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Každá planeta sluneční soustavy má název podle pradávných bohů, jak je uvedeno v knize 

„Planety a znamení v domech horoskopu“ (Howard Sasportas, nakl.Sagittarius), z níž cituji. 

Mimoto nám pohyb planet ukazuje vesmírný 

systém se správným načasováním, 

který, budeme-li mu rozumět, nám naznačí, 

pro co je kdy vhodná doba.  

 

Začneme od středu sluneční soustavy, 

od Slunce, a pokračovat budeme 

až k poslednímu vesmírnému tělesu sluneční 

soustavy – k Plutu  

U každého vesmírného tělesa nás bude zajímat 

propojení s mytologií a s vesmírným 

systémem.  

Kosmický rozměr života 

Mimoto každé z vesmírných těles souvisí 

s nějakou naší schopností, jak je to naznačeno 

v knize „Astrologie a psychologie“ (Herman 

Meyer – nakl. Sagittarius) a v tomto smyslu 

také s vesmírnou energií a životní oblastí, 

jejichž propojení naznačuje určité schopnosti, 

jak je uvedeno v přehledu vpravo. 

  

Planety, mytologie a vesmírný systém 

Univerzální rozměr života  
 

12 úkolů a schopností naznačených „bohy“ 

 

• Slunce – ŽITÍ – Schopnost jednat 

a navazovat duševní vztahy 

• Měsíc – BEZPEČÍ – Schopnost citového 

vnímání 

• Merkur – MYŠLENÍ při KOMUNIKACI – 

Vyjadřovací a komunikační schopnosti 

• Venuše – SEBELÁSKA – Schopnost 

sebevymezení a smyslových požitků 

• Mars – ZÍSKÁVÁNÍ – Schopnost 

sebeprosazení 

• Merkur – MYŠLENÍ při ANALYZOVÁNÍ 

– Schopnost vnímání a pozorování, 

schopnost projevovat city 

• Venuše – LÁSKA – Schopnost 

navazovat milostné vztahy 

• Jupiter – DUCHOVNÍ RŮST – 

Schopnost vzdělávat se 

• Saturn – VESMÍRNÁ ZKOUŠKA - 

Schopnost vytvářet právní vztahy a brát 

na sebe zodpovědnost, schopnost 

uvědomění 

• Uran – PROBUZENÍ – Schopnost být 

svobodný 

• Neptun – SJEDNOCOVÁNÍ – Kosmické 

schopnosti 

• Pluto – POSILOVÁNÍ – Schopnost 

navazovat pevné partnerské vztahy 
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Obrázek 1 Obecná mapa života 

Obecná MAPA ŽIVOTA 

V Obecné MAPĚ ŽIVOTA se budeme věnovat tomu, co je znázorněno ve středním kruhu, kde 

jsou naznačeny naše ŽIVOTNÍ ÚKOLY naznačené vesmírnými tělesy, a sice: 

• ZÍSKÁVÁNÍ – Planeta Mars 

• SEBELÁSKA – Planeta Venuše  

• MYŠLENÍ – Planeta Merkur 

• BEZPEČÍ – Měsíc/Luna 

• ŽITÍ - Slunce 

• MYŠLENÍ – Planeta Merkur 

• LÁSKA – Planeta Venuše 

• POSILOVÁNÍ – Planeta Pluto 

• RŮST – Planeta Jupiter 

• ZKOUŠKA – Planeta Saturn 

• PROBUZENÍ – Planeta Uran 

• SJEDNOCOVÁNÍ – Planeta Neptun 

Tyto úkoly se učíme zvládat prostřednictvím planet podle jejich postavení ve vesmíru.  

Obecná mapa života a ŽIVOTNÍ ÚKOLY 
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Středem Sluneční soustavy je SLUNCE, proto začínáme právě tímto vesmírným tělesem. 

Základní energií Slunce je ŽITÍ. Energie znamení, ve kterém v horoskopu narození stojí Slunce, 

je energií smyslu našeho ŽITÍ. Máme-li žít smysluplný život, pak musíme přirozeným způsobem 

projevit energii znamení, ve kterém v horoskopu narození stojí Slunce jako energii našeho ŽITÍ. 

 

SLUNCE A SCHOPNOST JEDNAT A NAVAZOVAT DUŠEVNÍ VZTAHY 

Slunce vládne znamení Lev a souvisí s 5.domem. 

Slunce souvisí s naší schopností jednat a navazovat duševní vztahy a v tomto smyslu má 

souvislost také s energií TVOŘENÍ a s našimi ZÁJMY, ZÁLIBAMI i s DĚTMI. 

Slunce a vesmírný systém 

Slunce projde všemi znameními zvěrokruhu 

za 12 měsíců, v jednom znamení se zdrží 

1 měsíc (4 týdny). Každé znamení 

zvěrokruhu je nám tak průchodem Slunce 

zvěrokruhem připomínáno každý rok vždy 

ve stejném čase po dobu jednoho měsíce. 

Slunce v přírodě 

Přítomnost Slunce ve znamení zvěrokruhu má 

mj. souvislost i s přirozenými přírodními 

mechanismy – sluneční svit ovlivňuje veškeré 

ŽITÍ na Zemi. 

  

SLUNCE - ŽITÍ 

ŽITÍ – Slunce v mytologii 

PZDH Str.7/“... dům, v němž je Slunce, ukazuje, kde se chceme odlišit od ostatních – uplatnit svůj 

vliv, zazářit, vyniknout a projevit svou jedinečnost. Je to oblast života, v níž se odpoutáváme 

od archetypové Matky, objevujeme svou individuální identitu a vydělujeme se ze světa... 

Slunce dokáže změnit daný stav, rozhodovat se mezi různými možnostmi a vytvářet nové 

alternativy, a to právě v té části horoskopu, v níž se nachází. Tak jako Slunce na obloze je 

středem naší sluneční soustavy a působí na planety, jež se kolem něj otáčejí, postavení Slunce 

v horoskopu ukazuje, kde bychom neměli pouze reagovat na okolní dění, ale tvůrčím způsobem 

je utvářet... Dům, v němž je Slunce, naznačuje oblast, v níž máme tak jako bájní hrdinové, 

zápasit s draky, vyrovnávat se s životními úkoly a překonávat překážky, jež se staví do cesty 

našemu vývoji. Je-li tento zápas úspěšný, naše „Já“ a spolu s ním i naše identita se může 

rozvíjet ...“ 



Planety, mytologie a vesmírný systém – Autorka: Jana Mašková 

7  

 

 

 

Nejrychleji obíhajícím tělesem sluneční soustavy zvěrokruhem je Měsíc neboli Luna. Základní 

energií Měsíce/Luny je pocit BEZPEČÍ, který nás vnitřními pocity spojuje s planetou Zemí, 

proto je nutné věnovat pozornost i svým pocitům. 

 

MĚSÍC/LUNA A SCHOPNOST CITOVÉHO VNÍMÁNÍ 

Měsíc/Luna vládne znamení Rak a souvisí s 4.domem. 

Měsíc souvisí s naší schopností citového vnímání a v tomto smyslu má souvislost také s  PÉČÍ 

o to, co souvisí s naším původem a také s energií, kterou jsme podědili po svých předcích. 

Měsíc a vesmírný systém 

Měsíc projde všemi znameními zvěrokruhu 

za jeden měsíc (4 týdny – 29,5 dne), 

v jednom znamení se zdrží cca 2,5 dne. 

Měsíc v přírodě 

Luna/Měsíc svým průchodem znameními 

zvěrokruhu připomíná naši citlivost 

a schopnost empatie v souznění s planetou 

Zemí. 

 

  

MĚSÍC/LUNA - BEZPEČÍ 

BEZPEČÍ – Měsíc v mytologii 

PZDH str.7/ „... Luna je zakořeněna a spoutána hluboce zakořeněnými instinkty a zvyklostmi...“ 
PZDH str.21/ „Luna je tou oblastí života, v níž panuje tendence přijmout, co je dáno, a přizpůsobit 

se tomu. Dům, v němž je Luna, je místem, kde citlivě vnímáme potřeby druhých a pociťujeme 

jejich vliv. Je to místo, kde jsme přístupni vlivu okolí a řídíme se zvyklostmi a tím, co si přinášíme 

z minulosti, a kde jsme podmíněni představami, očekáváními, hodnotami a normami své rodiny 

nebo kultury, v níž jsme vyrostli. Některé z těchto vrozených vzorců chování mohou být 

prospěšné a konstruktivní, jiné se naopak mohou stát brzdou na naší cestě vpřed. Doménou 

Luny je oblast života, do níž se vracíme, když si potřebujeme odpočinout a na čas vysadit, 

nebo kde hledáme útočiště ve svém úsilí o individuaci a rozšíření vědomí... Do oblasti, 

kde máme Lunu, nás to táhne proto, že toužíme někam patřit, spočinout tam a dopřát si pohodlí 

a bezpečí.“ 
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Nejrychlejší planetou obíhající kolem Slunce je planeta Merkur, která ovlivňuje naše MYŠLENÍ. 

 

MERKUR A VYJADŘOVACÍ A KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTI 

Merkur vládne znamení Blíženci a souvisí s 3.domem. 

Merkur souvisí s našimi vyjadřovacími a komunikačními schopnostmi a v tomto smyslu má 

souvislost také s KOMUNIKACÍ s naším blízkým okolím (sousedé, sourozenci, příbuzní, 

spolužáci) se VZDĚLÁNÍM. 

Merkur a vesmírný systém 

Merkur se při svém průchodu zvěrokruhem 

nikdy nevzdálí příliš od Slunce. Jeho průchod 

zvěrokruhem trvá cca 14 měsíců, v jednom 

znamení se zdrží několik týdnů. 

Merkur v životě 

Přítomnost Merkura ve znamení má svou 

příslušností ke znamení Blíženci souvislost 

s komunikací i psaným a mluveným slovem. 

 

  

MERKUR - MYŠLENÍ 

MYŠLENÍ – Merkur v mytologii 

PZDH Str.33/ „Každá planeta souvisí svým významem s bohy a bohyněmi řecké a římské mytologie. 

Charakteristické rysy řeckého Herma a římského Merkura osvětlují funkci a význam této planety 

a způsob, jakým se projevuje ... Merkur byl poslem bohů – shromažďoval fakta a šířil informace. 

Podobně i planeta Merkur v horoskopu se dává do souvislosti s činností rozumu a intelektu 

a s různými formami výměny informací, jako je psané a mluvené slovo, vyučování a cestování 

... místo, kde je v horoskopu Merkur, poukazuje na oblast života, kde cítíme neklid a jsme 

poháněni zvědavostí a zvídavostí... Dům, v němž máme Merkur, je oblastí 

života, v níž můžeme zůstat provždy mladí a uchovat si svěžest a otevřenost vůči světu...  
PZDH Str.33--34/„... Merkur rozhodoval spory a vyjednával dohody. Vyřizoval nejrůznější záležitosti 

pro různé bohy. ... Postavení Merkura v domě horoskopu … ukazuje na jedné straně 

na přizpůsobivost a všestrannost, na druhé na proměnlivost a nestálost... 
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Druhou planetou, která obíhá kolem Slunce, je planeta Venuše. Tato planeta představuje dva 

druhy LÁSKY, v prvním případě jde o SEBELÁSKU, tedy vědomí vlastní hodnoty a schopnost 

užívat si života... 

 

VENUŠE A SCHOPNOST SEBEVYMEZENÍ A SMYSLOVÝCH POŽITKŮ 

Venuše vládne znamení Býk a souvisí s 2.domem. 

Zde Venuše souvisí s naší schopností sebevymezení a smyslových požitků a v tomto smyslu má 

souvislost také se STABILIZOVÁNÍM naší vlastní životní situace na úrovni finanční, prostorové 

a citové a zde také s našimi FINANCEMI. 

Venuše a vesmírný systém 

Venuše se, podobně jako Merkur, při svém 

průchodu zvěrokruhem příliš nevzdálí 

od Slunce, její průchod znameními zvěrokruhu 

má souvislost se vztahy a také financemi a trvá 

12-14 měsíců, přičemž v jednom znamení se 

Venuše zdrží několik týdnů. 

Venuše v životě 

Svou příslušností ke znamení Býk, poukazuje 

průchod Venuše všemi znameními zvěrokruhu 

na finance a také na hodnotu člověka jako 

takového. 

 

  

VENUŠE – SEBELÁSKA 

SEBELÁSKA – Venuše v mytologii 

PZDH-str.48 „Planeta Venuše je spojovaná s římskou bohyní lásky a krásy Venuší a s řeckou 

bohyní Afroditou. Symbolizuje touhu po sjednocení a navázání vztahu ... Venuše ... představuje 

sklon k vytváření rovnováhy, harmonie, jednoty a milostných vztahů. Dům, v němž je Venuše, 

naznačuje oblast životní zkušenosti, v níž můžeme nejpřirozenějším způsobem dosáhnout 

klidu, vyrovnanosti, pohody a uspokojení. V této oblasti se plně rozvíjí naše schopnost cenit si 

všeho hodnotného v životě, milovat a být milováni. Zde jsme schopni poskytnout druhým 

potěšení a sami je dostávat, zde pěstujeme svůj životní styl a vkus a učíme se vážit si druhých. 
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Třetí planetou, která obíhá kolem Slunce, je planeta Země. Tu však v souvislosti s horoskopem 

narození neuvažujeme. Lze říci, že planetu Země představuje právě horoskop narození, 

protože ten znázorňuje postavení planet v okamžiku narození na jednom místě na Zemi. 

Pokračovat tedy budeme čtvrtou planetou obíhající kolem Slunce, což je planeta Mars 

představující ZÍSKÁVÁNÍ toho, co potřebujeme k přežití. 

 

MARS A SCHOPNOST SEBEPROSAZENÍ 

Mars vládne znamení Beran a souvisí s 1.domem 

Mars souvisí s naší schopností sebeprosazení a má souvislost s aktivní fyzickou ČINNOSTÍ 

a také s energií, kterou jako OSOBNOST reagujeme na každou novou situaci. 

Mars a vesmírný systém 

Průchod Marse zvěrokruhem trvá zhruba dva 

roky (23 měsíců), v jednom znamení se Mars 

zdrží několik týdnů až několik měsíců. 

Mars v životě 

Mars nám při průchodu znameními zvěrokruhu 

naznačuje, čemu věnovat pozornost a na co 

se zaměřit pro ZÍSKÁVÁNÍ toho, 

co potřebujeme k fyzickému přežití a při svém 

sebeprosazení. 

 

MARS - ZÍSKÁVÁNÍ Mars - ZÍSKÁVÁNÍ 

ZÍSKÁVÁNÍ – Mars v mytologii 

PZSH-str.63/ „Mars se spojuje s římským bohem Marsem a s řeckým bohem Areem. Arés, bůh 

války, budil hrůzu a byl všeobecně neoblíben pro své nevázané a nezkrotné chování… Arés se 

… narodil z hněvu a vzdoru... V bitvách ho doprovázeli panoši Deimos (strach), Fobos (děs) 

a Eris (svár)… Proti všeobecnému očekávání Arés málokdy vítězil a často si počínal vyloženě 

hloupě...  

Na rozdíl od Aréa byl římský Mars uznáván a ctěn a zaujímal v Pantheonu významnější 

postavení než sám Jupiter. Římané uctívali Marta nejen jako boha války, ale i jako boha 

vegetace a plodnosti, jako boha jara.... představuje plodivou sílu. Byl nazýván Mars Gradivus 

... – růst, zvětšovat se. Tentokrát ho doprovázeli panoši Honos (čest) a  Virtus (ctnost). Řekové 

Areem pohrdali pro jeho hrubost a krutost, Římané uctívali Marta jako ctnostného bojovníka: 

to jsou dvě stránky agresivity, z nichž jednu odmítáme, kdežto druhou jsme nuceni přijmout, 

máme-li přežít a dále se vyvíjet. 
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Planeta Země a vesmírný systém – 1.dům až 5.dům 
 

Seznamování s vesmírnými tělesy jsme započali Sluncem a s ním 5.domem, který souvisí 

s projevem pozitivních citů. 

Postupně jsme se propracovali k 1.domu, který představuje OSOBNOST a naše vlastní konání.  

Dosud máme tedy 1.dům až 5.dům, které souvisí s naším „Já“, až po projev pozitivních citů 

a pocitů.  

Dále budeme pokračovat 6.domem, v němž se nám opět připomíná MYŠLENÍ 
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V souvislosti s 6.domem PRÁCE, tedy SLUŽBY DRUHÝM LIDEM a také našeho ZDRAVÍ jde 

při MYŠLENÍ o city, pocity a také o praktičnost. 

 

MERKUR A SCHOPNOST VNÍMÁNÍ A POZOROVÁNÍ, SCHOPNOST PROJEVOVAT CITY 

Merkur vládne znamení Panna a souvisí s 6. domem. 

Z hlediska příslušnosti ke znamení Panna nám Merkur každý rok při ANALYZOVÁNÍ připomíná 

nutnost brát při MYŠLENÍ v potaz i své vnitřní pocity, které nás spojují s planetou Zemí. Těmto 

pocitům je nutné při MYŠLENÍ a ANALYZOVÁNÍ také věnovat pozornost. 

Merkur a vesmírný systém 

Merkur se při svém průchodu zvěrokruhem 

nikdy nevzdálí příliš od Slunce. Jeho průchod 

zvěrokruhem trvá cca 14 měsíců, v jednom 

znamení se zdrží několik týdnů. 

Merkur v životě 

Přítomnost Merkura ve znamení nám svou 

příslušností ke znamení Panna při MYŠLENÍ 

připomíná i nutnost zapojovat citlivost 

a praktičnost. Tím jednak ověřujeme 

informace na základě svých pocitů a také 

z hlediska realizace a pravdivosti. 

  

MERKUR - MYŠLENÍ 

MYŠLENÍ – Merkur v mytologii 

PZDH Str.33--34/Rozum sám je podobně jako Merkur tak trochu šibal. Umožňuje nám, 

abychom byli objektivní a abychom dokázali rozlišovat, ale velmi často nás oklame 

a podsune nám zkreslená fakta, takže dokážeme ospravedlnit vše, co se nám právě 

hodí... Náš rozum se spoluúčastní zvláštním způsobem na podobě světa, jejž zkoumá. 

Merkur … představuje spojnici mezi vyšším věděním a každodenní realitou, vědomím 

a nevědomím, a mezi „Já“ a okolním světem. Rozum nás může oddělit od ostatních lidí, 

ale právě díky němu může naše vědomí rozšířit své hranice a chápat souvislost všeho 

se vším. Rozum může oddělovat, ale dokáže zároveň i spojovat, a dům, v němž je 

Merkur, ukazuje, kde se můžeme ocitnout v izolaci nebo naopak začít chápat širší 

souvislosti, včetně vztahů k ostatními lidem. Stojí za to zamyslet se nad tím, co řekl filosof 

Epiklétos před téměř dvěma tisíci lety:  „Neznepokojují nás věci, ale názory, které si 

o nich vytváříme.“ V domě, kde je Merkur nemusíme být vždy schopni změnit svět, 

ale můžeme vždy změnit způsob, jakým se díváme na svět. 
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MYŠLENÍ a planeta Země – Znamení Panna a 6.dům v praxi 
 

ANALYZOVÁNÍ souvisí s tím místem horoskopu narození, ve kterém se nachází ZNAMENÍ 

PANNA a vždy souvisí i s tím, jakou vykonáváme „SLUŽBU DRUHÝM LIDEM“. Dáváme-li 

najevo negativní pocity, pak je to hlavně z toho důvodu, že nemáme zajištěn svůj vlastní prostor 

(znamení Býk-STABILIZOVÁNÍ) nebo se nás to, o čem je řeč, dotýká citově (znamení Rak-

PÉČE), což jsou citlivé energie. To, co je s těmito tématy spojeno je třeba si na tomto místě, 

tedy v 6.domu vyřešit, protože po ANALYZOVÁNÍ následuje aktivní spolupráce (znamení 

Váhy-NAVAZOVÁNÍ VZTAHŮ) a pokud se to nechá být, způsobí to v dalším citlivém znamení 

Štír (TOUHA) destrukci nebo ovládání a v dalším aktivním znamení Střelec (HLEDÁNÍ) jen 

přehánění negativního projevu, které nakonec povede ve znamení Kozoroh (BUDOVÁNÍ) 

k omezování. A omezování povede zase jen ke vzpourám a protestům, protože lidé budou chtít 

být se znamením Vodnář svobodní (OSVOBOZOVÁNÍ). V dalším znamení Ryby (PŘIJÍMÁNÍ) 

však vzpoury a protesty nepřináší skutečnou svobodu, ale jen chaos a zmatek, 

protože ve znamení Kozoroh nebyl BUDOVÁN pevně daný řád. V konečném efektu mohou 

vzpoury a protesty přinést také pobyt v UZAVŘENÝCH PROSTORÁCH (vězení-12.dům) 

namísto pouhého PŘIJÍMÁNÍ inspirace (znamení Ryby), a to všechno jen proto, že lidé nevědí 

o tom, že mají dát najevo své negativní pocity a namísto agresivity předkládat argumenty, 

které napomohou změně postojů. 

Jinými slovy řečeno – se znamením Panna se pocitově i prakticky rozhodujeme, čemu věříme 

a jak dalece jsme schopni se vypořádat i s otázkami náboženství a víry. 
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Podle toho, jak jsme zvládli 6.dům, jsme v 7.domu připraveni vstupovat do VZTAHŮ. Zde hraje 

roli opět Venuše a s ní LÁSKA k druhým lidem. 

 

VENUŠE A SCHOPNOST NAVAZOVAT MILOSTNÉ VZTAHY 

Venuše vládne také znamení Váhy a souvisí se 7.domem. 

Z hlediska příslušnosti planety Venuše ke znamení Váhy souvisí průchod planety Venuše 

jednotlivými znamení zvěrokruhu také s tím, že u každého znamení zvěrokruhu je nutné brát 

v potaz také spolupráci ve vztazích a smlouvy. 

Venuše a vesmírný systém 

Průchod Venuše znameními zvěrokruhu má 

souvislost také se vztahy a smlouvami a trvá 

12-14 měsíců, přičemž v jednom znamení se 

Venuše zdrží několik týdnů. 

Venuše v životě 

Svou příslušností ke znamení Váhy souvisí 

průchod Venuše všemi znameními zvěrokruhu 

se vztahy a se smlouvami a dohodami 

pro  spolupráci. Záleží na tom, v jakém smyslu. 

 
A nyní zpět k planetám, které obíhají Slunce. Pokračujeme planetami duchovního rozvoje.  

VENUŠE - LÁSKA 

LÁSKA – Venuše v mytologii 

PZDH-str.48/... tato bohyně má také vlastnosti, které již nejsou tak příjemné. Především nesnese, 

když svět nebo lidé kolem neodpovídají tomu, jak si je představuje. A protože má tak vysoké 

nároky stran dokonalosti a harmonie, může dům, v němž je (Venuše) umístěna, vyznačovat 

oblast, kde prožíváme mnohá zklamání a deziluze, když život neodpovídá těmto nárokům. 

Pod dojmem takových zklamání však může Venuše svým postavením v domě naznačovat, 

kde cítíme potřebu podniknout něco pro to, aby svět (včetně nás samých) byl spravedlivější, 

slušnější, krásnější... Zadruhé, Venuše nemá ráda soupeření...“Protipólem Venuše je řecká 

bohyně Afrodíté, která používá lstí k ovlivňování. Právě tyto dvě podoby LÁSKY se mohou 

objevovat i u tebe v té životní oblasti, kterou bohyně Venuše ovlivňuje ve tvém životě. Vše 

ovšem začíná tím, jaký vztah máš ke své vlastní tělesnosti, ke svému „Já“, zda odpovídajícím 

způsobem projevuješ svou SEBELÁSKU tím, že jsi sebevědomá a vyrovnaná osobnost, 

která zná svou cenu, namísto výměny své vlastní sebehodnoty za to, co vlastníš a čím se 

obklopuješ.. 
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Další planetou, která obíhá kolem Slunce po planetě Mars, je planeta Jupiter. Toto je první 

ze dvou planet duchovního rozvoje, která je nazývána „vesmírný dárce“.  

 

JUPITER A SCHOPNOST VZDĚLÁVAT SE 

Jupiter vládne znamení Střelec a souvisí s 9.domem 

Jupiter souvisí s naší schopností vzdělávat se DUCHOVNÍM RŮSTEM při HLEDÁNÍ společné 

cesty pro budoucnost na duchovní rovině v souvislosti s VÍROU, FILOZOFIÍ a také s DALEKÝMI 

CESTAMI a CIZINOU. 

 

JUPITER – (DUCHOVNÍ) RŮST 

DUCHOVNÍ RŮST – Jupiter v mytologii 

PZDH Str.79-80/ „Planeta Jupiter se spojuje s římským bohem Jupiterem a s řeckým bohem 

Diem (Zeus). ... dům, v němž máme v horoskopu Jupitera je … oblast, v níž nejsme 

spokojeni s tím, co je jednotvárnou rutinou; chceme zde zakoušet život co nejúplněji 

a nejdokonaleji... všechny potíže v domě, v němž je Jupiter, vyvěrají z toho, že chceme 

stále víc a víc. Nikdy nevíme, co je dost, dokud nezjistíme, co je víc než dost. … v tomto 

domě podnikáme akce, které jsme nedokázali správně odhadnout, a to buď proto, že jsme 

příliš optimističtí, nebo proto, že přeceňujeme své možnost  ... Pustíme se do něčeho, 

ale dříve, než to dokončíme, upoutá nás něco úplně jiného… Nesmíme zapomenout ani 

na důležitou úlohu Jupitera jako střežitele zákona a náboženství a jako ochránce lidí... 

Jeho přítomnost v domě horoskopu nás naplňuje nadějí a odhodláním, jako kdyby nás 

Jupiter v této oblasti života podporoval a chránil... I když se ... můžeme dopouštět 

přehánění, je to právě tento dům, v němž jsme s to zahlédnout širší souvislosti, pochopit 

celkové uspořádání věcí a jejich smysl. V této oblasti životní zkušenosti pátráme 

po principech a zákonitostech, na nichž je založena lidská existence a jimiž se můžeme 

v životě řídit. Vědomě či nevědomě zde hledáme Boha nebo se v rámci této zkušenosti 

pokoušíme nalézt Pravdu s velkým „P“… Jupiter byl uctíván jako velký ochránce života 

a jako ten, kdo může lid zbavit válečných útrap a strádání. V určitých situacích závisí naše 

přežití na schopnosti spatřit v tom, co se děje, určitý smysl ... dům, v němž je Jupiter, je 

domem, v němž můžeme nalézt svou víru v něco většího, než jsme sami, a přitom doufat, 

že život se mění k lepšímu a život má smysl a účel a je tedy něčím mnohem víc, než jen 

tříští nahodilých událostí. Když naše víra v život ochabuje, obracíme svůj zrak do této 

domény Jupitera, abychom zde nalezli povzbuzení do další etapy své životní cesty. 
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Jupiter a vesmírný systém 

Planeta Jupiter projde všemi znameními 

zvěrokruhu za 12 let, v jednom znamení se 

zdrží zhruba 1 rok. 

Jupiter v životě 

Nejvíce je působení Jupitera patrné 

při průchodu vlastním znamením Střelec 

(naposledy to bylo 8.11.2018-2.12.2019) 

 

 

DUCHOVNÍM RŮSTEM se připravujeme na plnění své karmické VESMÍRNÉ ZKOUŠKY. 

  

DUCHOVNÍ RŮST a ŽITÍ – Jupiter a Slunce 
 

12 let+1 rok (JUPITER-DUCHOVNÍ RŮST) a 12 měsíců+1 měsíc (SLUNCE-ŽITÍ) 

 

Planeta Jupiter je jakousi nadstavbou Slunce – Slunce má co do činění s naším 

osobním ŽITÍM, kdežto Jupiter má tutéž funkci ve vztazích při kontaktu s druhými 

lidmi. Lze tedy říci, že Jupiter se stará o „žití“ vztahů tím, že je posouvá na duchovní 

úroveň – snad také proto je Jupiter nazýván „velkým Sluncem“. Odpovídá tomu také 

doba oběhu. 

Zatímco SLUNCE projde všemi znameními zvěrokruhu za 12 MĚSÍCŮ a v jednom 

znamení se zdrží 1 MĚSÍC, JUPITER projde všemi znameními zvěrokruhu za 12 LET 

a v jednom znamení se zdrží 1 ROK. Jinými slovy řečeno – to, co nám připomíná 

Slunce z hlediska našeho ŽITÍ každý rok po dobu jednoho měsíce, to nám připomíná 

Jupiter z hlediska našeho DUCHOVNÍHO RŮSTU ve vztazích každých 12 let 

po dobu jednoho roku. 

Planeta Země, DUCHOVNÍ RŮST a TADY a TEĎ 

Z toho vyplývá, že pokud víme, jakým znamením v tomto roce prochází Jupiter, víme 

také, jaké energii na planetě Zemi v tomto roce věnovat pozornost z duchovního 

hlediska bez ohledu na to, jaká energie byla Jupiterem zdůrazněna v okamžiku 

našeho narození. 
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Další planetou po planetě Jupiter, která obíhá kolem Slunce, je druhá planeta duchovního rozvoje 

- planeta Saturn. Základním úkolem Saturna je VESMÍRNÁ ZKOUŠKA. 

 

SATURN A SCHOPNOST VYTVÁŘET PRÁVNÍ VZTAHY A BRÁT NA SEBE 

ZODPOVĚDNOST; SCHOPNOST UVĚDOMOVÁNÍ 

Saturn vládne znamení Kozoroh a souvisí s 10.domem. 

Saturn souvisí s naší schopností vytvářet právní vztahy a brát na sebe zodpovědnost, souvisí také 

s naší schopností uvědomování dopadu našeho konání na budoucnost. Schopnost brát na sebe 

zodpovědnost nám dává šanci zodpovídat se ze svého jednání, kdy máme možnost své jednání 

obhájit. Proto je nutné, aby naše jednání vycházelo z citových potřeb člověka a reálných možností 

planety Země, tedy z toho, co je přirozené, protože  z toho se všechno odvíjí. A právě proto má 

každý z nás svůj úkol v této SPOLEČNOSTI. 

Saturn a vesmírný systém 

Planeta Saturn projde všemi znameními 

zvěrokruhu zhruba za 30 let, v jednom 

znamení se zdrží 2,5 roku. 

Saturn v životě 

Nejvíce je působení Saturna patrné 

při průchodu Saturna jeho vlastním 

znamením Kozoroh (naposledy to bylo 

20.12.2017-22.3.2020, 2.7.-17.12.2020). 

 

  

SATURN – (VESMÍRNÁ) ZKOUŠKA 



Planety, mytologie a vesmírný systém – Autorka: Jana Mašková 

18  

 

 

 

 

 

VESMÍRNÁ ZKOUŠKA a BEZPEČÍ – Saturn a Měsíc 

29,5 roku+2,5 roku(Saturn-VESMÍRNÁ ZKOUŠKA)a 29,5 dne+2,5 dne(Měsíc-BEZPEČÍ) 

 

Planeta Saturn je jakousi nadstavbou Měsíce. Měsíc nás našimi vnitřními pocity propojuje 

s planetou Zemí tak, abychom se na planetě Zemi ve svém životě vnitřně cítili být 

v BEZPEČÍ, kdežto Saturn si žádá totéž pro celý Vesmír, se Saturnem tedy máme tuto 

povinnost vůči celému Vesmíru. Zatímco Měsíc projde všemi znameními zvěrokruhu 

za 29,5 dne a v jednom znamení se zdrží 2,5 dne, Saturn projde všemi znameními za 29,5 

roku a v jednom znamení se zdrží 2,5 roku. To, co nám připomíná Luna každý měsíc 

po dobu 2,5 dne z hlediska našeho vnitřního pocitu BEZPEČÍ v souvislosti s planetou Zemí, 

to nám připomíná Saturn při plnění naší karmické VESMÍRNÉ ZKOUŠKY každých 30 let 

po dobu 2,5 roku.  

Zde je důležité vědět, že postavení Měsíce/Luny ve znamení Kozoroh, kterému vládne 

planeta Saturn, je pro Lunu nepříznivé, proto je nutné ve dnech, kdy Luna prochází 

znamením Kozoroh, věnovat zvýšenou pozornost svým pocitům a nedělat nic, z čeho 

nemáme dobrý pocit. Totéž platí i pro Saturn ve znamení Rak.  

Při plnění VESMÍRNÉ ZKOUŠKY se jedná o něco, co se nás až tak osobně netýká, 

ale co musíme splnit, protože tím karmicky utváříme podmínky pro život nejenom sobě, 

ale i budoucím generacím – pokud tento úkol nezvládneme, pak nejenom že se dočkáme 

jen omezování, strachu, pocitů viny, pohrdání a neúcty druhých lidí, ale navíc tím zatížíme 

budoucí generace, které tento náš nesplněný úkol budou muset napravit za vyložení 

mnohem většího úsilí, než by tomu bylo u nás. Naproti tomu, pokud tento svůj karmický úkol 

při plnění VESMÍRNÉ ZKOUŠKY splníme, pak získáme úctu druhých lidí a tím zajistíme 

příznivé podmínky pro budoucnost nejen sobě, ale i svým potomkům, kteří mohou 

pokračovat v našich šlépějích a dále BUDOVAT řád, za který jsme převzali zodpovědnost 

a ve kterém se budou všichni cítit dobře a v BEZPEČÍ ... 

Planeta Země, VESMÍRNÁ ZKOUŠKA a TADY a TEĎ 

To všechno v praxi znamená, že podle toho, jakým znamením momentálně prochází Saturn, 

dokážeme určit, jakou si momentálně lidstvo plní karmickou VESMÍRNOU ZKOUŠKU 

a za co je nutné převzít zodpovědnost...  
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(VESMÍRNÁ) ZKOUŠKA – Saturn v mytologii 

Planeta Saturn se spojuje s římským Saturnem a řeckým Kronosem (bůh času Chronos)  
PZDH- str.9-987/ „ ... tam, kde vládne Saturn, musíme čelit překážkám a omezením a doléhá 

na nás tíživý pocit povinnosti, odpovědnosti a vědomí toho, co „se musí“ a co „je 

žádoucí“... v domě, v němž je Saturn, … ze setrvačnosti, nebo ze strachu nedovolujeme 

svým vlastním tvůrčím nápadům, aby se volně projevily. Obáváme se všeho neznámého, 

nového a nevyzkoušeného a udržujeme v této oblasti života status quo, přestože daný 

stav není zdaleka uspokojivý. Jsme přehnaně sebekritičtí a stahujeme se do pozadí 

z obavy, abychom neudělali chybný krok, a to nás nutí omezit svou aktivitu na minimum. 

… Kronos třímal v ruce srp a připomínal tak přísloví „Co zaseješ, to sklidíš“. Jeho příběh 

je toho dokladem: vykastroval a zbavil vlády svého otce Urana, aby se sám stal později 

obětí spiknutí, které proti němu zosnoval jeho vlastní syn Zeus. V tomto smyslu 

představuje planeta Saturn v horoskopu přísnou a neústupnou spravedlnost. Jestliže 

odmítáme nebo opomíjíme Saturnovy požadavky, má to pro nás vesměs neblahé 

důsledky; naproti tomu nás však Saturn patřičným způsobem odmění za každé úsilí, 

tvrdou práci, vytrvalost a trpělivost …. Můžeme se pokoušet zakrývat nebo zlehčovat své 

potíže vzniklé v důsledku ignorování požadavků, jež na nás klade Saturn. Ale dříve nebo 

později nám Saturn ve svém domě dá tvrdě pocítit, jak jsme nedostateční a nedokonalí. 

Saturn je však nejen despotou, ale také archetypem Mudrce, jistým druhem božského 

učitele, který používá bolesti jako prostředku, jak nás upozornit, na co bychom se měli 

soustředit a co bychom měli dál rozvíjet. Potíže se Saturnem se spíše zvětšují, 

než zmenšují, když se pokoušíme uniknout jeho nárokům. Jestliže však nasloucháme, 

co se snaží nám sdělit nebo ukázat, náš pocit nedostatečnosti se pozvolna mění a my se 

stáváme úplnějšími, sebevědomějšími a odolnějšími. Vyjdeme-li jeho požadavkům vstříc, 

získáváme životní zkušenosti a zrajeme. V pozdějších letech se pak můžeme sami stát 

učiteli, a to právě v té oblasti, kterou jsme tak obtížně zvládali... Saturn nás pohání, 

abychom rozvíjeli své vlohy a sklony, které bychom jinak nechali ležet ladem, kdyby nás 

vnější nebo vnitřní tlak nenutil se jim věnovat. 
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Planeta Země, 9. dům a 10.dům – JUPITER a SATURN  

V souvislosti s duchovním rozvojem je dobré si uvědomit, že planeta Saturn je tady 

od toho, abychom nepřeháněli v souvislosti s úkoly planety Jupiter, a tak nám 

Saturn určitým „zbrzděním“ našich záměrů umožňuje připravit si překonáváním 

překážek příznivé podmínky pro budoucnost a tím přebírat zodpovědnost za své činy. 

 

DUCHOVNÍM RŮSTEM a plněním VESMÍRNÉ ZKOUŠKY, tedy duchovním 

rozvojem si připravujeme podmínky pro plnění generačních úkolů daných tzv. 

generačními planetami. 
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URAN, NEPTUN, PLUTO - GENERAČNÍ PLANETY  

Ve sluneční soustavě následují po planetách duchovního rozvoje Jupiter a Saturn 

planety Uran, Neptun a Pluto, které nazýváme „generačními planetami“. Jeden oběh 

zvěrokruhem trvá u generačních planet celá desetiletí (v případě Urana) či staletí 

(v případě Neptuna a Pluta). V jednom znamení se generační planety zdrží několik 

let až desetiletí, a proto ovlivňují celé generace lidstva (odtud také jejich název 

„generační planety“). 

GENERAČNÍ PLANETA URAN - PROBUZENÍ 

U generačních planet jde o to, že při průchodu Vesmírem vstoupí do znamení 

zvěrokruhu nejprve planeta Uran. Ta v té životní oblasti, které se to týká, „rozbije“ to, 

co je, a přináší něco nového, naprosto originálního, čímž přispívá k PROBUZENÍ 

originality.  

GENERAČNÍ PLANETA NEPTUN - SJEDNOCOVÁNÍ  

Po planetě Uran vstoupí do téhož znamení planeta Neptun. Zatímco Uran aktivně 

narušuje to, co již není platné a žádá si nový přístup, Neptun působí jemně 

a nenásilně, přičemž tímto jemným působením nechává „rozpustit“ to, co Uran 

„rozbil“. S planetou Neptun se prověřuje naše konání z hlediska pravdivosti 

a přirozenosti, aby mohlo dojít ke SJEDNOCOVÁNÍ. 

GENERAČNÍ PLANETA PLUTO - POSILOVÁNÍ  

Planeta Pluto vstoupí do znamení po planetě Neptun a destrukcí rozdrtí to 

neplatné, co Uran „rozbil“ a Neptun „nechal rozpustit“. Z toho, co zbyde, planeta 

Pluto ve znamení, ve kterém působily Uran a Neptun, nejprve destrukcí zničí to, 

co již není funkční a co nemá opodstatnění a z toho, co zbude, pak Pluto nechá 

„vyrůst“ něco nového, čímž je možné hlubokou proměnou POSÍLIT svou moc 

k ovládnutí vlastního života. S planetou Pluto nemilosrdně jedna éra končí a nová 

začíná. 
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Další planetou, která obíhá kolem Slunce po Jupiteru a Saturnu, je planeta Uran. Základní 

energií Urana je PROBUZENÍ. 

 

PROBUZENÍ A SCHOPNOST BÝT SVOBODNÝ 

Uran vládne znamení Vodnář a souvisí s 11.domem. 

Uran představuje PROBUZENÍ našich originálních vloh a schopností prostřednictvím náhlých 

vhledů a vnuknutí a souvisí s naší schopností být svobodným člověkem. Převzetím zodpovědnosti 

za své nekonvenční chování se vnitřně  OSVOBOZUJEME od toho, co omezuje. Toto 

OSVOBOZOVÁNÍ souvisí také s našimi PŘÁTELI, tedy s lidmi, s nimiž sdílíme stejné ideály. 

Uran a vesmírný systém 

Planeta Uran projde všemi znameními 

zvěrokruhu za 84 let, v jednom znamení se 

zdrží 7 let. 

Uran v životě 

Téma Urana je nejvíce aktuální při průchodu 

Urana jeho vlastním znamením Vodnář, 

což bylo naposledy 1.4.-8.6.1995,12.1.1996-

10.3.2003, 15.9.-30.12.2003. 

  

Uran – PROBUZENÍ 



Planety, mytologie a vesmírný systém – Autorka: Jana Mašková 

23  

 

 

 

 

 
 

PROBUZENÍ a MYŠLENÍ – Uran a Merkur 

84 roků+7 let (Uran-PROBUZENÍ) a 12-14 měsíců+několik týdnů(Merkur-MYŠLENÍ) 

 

Planeta Uran je jakousi nadstavbou planety Merkur – zatímco Merkur ovlivňuje naše 

MYŠLENÍ na osobní rovině při KOMUNIKACI a také při rozlišování informací 

(ANALYZOVÁNÍ) na planetě Zemi, s planetou Uran se náhlými vhledy a vnuknutími 

stáváme naprosto originálním prostředníkem s Vesmírem a budeme-li schopni tyto 

informace zaznamenat a předat na planetě Zemi tím, že je intelektuálně zpracujeme, může 

nám to přinést skutečné vnitřní OSVOBOZENÍ, protože půjde o zcela originální informace.  

 

Zatímco Merkur projde všemi znameními zvěrokruhu za 12-14 měsíců a v jednom znamení 

se zdrží několik týdnů, Uran projde všemi znameními za 84 let a v jednom znamení se 

zdrží 7 let. Takže to, co nám připomíná Merkur z hlediska našeho MYŠLENÍ každý rok 

po dobu několika týdnů, to lidstvu připomíná Uran PROBUZENÍM vlastní originality 

prostřednictvím náhlých vhledů a vnuknutí každých 84 let po dobu 7 let.  

 

Planeta Země, PROBUZENÍ a TADY a TEĎ 

To všechno v praxi znamená, že podle toho, jakým znamením v těchto letech prochází 

Uran, dokážeme určit za pomoci jaké energie momentálně lidstvo PROBOUZÍ svou 

originalitu prostřednictvím náhlých vhledů a vnuknutí.  

 

Energie PROBUZENÍ se začíná projevovat ve chvíli, kdy vědomě projevujeme energii 

znamení, ve kterém se planeta Uran nachází v našem horoskopu narození 

a při momentálním průchodu zvěrokruhem a tím i horoskopem narození.  
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PROBUZENÍ – Uran v mytologii 

PZDH-str.118/ "...Jakožto nejvyšší bůh řeckého nebe vládl nad nekonečnými prostorami a jeho 

úkolem bylo stvořit svět. Ujal se toho s jedinečností a vynalézavostí sobě vlastní ... Dům, 

v němž máme v horoskopu Urana, vyznačuje oblast, kde jsme schopni myslet a konat 

inteligentním a originálním způsobem a kde se nemusíme nutně řídit tradičními 

nebo konvenčními normami chování... Uranovou manželkou byla Gáia, matka Země. Každou 

noc se Uran (řec. nebe) kladl na matku Zemi a výsledkem tohoto spojení bylo četné potomstvo. 

Plodný pár dal vzniknout generaci Titánů, jednookých Kyklopů a jiných příšer, ... Při pohledu 

na ně byl Uran natolik zhnusen, že jim nedovolil vstoupit do života. Jakmile se narodili, nedovolil 

jim vystoupit z lůna Gáie a držel je v útrobách Země. Astrologicky to znamená, že v domě, kde 

máme Urana, plodíme myšlenky, o nichž si můžeme myslet, že jsou skvělé, ale když je 

začneme uskutečňovat a dávat jim konkrétní podobu, ukáže se, že tomu tak vždy není. Co se 

v teorii zdá velmi žádoucí, se ve skutečném životě může ukázat jako velké zklamání. A tak jako 

bůh Uran, i my jsme nuceni někdy pohřbít své originální nápady a pokoušet se vymyslet nové. 

Bohyně Gáia sténala pod tíhou svého lůna, ... 

 

JM/ Slova „Bohyně Gáia sténala pod tíhou svého lůna“ můžeme do praxe převést i tak, 

že „originální nápady“ – dnes např. v podobě různých technologií či vynálezů usnadňujících 

lidskou činnost – v konečném efektu zatěžují a ničí „Gáiu“, tedy planetu Zemi, Matku nás všech. 

Proto je nutné to s technologiemi a s technikou nepřehánět a zůstat především lidmi.  
 

PZDH-str.118/… Bohyně Gáia sténala pod tíhou svého lůna, a proto si vymyslela lest. ... Ze svých 

útrob vyvinula ocel ve tvaru srpu a vyzvala své děti, aby vykastrovaly otce. Její nejmladší syn 

Kronos (Saturn), který již tehdy cítil odpovědnost za osudy druhých, se k tomuto činu odhodlal. 

 

Několik krůpějí krve z useknutého Uranova pohlaví dopadly na matku Zemi Gáiu, a ta z nich 

porodila Erínye. Když otcovo pohlaví spadlo do moře, smísilo se s mořskou pěnou a z ní se 

zrodila Afrodíta (Venuše). 
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Po planetě Uran vstoupí do téhož znamení zvěrokruhu planeta Neptun.  

PROBUZENÍ – Uran v mytologii 

PZSH-Str.118-120/Tento mýtus ukazuje, jak složitá je sféra vlivu této božské postavy. Ta část 

naší povahy, která je zemitá a saturnská – naše zdrženlivost, obezřetnost, konzervatismu, 

úcta k tradici a strach před neznámým, může doslova „vykastrovat“ tvůrčí impulzy Urana. 

Potlačení Urana může mít za následek zrození Erínyí, jejich jména byla Závistivá, Mstící 

a Nepřestávající. Jestliže v Uranově doméně lpíme příliš dlouho na zastaralých 

a přežitých „scénářích“ a způsobech chování, pak Erýnie nás začnou pronásledovat. 

Protože jsme krajně nespokojení se stavem věcí v této oblasti života, obviňujeme často 

druhé za své nesnáze, a v naší duši se hromadí nenávist a zahořklost. 

Abychom potlačili změnu, která se neodbytně hlásí, je k tomu zapotřebí velké množství 

energie, a výsledkem je vyčerpanost, nemoc nebo odcizení. Nebo se možná odvážíme 

nějakého činu, který nám otevře výhled na nové, dosud nevyzkoušené možnosti v této 

oblasti života. Ale i tak můžeme proti sobě popudit Erínye, které na nás tentokrát poštvou 

ti, kdo se cítí ohroženi naším nezávislým chováním. Jak na osobní, tak i na kolektivní 

rovině je dům, v němž je Uran, místem, kde se můžeme zbavit konformismu 

a experimentovat s novými proudy či směry myšlení a riskovat ve jménu pokroku či vývoje 

roztržku s okolním světem. 
PZDH-Str.119-120/ Tato dramatická událost zrodila však naštěstí také Afrodítu. Její přítomnost 

zde znamená, že v rámci mezí stanovených Saturnem je možné harmonickým způsobem 

(Venuše) vytvářet nové životní formy. Nikdy nebudeme s to zcela odstranit staré formy, 

ale můžeme v rámci starých vytvářet prostor pro nové myšlenky a zájmy, a tak dát 

zadost potřebě změny. To je úkol, jejž před nás staví Uran v té části horoskopu, kde se 

nachází. 

… Cílem Urana je osvobodit nás od minulosti, od našeho sociálního původu, biologického 

základu a pokud možno i od našeho osudu, jestli jsme se narodili do chudých poměrů, 

neznamená to, že se musíme stát rolníky. Pro Urana je typická představa kolektivu 

jedinců, z nichž každý je jedinečnou osobností, a přesto všichni podporují nějaký 

nadindividuální cíl… Uran má však sklon vytvářet problematické situace, … můžeme 

podlehnout nutkání odlišovat se od ostatních jenom proto, abychom vzbudili trochu 

rozruchu nebo abychom na sebe upoutali pozornost…  Dům, v němž je Uran, nám může 

ukázat, kde máme ukvapený sklon překračovat hranice své lidskosti… Jestliže utopické 

ideály, …, neberou zřetel na skutečnou lidskou povahu, zvrátí se ve svůj protiklad 

a strhnou do záhuby všechny, kdo se revoluce zúčastní. 
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Jak už bylo řečeno, po Uranu vstoupí do téhož znamení planeta Neptun. 

 

NEPTUN A KOSMICKÉ SCHOPNOSTI 

Neptun vládne znamení Ryby a souvisí s 12.domem. 

Neptun představuje SJEDNOCOVÁNÍ pouhým pasivním PŘIJÍMÁNÍM toho, co přichází 

a inspiruje i v souvislosti s tím, co bylo vytěsněno do NEVĚDOMÍ, což může mít souvislost 

i s  UZAVŘENÝMI PROSTORAMI (léčebny, ústavy, sanatoria, vězení, kláštery, kasárna…)  

Neptun a vesmírný systém 

Planeta Neptun projde všemi znameními 

zvěrokruhu zhruba za 168 let, v jednom 

znamení se zdrží 14 let. 

Neptun v životě 

Téma Neptuna je nejvíce aktuální při průchodu 

Neptuna jeho vlastním znamením Ryby, 

což probíhá jednou za dvě století, 

v současnosti je to v období 

3.4.-5.8.2011,3.2.2012-30.3.2025, 

22.10.2025-26.1.2026. 

 

 

8 dům-Vymezení vztahů 

To, co souvisí s 8.domem, tedy 

vymezení vztahů, musí 

vycházet z toho, co je pravdivé 

a přirozené 

12. dům-Rozšíření práv 

Pokud tomu tak není, pak se 

ve 12.domu hromadí to, 

co nemůžeme přijmout. 

8.dům-Vymezení vztahů 

Pro řešení se musíme vrátit 

do 8.domu a na základě 

minulých zkušeností za pomoci 

hlubokého pochopení zjistit 

příčinu problémů a hledat, 

kde je pravda. 

 
8.dům je zastoupen planetou Pluto, a právě planeta Pluto je planetou nejmenšího působení 
s maximální intenzitou. Než však postoupíme k planetě Pluto, je nutné si vyřešit to, co souvisí 
s planetou Neptun.  

NEPTUN – SJEDNOCOVÁNÍ 
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SJEDNOCOVÁNÍ a LÁSKA+SEBELÁSKA–Neptun 

a Venuše 

168 roků+14 let (Neptun-SJEDNOCOVÁNÍ) a 12-14 měsíců+několik týdnů (Venuše-

SEBELÁSKA, LÁSKA) 

 

Planeta Neptun je nadstavbou Venuše. Zatímco Venuše představuje na jedné straně 

SEBELÁSKU ve smyslu lásky k sobě sama, kdy se máme rádi a známe svou vlastní 

hodnotu, takže si dokážeme život také užívat, a na straně druhé LÁSKU vůči druhým lidem, 

která napomáhá utváření vztahů pro spolupráci, kdy je dáván prostor oběma stranám 

a chápeme, že nejen my, ale i každý jiný člověk má svou vlastní hodnotu a je hoden LÁSKY, 

protože má v sobě něco, co lze milovat, planeta Neptun představuje všeobjímající lásku 

k Veškerenstvu, tedy i k tomu, co nás obklopuje (příroda, vesmír)  

To, co nám připomíná Venuše z hlediska našeho vlastního vztahu k sobě sama při projevu 

SEBELÁSKY i ve vztahu k druhým lidem při projevu LÁSKY každých 14 měsíců po dobu 

několika týdnů, to lidstvu připomíná Neptun pro SJEDNOCOVÁNÍ projevem „Božského 

Já“, tedy všeobjímající lásky každých 168 let po dobu 14 let. 

 

Planeta Země, SJEDNOCOVÁNÍ a TADY a TEĎ 

To všechno v praxi znamená, že podle toho, jakým znamením v těchto letech prochází 

Neptun, dokážeme určit za pomoci jaké energie se momentálně lidstvo SJEDNOCUJE 

projevem všeobjímající lásky, tedy lásky k sobě sama, k druhým lidem i všemu tomu, co nás 

obklopuje (příroda, vesmír).  
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SJEDNOCOVÁNÍ – Neptun v mytologii 

PZDH-str.138-140"Planeta Neptun je spojována s římským bohem Neptunem a s řeckým 

bohem Poseidonem. Poseidon, představující vodní živel, byl bohem moří, jezer, řek 

a podzemních proudů. Ačkoli obýval obrovský palác na dně oceánu, neuznával Diovu 

nadvládu a toužil po světovládě… Rozezlen a osamocen sesílal záplavy na země, jichž se 

mu nepodařilo zmocnit, nebo nechal vyschnout jejich řeky. Tak jako Poseidon/Neptun 

i naše těkavé city často touží po tom, čeho nemůžeme dosáhnout. 

Planeta Neptun … představuje tu část naší bytosti, která touží splynout, přizpůsobit se, 

zrcadlit se a vytvořit jednotu s celkem … oduševnělý Neptun se vzdává své identity, 

aby splynul s veškerým jsoucím. 

Hlavním cílem izolovaného Já (Saturn) je sebezáchova. Naproti tomu Neptun 

symbolizuje touhu nechat rozplynout všechny hranice a všechna omezení, které nás 

dělí od ostatního světa... mezi těmito planetami nepanují právě nejlepší přátelské 

vztahy. Saturn (Kronos) představující strukturující princip „Já“ pozřel NEPTUNA 

(Poseidona) tak jako ostatní své děti, již při samém jeho narození, a to z obavy, že by 

ho Poseidon mohl svrhnout z trůnu. Pro mnoho lidí je obava, že by mohli pozbýt své 

individuální identity, natolik děsivá, že se snaží Neptuna - čili touhu splynout v jednotě 

s veškerenstvem – vytěsnit do nevědomí... ... přirovnání Liz Greeneové  

 

„Cokoli se pokoušíme skrýt ve sklepních prostorách domu, se prohrabe jeho základy 

a vynoří se před hlavním vchodem.“ 

 

Vytěsníme-li Neptuna, nezmizí, ale v jiném převleku se k nám nepozorovaně přikrade 

zezadu. V domě, v němž je Neptun … Naše individuální „Já“ je … zbaveno pocitu 

všemohoucnosti a výlučnosti. Tím se jakoby pročistí a připraví se ke splynutí s něčím 

větším, než je samo … Touha individuálního „Já“ rozšířit pole své působnosti (Jupiter) 

nakonec narušilo saturnské hradby a umožnilo Neptunovi, aby se „rozlil“ do šířky 

a hloubky, podobně se chovají i mnozí lidé, kteří … dovolují Neptunovi, aby jim poskytl 

pocit všeobjímající a bezbřehé existence. Toho lze v kladném případě dosáhnout pomocí 

meditace, prostřednictvím víry, umělecké tvorby a nesobecké služby ostatním lidem; 

v horším případě se toho dosahuje pomocí drog, alkoholu nebo tím, že se bezuzdně 

oddáme svým vášním... 
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SJEDNOCOVÁNÍ – Neptun v mytologii 

PZDH-str.138-140"... v domě, v němž je Neptun, často vyhlížíme spasitele. Sami se chováme 

jako oběti nebo ztroskotanci (neschopni přijmout odpovědnost za svou existenci) a 

doufáme, že se objeví někdo, kdo se o nás postará. Někteří lidé se naopak ujímají role 

těchto „spasitelů“. Činí tak nikoli z pocitu saturnské povinnosti, ale spíše proto, že cítí 

soucit s těmi, kdo strádají... 

... Neptun nám neustále uniká. Když se v této oblasti života pokoušíme něčeho zmocnit, 

proklouzne nám to mezi prsty. Místo abychom čelili realitě, vysníváme si vzdušné zámky 

a namlouváme si, že všechno je skvělé a dokonalé. Vidíme jen to, co potvrzuje naše 

iluzorní představy. Dříve či později se však realita pravděpodobně ukáže ve své drsné 

podobě. Ale je také možné, že se tak nestane, neboť s Neptunem si nemůžeme být jisti 

ničím. 

… Skrze dům, v němž je Neptun, můžeme zahlédnout vyšší nebo změněné stavy vědomí, 

nekonečnost a věčnost, a to, co přesahuje normální hranice prostoru a času. ... podle jeho 

umístění v domech horoskopu lze usuzovat na oblast, kde jsme neustále mateni 

a v nejistotě, pokud jde o naše cíle a záměry, a kde se necháme bezmocně strhnout 

a jsme unášeni proudem času. Jestliže je pravda ..., že vše je součástí jednoho celku, 

pak ať se stane cokoli, je v tom pro nás vždy jen nepatrný rozdíl... 
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Planeta Pluto vstoupí do znamení po planetě Neptun.  

 

PLUTO A SCHOPNOST NAVAZOVAT PEVNÉ PARTNERSKÉ VZTAHY 

Pluto vládne znamení Štír a souvisí s 8.domem. 

Pluto souvisí s naší schopností navazovat pevné partnerské vztahy a v tomto smyslu má 

souvislost také s našimi hlubokými TOUHAMI a hlubokým pochopením našich BLÍZKÝCH 

VZTAHŮ včetně PENĚZ DRUHÝCH LIDÍ (faktury, složenky, daně…). 

 

Pluto-POSILOVÁNÍ 

Pokud to, co souvisí 

s 8.domem (nebo průchodem 

Pluta znamením Štír), nebylo 

založeno na tom, co je 

pravdivé a přirozené, pak na to 

nefunkční poukazuje právě 

planeta Pluto při svém 

průchodu zvěrokruhem a jen 

na nás záleží, jak se k tomu 

postavíme. 

Neptun-SJEDNOCOVÁNÍ 

Za takových okolností nelze 

sjednocovat pouhým 

přijímáním toho, co přichází, 

jak si to žádá planeta Neptun 

při svém průchodu 

zvěrokruhem v letech 2012-

2026.. 

Pluto-POSILOVÁNÍ 

Pak se musíme vrátit 

a za pomoci hlubokého 

pochopení s planetou Pluto 

v horoskopu narození zjistit 

příčinu a hledat, kde je pravda. 

V takovém případě je třeba si 

všímat toho, jakou energii 

svým momentálním průchodem 

planeta Pluto zdůrazňuje. 

 

PLUTO - POSILOVÁNÍ 

12.dům, planeta Neptun + 8.dům, planeta Pluto 
 

Pokud se u 12.domu a s planetou Neptun setkáváme se lží, klamem, chaosem, 

zamlžováním, nejasnostmi, sklonem k požívání alkoholu, drog, léků, pokud podléháme 

náruživostem a v našem životě je patrný zmatek a nejasno, pak se musíme vrátit 

do minulosti a do 8.domu, kde se jedná o vymezení našich vztahů, a začít znovu 

s hlubokým pochopením toho, co se ve vztazích (v blízkých vztazích) stalo v minulosti 

a přitom si řešit to, co souvisí s 12.domem. 
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Pluto a vesmírný systém 

Planeta Pluto projde všemi znameními 

zvěrokruhu zhruba za 245 let, v jednom 

znamení se zdrží 12-30 let, z čehož je patrné, 

že Pluto může také připomínat buď oběh 

planety Jupiter (12 let) nebo planety Saturn 

(30 let). 

Pluto v životě 

Téma Pluta je nejvíce aktuální při průchodu Pluta 

jeho vlastním znamením Štír, což probíhá jednou 

za tři století, naposledy to bylo v době 5.11.1983-

18.5.1984,27.8.1984-17.1.1995,20.4.-10.11.1995. 

V té době se navazovalo na to, co se dělo 

při předcházejícím průchodu Pluta znamením Štír, 

což bylo zhruba v letech 1738-1750, 

a proměňovalo se to. Tento proces se nyní 

završuje podle znamení, kterým momentálně Pluto 

prochází. 

 

POSILOVÁNÍ a ZÍSKÁVÁNÍ – Pluto a Mars 

245 roků+12-30 let (Pluto-POSILOVÁNÍ) a 24 měsíců+několik týdnů až několik měsíců 

(Mars-ZÍSKÁVÁNÍ) 

 

To, co nám připomíná Mars z hlediska ZÍSKÁVÁNÍ toho, co potřebujeme pro přežití každé  

dva roky po dobu několika týdnů či měsíců, to je nám jednou za 245 let připomínáno  

průchodem Pluta tímtéž znamením zvěrokruhu po dobu 12ti až 30ti let. Mars nám 

pomáhá ZÍSKÁVAT to, co potřebujeme k fyzickému přežití při novém začátku aktivní  

fyzickou ČINNOSTÍ, kdežto Pluto pomáhá při počátku citlivého znovuzrození toho,  

co zastaralo a co souvisí s city pramenícími z hluboké TOUHY, které se na té nižší  

a povrchnější úrovni projevují destruktivně.  

 

Planeta Pluto je jakousi "nadstavbou" Marse – zatímco planeta Mars představuje  

ZÍSKÁVÁNÍ toho, co potřebujeme k přežití na osobní-tělesné rovině a s touto energií  

jsme schopni začínat nové věci pro naše přežití, planeta Pluto je planetou obrody  

a znovuzrození tím, že necháme zaniknout to, co neplatí, a to tím, že odhalíme samotnou  

příčinu toho, proč to není použitelné, a zároveň při POSÍLENÍ své moci k ovládnutí svého  

života zavdáme příčinu ke „znovuzrození“ toho, co se osvědčilo v minulosti. Toto je naprosto 

přirozený proces, který nám při celkové proměně – transformaci – pomůže vyhnout se 

destrukci ... 
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POSILOVÁNÍ – Pluto v mytologii 

PZDH-str.166-168/"Tak jako Uran a Neptun, i Pluto je destruktivní princip neúprosně pohánějící život 

kupředu a odstraňující vše přežité, aby se tak uvolnilo místo novému... Zejména Pluto a Neptun 

jakožto podsvětní bohové jsou zajedno v tom, že narušují přežité formy života a nutí nás vzdát 

se jich ... Zatímco Neptun se nás snaží přemluvit ke změně tím, že nám slibuje pročištění 

a obnovu prostřednictvím oběti a utrpení, Pluto učiní všemu rázný konec: tato etapa života 

končí a začíná nová, a my se tomu buď přizpůsobíme, anebo zemřeme... Pluto-… nás zbavuje 

těch věcí, kterých se nejvíc ceníme a na nichž si zakládáme. I když je to krajně nepříjemný 

a ponižující zážitek, je to něco, čemu se nemůžeme vyhnout a nepodrobit se… to co dělá, 

slouží vyššímu cíli a záměru... 

… Dům, v němž máme Pluta, je … místem, kde musíme čelit tomu, co je v nás v rozkladu právě 

zde se setkáváme s temnými … stránkami své povahy – s nezkrotnými vášněmi a posedlostmi, 

touhou po moci, hrubou smyslností, žárlivostí, závistí, vztekem a divokostí a primárními 

traumaty a bolestmi. Nedosáhneme celistvosti, dokud tyto části naší přirozenosti se nedostanou 

na povrch, nepromění se a neintegrují se patřičným způsobem do naší psychické struktury. 

To nezní právě příjemně ale nesmíme zapomínat, že Pluto je také bohem skrytých pokladů. 

Svými rozvraty způsobuje, že odštěpené části naší osobnosti, které jsme vytěsnili do nevědomí 

a v důsledku toho jsme s nimi ztratili kontakt, se znovu dostávají do vědomí a jsou nám 

k dispozici. Tímto způsobem znovu navazujeme spojení se ztracenou energií a získáváme 

přístup k dosud nevyužitým zdrojům energie a síly. 

… nás může Pluto-… dusit ve vlastní šťávě, ale ani my nemůžeme navěky zůstat vězet pouze 

v tom, co je ošklivé a bolestivé. Pluto nás zdeptá, ale … musíme se vrátit znovu … 

do každodenního života a doufat, že díky této zkušenosti jsme se lépe poznali a jsme moudřejší 

a celistvější. … něco umírá a něco se rodí … Pluto ničí život, ale zároveň dává vznik novému 

životu. 

Jaké poučení můžeme načerpat z domu, v němž máme Pluta? Zaprvé, bolest a krize nejsou 

stigmatem nebo patologií, tedy něčím, čemu je třeba se za každou cenu vyhnout, nýbrž jsou 

součástí širšího procesu vedoucího k obnově života a znovuzrození. Zadruhé, nedokážeme 

zvládnout ani proměnit nic z toho, co odsuzujeme, odmítáme nebo potlačujeme – a to je přesně 

to, co běžně děláme, když narazíme na něco nepříjemného  …máme … přijmout … Pluta jako 

součást života a uvolnit tak cestu zázračnému procesu léčby. 
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POSILOVÁNÍ – Pluto v mytologii 

PZDH-str.166-168/" Jestliže se poddáme regeneračnímu procesu, nebo se vzdáme toho, čeho 

si ceníme, nebo necháme rozložit to, z čeho jsme čerpali svou identitu a životaschopnost, 

dostane se nám za to něčeho nového. Když přijdeme o všechno, objevíme tu část sebe, 

která zůstává i poté, co všechno statní vzalo zasvé. Objevíme niternou část sebe sama, 

která je jádrem naší bytosti a která je nezávislá na tom, čím jsme bezprostředně vázáni 

v každodenním životě. To je dar, jehož se nám dostane v domě, kde je Pluto - víme, 

že máme v sobě cosi nezničitelného. Pluto uvolňuje to, co přetrvává, na rozdíl od toho, 

co je pomíjivé – a my se znovu rodíme s pocitem, že náš život není závislý na vnějších 

a relativních životních podmínkách... 

Záležitosti domu, v němž je Pluto, nelze brát povrchně a doslovně. Vše je zde složité 

a spletité. V Plutově říši musíme hledat skryté příčiny a hluboce zakořeněné nevědomé 

motivy. Izolované „Já“ nevidí žádný důvod pro svůj zánik. Pluto je pomocníkem hlubšího 

jádra naší bytosti, které používá destruktivních sil této planety, aby odstraněním 

dosavadních hranic našeho „Já“ umožnilo rozvoj našich potencionálních možností a my 

se mohli stát více sami sebou. Jak píše Jung „existuje vyšší instance, než je vůle našeho 

Já, a před tou se musíme sklonit“. 
Str.168-169/ Pluto se projevuje v krajnostech, a proto se v té oblasti životní zkušenosti, kde je 

Pluto, setkáme s nejhoršími, nebo naopak s nejlepšími možnostmi lidské povahy. 

Když všemohoucnost “Já“ je zpochybněna, hrozí nám zkáza: proto se drsným 

nebo věrolomným způsobem snažíme chránit se tím, že držíme pod kontrolou, 

co se v domě, v němž je Pluto, děje. Aniž víme proč, máme sklon k nutkavému 

až posedlému chování, ale právě v této oblasti, pokud přijmeme tajemnou sílu, jež je 

mocnější než my, a poddáme se jí, můžeme objevit a uplatnit svou největší sílu, 

ušlechtilost, cílevědomost a schopnost se angažovat. Proděláváme tu nejen významnou 

změnu, ale můžeme zde působit jako katalyzátor nebo iniciátor transformace druhých. 

Síly, jež nejvíc ovlivňují dějiny, se mohou srze některé jedince projevit právě v tomto 

Plutově teritoriu. 

 


