zpátky. Dává tedy jedince s nějakým
důležitým posláním, a nebo jen marný boj s vlastními zábranami a domnělými
větrnými mlýny.

V některých komunitách (konkrétně například židovské náboženství) je konjunkce
těchto planet významným okamžikem, a pokud, jako letos, dojde k tak těsné
konjunkci, slibují si od toho významné dějinné události. Například narození nějaké
významné osobnosti; proroka, učence či podobných celebrit. Pokud se to děje ve
významných dnech, jako je Zimní Slunovrat, je možno konstatovat, že dotyčná
konjunkce ovlivní téma na celý příští rok. I když podle starobylého lunárního
kalendáře první novoluní po Zimním Slunovratu, kdy začíná první lunární měsíc,
našimi předky nazývaný Sečen, má v tomto ohledu mnohem větší výpovědní
hodnotu.
Abychom mohli posoudit současnou konjunkci, musíme také brát v úvahu, jaká byla
ta předchozí – význam posledního cyklu, který touto současnou konjunkcí končí, a
odevzdává svůj příspěvek do našeho vývoje.
Nejprve tedy stručně probereme předchozí cyklus, který se začal konjunkcí Jupiter
– Saturn před 20 lety, a to 28. 5. 2000, v 17:05 středoevropského času.
Graf konjunkce Jupiter-Saturn v roce 2000:

Konjunkce Jupiter-Saturn se uzavřela na 22° 43‘ 18‘‘ Býka. Sabiánský symbol pro
tuto pozici je:
22 - 23 Býka

Klenotnictví plné cenných drahokamů. Klíčová poznámka: Sociální potvrzení
přirozené výtečnosti. Klíčové slovo: Ujištění o osobní ceně. Výklad: Bez komentáře.
Vzhledem k silně obsazenému 2. a 8. domu se v tomto cyklu evidentně řešily
finance, a obecněji náš hodnotový žebříček. V horším případě pád do konzumu,
snaha opičit se po jiných v oblasti blahobytu a materiálních statků, a tedy komplexy
méněcennosti, a snaha je nějak kompenzovat vnějšími atributy. Vzhledem k tomu,
že součástí této opozice je Slunce a Pluto, je to problém nepřijetí své vlastní síly a
v podstatě sebe-destrukce, která ale nakonec nezničí nic jiného než to, co nám
bránilo v cestě dál. Ve finále bychom nyní měli mít mnohem lepší pocit sebepřijetí a
objektivně dostatečné jasnou představu o vlastní hodnotě. Tlak, který byl na nás
vyvíjen, neměl vést k zlomení naší osobnosti, ale naopak k rozvinutí našich
individuálních kvalit. Něčím za to budeme muset zaplatit (například rozkradením
státní kasy zvenčí ovládanými lumpy), ale skutečné hodnoty nám nikdo nikdy
nevezme!
Samotná konjunkce Jupiter-Saturn se nachází v 7. domě (zahraniční věci a cizí
kultura), takže jsme měli správně hodnotit kvalitu našich „spojenců“. Ať už EU,
NATO, či jiné vnější instituce.
Slunce se nacházelo na:
7 - 8 Blíženců
Stávkující obklopili továrnu. Klíčová poznámka: Ničivá síla ambiciózní mysli na
organickou celistvost lidských vztahů. Klíčové slovo: Revolta proti privilegiím.
Výklad: Neklid a zlo. Člověk využívá zemi, aby demonstroval svou sílu a moc a
zintenzivnil své požitky pyšného pána. Tím jsou započaty konflikty a ničivé procesy.
Venuše, jako dispozitor konjunkce v Býku na:
3 - 4 Blíženců
Cesmína a jmelí probouzejí staré vzpomínky na vánoce. Klíčová poznámka:
Toužení po předintelektuálním stavu vědomí. Klíčové slovo: Návrat k pramenům.
Výklad: Jmelí bylo posvátnou bylinou Druidů, cesmína svou červenou a zelenou
připomíná magický smysl pro barvu, typický pro tibetské umění. Nostalgie po více
citově orientovaném vnímání v příliš logicky chladném světě vede k protestu - po
klasicismu přijde romantismus jako kompenzace.
K tomu snad ani nebudu nic dodávat.
Nyní tedy k současné konjunkci Jupiter-Saturn, která začne o Zimním Slunovratu.
Uzavře se na 0° 29‘ 11‘‘ Vodnáře, blízko stálice Altair. (obrázek na další straně)
Sabiánský symbol konjunkce Jupiter-Saturn:
0 - 1 Vodnáře
Stará misie v Kalifornii (stavěná z vepřovic). Klíčová poznámka: Síla přítomná ve
všech velkých lidských dílech přežije svého tvůrce. Klíčové slovo: Zhmotnění
ideálu. Výklad: Člověk je nesmrtelný ve svém díle zasvěceném celku.

Uran, jako vládce Vodnáře:
6 - 7 Býka
Samaritánka u starodávné studny. Klíčová poznámka: Setkání tradiční minulosti s
tvořivým duchem směřujícím do budoucnosti. Klíčové slovo: Nová kvalita bytí je
zjevena, když se staré vzory stanou zastaralé. Výklad: Je to biblický příběh. Kristus
si vybral nejponíženější z ponížených, aby jí jako první sdělil, že je Mesiáš.
Nejvyšší se setkává s nejnižším, jestliže je toto prosté všech tradičních pout a
předsudků a je otevřeno lásce. Čím více jsme oproštěni od pýchy, slabí a ponížení,
tím blíže je Milost, která změní náš život.
Slunce se nachází na 1. stupni Kozoroha, na hrotu 6. domu:
0 - 1 Kozoroha
Indiánský náčelník žádá uznání moci od shromážděného kmene. Klíčová
poznámka: Moc a zodpovědnost zdůrazněná v každé žádosti po vůdcovství.
Klíčové slovo: Autorita ve vitální skupinové situaci. Výklad: Individuum se nyní
nachází v situaci, která mu dovoluje žádat moc nad svými kamarády, jakkoliv by ta
moc měla být omezená. Je schopen vykonávat tuto moc správně a zodpovědně.
Saturn jako vládce Kozoroha je uveden výše, v sabiánech konjunkce JupiterSaturn.
Graf konjunkce Jupiter-Saturn v roce 2020:

Mars jako vládce MC (vláda) je přímo na ose MC:
23 - 24 Berana
Záclony vlají ve větru otevřeným oknem dovnitř pokoje, svinuly se a vyhlížejí jako
roh hojnosti. Klíčová poznámka: Otevření se vtoku duchovních energií. Klíčové
slovo: Mysl se stala plastickou, schopnost být tvarována transpersonálními silami.
Výklad: Duch vane otevřeným oknem mysli dovnitř a přináší spirituální energii
nezbytnou pro budoucí duchovní žeň.
Venuše jako vládce IC (lid, společnost):
7 - 8 Střelce
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.
Zeus na ose IC:
22 - 23 Vah
Kohoutův hlas zvěstuje východ slunce. Klíčová poznámka: Tvořivá, radostná
reakce na životní procesy. Klíčové slovo: Schopnost individua reagovat na obnovu
života. Výklad: Při každém východu slunce je vždy několik izolovaných svědků,
kteří oznamují příchod nového dne. Je to tvůrčí proces, i když může být zjeveno
jenom to, co v základu už je.
Výše uvedená symbolika už sama o sobě naznačuje, čím se budeme zaobírat
následujících 20 let.
Především převzetí zodpovědnosti nejen za sebe, ale i za svět kolem. Nemyslím
teď angažmá užitečných idiotů, kteří se hrnou do funkcí, a po nich zůstává jen
spoušť. Trpělivá práce na tříbení hodnot a hlavně konfrontace s hebefrenickými
elementy aspirujícími na vládnoucí funkce ve společnosti (Mars v Beranu na MC).
Revize vzdělávacího systému, vyčištění masmédií od psychopatů, manipulátorů a
hnojikydů bez mozku. Opatrný konzervatismus bude v rovnováze s pokrokovými
trendy. Démogratycké žvanění a filozofování na každém kanálu vystřídá věcná,
konstruktivní a pragmatická diskuze.
Krize veřejných služeb, hlavně zdravotnictví a školství bude asi nejvíc citelná. Na
místě je nutný opatrný a trpělivý postup, zdravý selský rozum, bez intelektuálských
konceptů od zeleného stolu – dosavadní zkušenosti s vzdělávacími experimenty a
lá EU plus Serešovské neziskovky byly myslím pro každého zdravě uvažujícího
člověka dostatečným odstrašujícím případem, jak zku*vit celou jednu generaci dětí.
Také tzv. Korona-nalejvárna myslím jasně ukazuje, že právě zdravotnictví se může
stát onou branou do pekel. A to je myslím ještě mírně řečeno!
Takže, přátelé, čeká nás spousta práce. Ale neklesejme na mysli. Něco mi říká, že
tentokrát už tu naši snahu o lepší svět nikdo nevytuneluje. Máme čas, nikdo nás

nenutí sníst slona na posezení. A ani bychom se neměli nechat! Radikály a fanatiky
různých Multi-kulti a LoBoGoToMo idiocií, exhibujících pózy nafukovacích mesiášů
a matek Terez na baterky a jiných podobných dobrose*ů, katedry „novinařiny a
politických studií“, plné učených a od reality odtržených psychopatů, tohle vše
jenom nesmíme pustit k lizu! Pak už nám nic nehrozí. Právě přes tyto parazitické
elementy se k nám natáhl veškerý fašizmus současnosti. Je na čase provést Velký
úklid. Silně obsazený 6. dům je v tomto případě jasným signálem.
A nezapomeňme, že ten úklid začíná u nás, v našich hlavách.
Chiron
Obligátní poznámky 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? Co si vybrat? Co hlava, to jiný názor. Takže, akademické debaty „o
ničom“ raději přenechávám filozofům. Já se raději řídím ověřenými fakty.
Efekty dotyčných událostí se mohou výrazněji dotknout i jednotlivých lidí, a to podle toho,
zdali mají na pozicích v astrologického grafu těchto událostí i ve svém osobním horoskopu
narození nějaké důležité pozice.

Opět, přeji všem veselou zábavu - tu především!

