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Prenatální stadium, čas narození  

a rozvoj osobnosti v průběhu života 
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Kdy začíná psychický rozvoj  osobnosti? 

 

Psychický rozvoj osobnosti člověka začíná už v prenatálním stadiu, tedy v době těhotenství.  

Po celou dobu těhotenství je plod propojen s matkou a vnímá všechno to, s čím se matka v průběhu těhotenství 

setkává.  

Pokud matka v době těhotenství prožívá nějaké problematické či stresové stavy, dítě všechno toto "nasaje" jako 

houba a odnáší si to do života. 

 Stejně tak si dítě odnáší do života všechny neřešené problémy rodičů, protože pokud si rodiče neřeší své  životní 

problémy, pak je - naprosto nevědomky - přenesou na své dítě, čímž svým způsobem přenesou zodpovědnost za 

vyřešení těchto problémů právě na své dítě.  

Čím více rodič  něco ve svém životě odmítá, tím více se to projevuje u jeho dítěte. Je to proto, aby si rodič uvědomil 

a přijal to, co si uvědomit a přijmout má. 

 

Jak je to s okamžikem narození? 
 

V okamžiku narození je každý člověk naladěn na energie celého vesmíru.  

Výmluvné svědectví o "vesmírné výbavě" podává horoskop narození, který  vypovídá o tom, v jakém smyslu tuto 

vesmírnou výbavu využít.  

 
Co je to tranzit planet? 

 

Planety sluneční soustavy prochází jednotlivými znameními zvěrokruhu. 

Tato znamení má každý člověk ve svém horoskopu narození, takže ve chvíli, kdy se objeví nějaká planeta ve 

znamení, působí v tom okamžiku na to místo v horoskopu narození, kde se toto znamení nachází. 

Tímto způsobem každá planeta prochází horoskopem narození každého člověka. Tomuto pohybu se obecně říká 

"tranzit planet", jedná se  o tzv. tranzit planet horoskopem narození.  

U každého člověka probíhají tranzity v jiném smyslu jednak podle toho, v jaké životní oblasti (domu) se příslušné 

znamení nachází,  a také podle toho, zda je v tomto znamení v horoskopu narození nějaká planeta.  

Pokud je v horoskopu narození ve znamení, jímž prochází planeta při tranzitu, nějaká planeta, pak je téma této 

planety zdůrazněno tranzitující planetou. Takovýmto způsobem je každý člověk vyzýván ke splnění svých životních úkolů. 
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Tranzitující planety vs. planety v horoskopu narození 

Tranzitující planety se dostávají v některých obdobích života s planetami v horoskopu narození do určitých 

vztahů. 

Hovoříme o tom, že tranzitující planety svírají aspekty s planetami v horoskopu narození.   

Aspekty mají zásadní vliv na kvalitu života člověka v příslušném období. 

 

Pozitivní aspekty tranzitujících planet  
vůči planetám v horoskopu narození 

Ve chvíli, kdy se při tranzitech objeví vibrace podobné vibracím  z okamžiku narození, projevuje se to v životě 

člověka pozitivně a člověk by takovému pozitivnímu vlivu měl věnovat pozornost.   

Tento pozitivní vliv se projevuje pozitivními aspekty tranzitujících planet vůči horoskopu narození. 

Pozitivní aspekty většinou působí v období, kdy se nám daří, vždy však záleží na postavení planety v horoskopu 

narození.   

V případě nepříznivého postavení planety v horoskopu narození mohou pozitivní aspekty při tranzitech 

způsobovat budoucí těžké problémy, proto je třeba si naplno uvědomit úkol, který je dán planetou v horoskopu 

narození. 

V každém případě je třeba si uvědomit, že pozitivní aspekt  je pouze dočasný a dříve nebo později bude vystřídán 

negativním aspektem stejných planet. 

 

Negativní aspekty tranzitujících planet  
vůči planetám v horoskopu narození 

Pokud se při tranzitech objeví vibrace, které jsou s vibracemi z okamžiku narození v rozporu, pak se to projevuje 

u člověka negativně, což způsobuje problémy, ale právě těmi problémy každý člověk roste a vyvíjí se. 

Negativní  vliv se projevuje negativními aspekty tranzitujících planet vůči horoskopu narození. 

U negativních aspektů je to tak, že planety procházející zvěrokruhem se v okamžiku, kdy se dostanou do 

negativního aspektu s planetami v horoskopu narození,  nacházejí ve znamení, které má jinou živlovou hodnotu než 

znamení, ve kterém se nachází planeta v horoskopu narození.  

Při negativních aspektech je třeba si uvědomit podstatu znamení, ve kterém se nachází tranzitující planeta, jejíž 

energie je tímto znamením zabarvena. 
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První rok života 
 

Zde čerpám z knihy "Encyklopedie pohlavního života" kolektivu autorů, vydavatelství SLOVART, Bratislava roku 1995 

(str.101-104). 
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Co se děje po narození dítěte? 

 

Pro každého jedince je okamžik narození nejdůležitější.  

Už v prvních vteřinách bezprostředně po porodu dítě vnímá, jak je přijato svým okolím, především svou matkou.  

Pokud je dítě bezprostředně po porodu položeno matce na hrudník, pak právě to pociťuje jako skutečně 

bezvýhradné přijetí a takové dítě pak prospívá v životě mnohem lépe než děti, které tuto možnost neměly.  

Přesto je důležité také  to, jak je dítě přijímáno i v dalších dnech a týdnech po porodu, protože na tom záleží, jak 

bude dítě schopno v životě přijmout samo sebe.  

První rok života je důležitý z hlediska budoucích vztahů dítěte, protože během prvního roku si dítě pěstuje první 

vztah ve svém životě - vztah ke své matce. 

 

První dny a týdny po porodu 
 

Jestliže je v prvních týdnech a měsících dítě bezvýhradně přijato svým okolím, pak lze předpokládat , že půjde o 

sebevědomého jedince.  

Jestliže dítě není z nějakého důvodu přijato, pak  bude v životě odmítat samo sebe stejně, jako ho odmítalo jeho 

okolí  na samotném začátku jeho života. 

 Matka je pro dítě velice důležitá. Jestliže matka nenaváže bezprostředně po porodu se svým dítětem úzký vztah, 

dítě to vnímá tak, že si nezaslouží lásku, a proto nebude schopno v životě lásku ani projevovat. 

 

Dítě a matka 
 

Okamžik narození je pouhý začátek vztahu matka-dítě. Dítě navazuje se svou matkou vztah především v průběhu 

prvního roku života.  

V prvním roce života by se měla matka svému dítěti věnovat s veškerou péčí a láskou, aby mělo dítě dostatek 

bezpečí a jistoty.  

 Jestliže se dítěti v prvním roce života nedostane pocitu bezpečí a jistoty, pak bude dítě v průběhu svého života 

toto bezpečí a jistotu hledat ve svém okolí a i v dospělosti  bude v každém vztahu hledat to, co nenalezl u své vlastní 

matky nebo v rodině, tedy lásku a péči. 

 Psychický dopad takového přístupu je pak mnohem hlubší a také specifický případ od případu. 
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První rok života a dvanáct životních principů 
 

Už v průběhu prvního roku života se formuje v psychice malého človíčka dvanáct životních principů.  

Zde uvedu, co se děje v prvním roce života a každé období tohoto rozvoje přiřadím k jednomu vesmírnému  principu a také 

ke znamení zvěrokruhu, který je k tomuto principu přiřazen. 

 

Rozvoj osobnosti - 1.-3. měsíc života - první princip 

V prvních třech  měsících podněcuje  instinktivní mateřské chování ze strany matky citový život dítěte.  

Mezi matkou a dítětem se vyvíjí vztah, který je  potřebný k přežití kojence, jedná se o období, které je možné 

označit jako období ekonomické. 

Toto období  lze přirovnat k prvnímu astrologickému principu, tedy k samotnému počátku , který je naznačen 

znamením Beran. 

 

Rozvoj osobnosti - 1.-3. měsíc života - druhý princip 
 

Mezi 1. a 3. měsícem života se začíná projevovat druhý princip.  Ten je představován tzv. "obdobím sebelásky".  

Pokud je  kojenec po fyziologické a citové stránce plně spokojený, ztotožňuje se se zdroji své radosti.  

Jinými slovy řečeno, lze říci, že dítě v tomto období "vymezuje samo sebe" a "užívá si života", což je podstatou 

znamení Býk. 

 

Rozvoj osobnosti - 3.-8. měsíc života - třetí princip 
 

V té době jsou matka a dítě jsou v jakési symbióze. 

V astrologických principech je tato symbióza naznačena  znamením Blíženci a třetím principem. 
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Rozvoj osobnosti - 3.-8. měsíc života - čtvrtý princip 

 

Kojení je pro kojence důležité i z psychického hlediska.  

Závislost dítěte na matčině prsu zůstává v podstatě po celý život v podvědomí a má vliv hlavně na sexuální 

vztahy.  

Ženská ňadra jsou nejen erotickou symbolikou, ale také symbolem čtvrtého principu představovaného 

znamením Rak. 

 

Rozvoj osobnosti - 3.-8. měsíc života - pátý princip 
 

Ve stadiu prvotní sebelásky mezi 3.-8. měsícem života kojenec zatlačuje do podvědomí podvojnost jedince  a 

objektu, ve velmi krátkém čase se mu však podaří spojit uspokojení svých fyziologických i sexuálních potřeb.  

Tento stav však zůstává nevědomým ideálem, po kterém beznadějně toužíme a k němuž směřujeme svým 

citovým životem v dospělosti.  

O tom vypovídá pátý princip a znamení Lva. 

 

Rozvoj osobnosti - 8.-12. měsíc života - šestý princip 
 

Po osmém měsíci života dochází k prodloužení etapy splynutí mezi matkou a dítětem, to se však neobejde bez 

určitého napětí. 

 Kojenec vyžaduje okamžité splnění svých požadavků a pokud k tomu nedojde, pak náležitě reaguje - tady dává 

každý jedinec už jako kojenec najevo své negativní pocity, v tomto případě nespokojenost.  

Na druhou stranu se matka s největší pravděpodobností méně věnuje svému partnerovi, což pravděpodobně 

způsobuje problémy.  

I to je možná důvod, proč  lidé postupem času ve svém životě od projevu nespokojenosti upouští.  

Vyjádření negativních pocitů je podstatou šestého principu, představovaného analytickým znamením Panny.  
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Rozvoj osobnosti - 8.-12. měsíc života - sedmý princip 

 

Mezi 8.-12. měsícem života se citový vztah mezi matkou a dítětem obohacuje o oboustranné citové projevy. 

Jinými slovy řečeno, mezi matkou a dítětem dochází k harmonii, která je naznačena v sedmém principu 

znamením Vah. 

 

Rozvoj osobnosti - 8.-12. měsíc života - osmý princip 
 

V období mezi 8.-12 měsícem života si dítě také začíná uvědomovat svou závislost na matce.  

Už jen přítomnost matky stačí dítěti většinou v této době k tomu, aby se uklidnilo, naopak nepřítomnost matky 

naplňuje dítě úzkostí.  

Dítě začíná vyjadřovat spokojenost a nespokojenost, např. výrazem tváře, pláčem, smíchem anebo pohyby. 

Uvědomuje si, že matka je "zlá", když neuspokojuje jeho požadavky...  

Tady už se dítě se svou matkou setkává jako s někým jiným "mimo" sebe, což v dospělosti představuje 

partnerské vztahy a v tomto smyslu i řešení konfliktů v partnerských vztazích.   

S tím se ostatně setkává v životě každý člověk v rámci osmého principu, který je zastoupen znamením Štír. 

 

 
Rozvoj osobnosti - 8.-12. měsíc života - devátý princip 

 

Když dojde mezi 8. a 12. měsícem života k frustracím způsobeným tím, co bylo řečeno v osmém principu, vyvíjejí 

se u dítěte agresivní představy.  

Nesnesitelná dvojakost neomezené lásky a nenávisti ke stejnému matčinu obrazu nutí dítě k nové orientaci své 

žádostivosti"...  

Podobně i v partnerských vztazích je člověk leckdy přinucen k tomu změnit  svůj vlastní pohled na svět. A právě 

pohled na život jako celek je podstatou devátého principu a znamení Střelec. 
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Rozvoj osobnosti - 8.-12. měsíc života - desátý princip 

 

Mezi 8. a 12. měsícem života se Kojenec  brání odtržení od matčina prsu a úzkost, která ho naplňuje, se snaží 

překonat hrou fantazie, která uspokojuje nejprve jeho narcizmus.  

To  je  stádium vývoje, kdy dítě přeceňuje své schopnosti až do své vlastní všemohoucnosti.  

Později se dítě začne zajímat o svět, který  ho obklopuje. 

 Tento stav je naznačen desátým principem a zařazením do společnosti. Podstatnou roli zde hraje znamení 

Kozoroh. 

 

Rozvoj osobnosti - 8.-12. měsíc života - jedenáctý princip 
 

Mezi 8. a 12. měsícem života se dítě nakonec smíří s tím, že matka nemůže být neustále u něho a zaměřuje svou 

pozornost na objevování vlastního těla, kdy zjišťuje, že některé části těla má mimořádně citlivé, právě  bývá původem 

první onanie.  

Pokud ale dítě v této době s matkou váže pouto bezpečného spojení, pak se znepokojující a pohoršující onanie u 

dítěte neobjeví...  

V této době se dítě odváží od matky i na krátkou dobu vzdálit, aby se např. zmocnilo toho, co jej upoutalo.  

Toto období  je možné přirovnat k jedenáctému principu, ve kterém se člověk zařazuje do širšího okruhu lidí, s 

nimiž je názorově sblížen, o čemž vypovídá znamení Vodnáře.  

 

Rozvoj osobnosti - 8.-12. měsíc života - jedenáctý princip v dospělosti 
 

Z toho lze usoudit, že to, jak člověk v dospělosti zvládne zařazení do širšího okruhu lidí, záleží také na tom, jak 

byl přijat svou matkou v prvním roce života.  

Stejně jako dítě potřebuje mít  při vzdalování se od matky jistotu bezpečí, kterou poskytuje matčina náruč, i v 

dospělosti potřebuje mít v souvislosti se zařazováním do společnosti  jistotu pevného řádu, který  je podstatou dobře 

fungující společnosti, ta  by měla poskytovat vše, co člověk k životu potřebuje, stejně jako rodina.  

Podobně   jako se objevuje v prvním roce života znepokojující a pohoršující onanie v případě, že nemá dítě 

bezpečné spojení s matkou, i v dospělosti při zařazování do společnosti dochází k nepřijatelným a pohoršujícím 

projevům jedince v případě, že společnost takovému jedinci neposkytuje to, co je pro něj životně důležité. 
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Rozvoj osobnosti - 8.-12. měsíc života - dvanáctý princip 

Mezi 8. a 12. měsícem života si dítě dalším odpoutáváním od matky postupně rozšiřuje okruh své činnosti, 

potřebuje mít ale pocit jistoty, že matka má pro něho stále otevřenou náruč, což je pro něj důležité i z hlediska 

dospělosti, kdy bude zvládat běžný život.  

V podstatě lze říci, že člověk při v kontaktu s druhými lidmi, jak je to dáno jedenáctým principem, je v kontaktu 

nejen se svou fyzickou matkou tím, kolik citu mu matka poskytla v prvním roce života, ale i s Matkou-Přírodou. 

 K Matce-Přírodě bychom tedy měli chovat stejnou úctu, jakou chováme ke své vlastní matce, protože i Matka-

Příroda se stará o to, abychom mohli normálně žít, a to tím, že nechává působit přirozené přírodní cykly.  

A právě toto je podstata dvanáctého principu a znamení Ryby. 

 

Prototyp 

V knize "Encyklopedie pohlavního života" kolektivu autorů (Christiane Verdouxová, Jean Cohen, Jacqueline 

Kahn-Nathanová, Gilbert Tordjman) je tento model rozvoje osobnosti  velice výstižně  nazván jako "prototyp všech 

přeměn, kterými začíná dlouhý proces vývoje lidstva".  

A my si v tomto e-booku tento prototyp  rozšíříme ještě o další - astrologický pohled. 
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Astropsychologický rozvoj osobnosti 

do 12ti let věku 
Zde čerpám z knihy „Astrologie životní cesty“ - Lyn Birkbeck- nakl.JOTA 
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Trocha teorie 

V prvním roce života se tedy rozvíjí životní psychické určení jedince.  

S dalším rozvojem osobnosti je to tak, že každý člověk v životě prochází určitými vývojovými etapami a v každé 

etapě se učí novým životním lekcím.  

Pokud je nějaká lekce ve vývojovém cyklu vynechána anebo není zvládnuta, pak  se vývoj takového člověka 

zablokuje a téma této lekce je v životě jedinci opakovaně předkládáno, dokud se člověk konkrétní lekci nenaučí anebo si 

nevyřeší problém, který vznikl nesprávným přístupem.   

Rozvoj osobnosti je určen jednak tranzity planet rozvoje, tedy planetami Jupiter a Saturn, jednak dlouhodobými 

vlivy generačních planet Uran,Neptun a Pluto.   

Začneme planetou Jupiter. 

Jupiter - Dvanáctiletý cyklus 

Jupiter projde celým zvěrokruhem za dvanáct let, v každém znamení se zdrží zhruba jeden rok. 

Jupiterovy cykly jsou tedy příčinou dvanáctiletých cyklických událostí. 

Dvanáctiletý Jupiterův cyklus si rozdělíme na čtyři čtvrtiny po třech letech.  

Poslední rok každé čtvrtiny Jupiterova cyklu představuje určitý vývojový zlom, protože duchovní rozvoj člověka 

je každý třetí rok konfrontován s negativním působením planety Jupiter při tranzitech.  

Pod vlivem těchto negativních aspektů má člověk většinou sklony k přehánění. 

 V osobním rozvoji každého člověka je nejdůležitější první dvanáctiletý cyklus Jupitera.  

Schopnosti takto podchycené jsou v dalších dvanáctiletých cyklech dále rozvíjeny.  

Pozitivním projevem planety Jupiter je duchovní pohled na život z hlediska dopadu jednání na dalekou 

budoucnost, negativně se energie této planety projevuje jako přehánění a nadužívání.   
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Saturn - Třicetiletý cyklus 

Duchovní Jupiterův rozměr je konfrontován s působením planety Saturn.   

Planeta Saturn  klade do životní cesty překážky, jejichž překonáváním roste každý člověk jako osobnost.  

Pozitivním  projevem planety Saturn je dostatečná kázeň a vytrvalost při zdolávání těchto překážek, negativním 

projevem je přílišné omezování , které brání dalšímu rozvoji osobnosti. 

 Planeta Saturn projde celým zvěrokruhem zhruba za třicet let.  

Saturnův cyklus je  také rozdělen na čtyři části, kde každá čtvrtina zahrnuje sedm let. 

Poslední roky každé  čtvrtiny rovněž  představují určitý vývojový zlom.  

V prvních 12ti letech, tedy v prvním dvanáctiletém Jupiterově cyklu je tudíž  patrný jeden takový vývojový zlom, 

a to ve věku sedmi let 

 

Jak je to s rozvojem osobnosti? 

Při rozvoji osobnosti jde o to, že určité vzorce chování si člověk musí ponechat jako neměnné a jiné musí 

neustále proměňovat. To je dáno živlovou hodnotou jednotlivých znamení. Každý z těchto úkolů je však jednou za čas 

prověřován negativním planetárním působením při tranzitech. Při negativních vlivech většinou působí na postavení 

planet  v horoskopu narození planety procházející v té době zvěrokruhem znamením, které má jinou živlovou hodnotu, 

než  planeta  v horoskopu narození. 
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Prvních sedm let života 
 

(Čerpáno  z knihy "Astrologie životní cesty" Lyn Birkbecka, nakl. JOTA, ve které je podrobně rozepsán rozvoj osobnosti 

od prvního do 84. roku života.) 
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První čtvrtina planety Saturn - „Organická úroveň“ - 0 – 7 let 

Prvních sedm let života představuje první čtvrtinu oběhu planety Saturn. 

Toto období  lze nazvat organickou úrovní.  

Během tohoto období se vyvíjí fyzické tělo a orgány a od nich neodmyslitelná psychická energie.  

Pro správný vývoj dítěte je velmi důležité, aby nechyběly žádné významné faktory ve výchově v době růstu.  

Tak jako může v průběhu prvních sedmi let života způsobit nedostatek vápníku anebo vitaminu D vadu kostí, 

může nedostatek lásky bránit duševnímu vývoji a narušit pozdější schopnost dítěte milovat a být milované. 

 

Přechod Saturnu do druhého znamení  - 2 roky věku 

Saturn se týká oddělení a dítě  poprvé vědomě prožívá odloučení od matky zhruba ve dvou letech, kdy se 

tranzitující planeta Saturn přesouvá v horoskopu narození do druhého znamení zvěrokruhu.  

 

První kvadratura Jupitera - 3 roky věku 

Ve třech letech dochází k prvnímu negativnímu aspektu tranzitující planety Jupiter vůči jejímu postavení v 

horoskopu narození. 

Dítě si v tomto období začíná uvědomovat samo sebe jako samostatnou bytost s omezenou kontrolou nad svým 

okolím, takže se začíná rozpínat do vnějšího světa a chce prosazovat samo sebe.  

V této organické fázi se u dítěte projevuje jak genetické dědictví, tak jeho přebírání existujícího vnitřního 

uspořádání rodiny s jejími tradicemi, předsudky, názory atd.  

Zde začíná dynamika rodiny. 

 

Přechod Saturnu do třetího znamení  - 5 let věku 

V pěti letech přechází tranzitující planeta Saturn v horoskopu narození do třetího znamení zvěrokruhu. 

V tomto věku  získává dítě postupně nezávislost a má větší zájem na odloučení od rodičů.  

Pro tento věk jsou typické malé vzpoury. 
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První opozice Jupitera  - 6 let věku 

Šest let je další fází skutečného vstupu do světa a je charakterizována počátkem školní docházky.  

V tomto věku si už dítě začíná plnit své každodenní povinnosti.  

 

První kvadratura Saturna - "Věk rozumu" - 7. rok  věku 

Řád je dán planetou Saturn.   

Negativní vliv Saturna  začleňuje dítě do společnosti. 

Poprvé je to v sedmi letech věku, kdy  dítě dosáhne „věku rozumu“. 

V tomto věku dítě obvykle už chodí do školy a přizpůsobilo se dennímu odloučení od domova a rodičů.  

Je to nejdůležitější krok ve vývoji od nerozlišujícího dětství k individualismu.  

To, k čemu v této době dojde, bude mít vliv na  zařazování dítěte do společnosti ve věku 21 let. 

 

První Saturnská krize - 7. a  8. rok věku 

Mezi 7. a 8. rokem věku začínají první nezralé pokusy dítěte o prosazení své vůle.  

Může to být velmi stresující období, protože dítě chce o všem rozhodovat  a může se vzpírat.  

Zpochybňovat absolutní autoritu rodičů je v tomto věku nezbytným krokem v procesu růstu, ale přináší to 

s sebou určité nebezpečí pro mladou duši. 

 Pokud je k této první krizi přistupováno s porozuměním a láskou, pak ji dítě překoná a získá určitý stupeň 

sebedůvěry.  

Jestliže ale  rodičovská autorita brání dítěti v jakékoli samostatnosti a potlačuje rodící se touhu po převzetí 

zodpovědnosti, pak lze očekávat, že se krize jen prohloubí.  

Jedním z důsledků nevyřešené krize autority je možnost, že se dítě stane tyranem a ve snaze stát se samo 

autoritativní postavou šikanuje své mladší sourozence anebo slabší spolužáky. 

 Je to velmi zranitelné období ve vývoji vlastního „já“ a od těch, kteří jsou zodpovědní za duševní a fyzické zdraví 

dítěte, vyžaduje výjimečnou péči a pozornost. 
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Druhých sedm let života 
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Druhá čtvrtina Saturnu „Mocenská  úroveň“  - 7 – 14 let 

Od 7 do 14ti let si dítě začíná plně uvědomovat svět a své vlastní „já“. 

 Je to čas dokazování vlastní moci ověřováním na poli zkušenosti.  

Nyní si dítě plně uvědomuje své oddělení od matky i od všech ostatních. 

Během tohoto období  začíná autonomní úsilí dítěte o sebevyjádření.  

Je to období zaujímání různých postojů, které si dítě zkouší, aby zjistilo, které jeho „já“ mu sedí nejlépe.  

Cílem všeho tohoto zkoušení je tvořivé sebevyjádření a sebeprosazení.  

Nové „já“ po tom, co objevilo svou existenci, chce, aby každý o této existenci věděl, protože se cení především 

schopnost být viděn.  

I v tomto případě je to, jak se rodiče postaví k tomuto období zkoušení, životně důležité pro pozdější vývoj 

dítěte.  

Povolit mezi 7. a 14. rokem života takovou míru sebevyjádření, která je ještě v mezích bezpečnosti, slušnosti a 

domácího řádu, pomůže dítěti postoupit na žebříčku úspěšného saturnského vývoje.  

Na druhou stranu snaha potlačit pokusy „já“ o zviditelnění skončí jak okamžitými, tak pozdějšími problémy. 

Poprvé se to začne projevovat v 9ti letech věku. 

 

Druhá kvadratura Jupitera  - 9 let věku 

  Zhruba v devíti letech se začíná u dítěte prosazovat nové chápání sebe sama a dítě zkouší svou nezávislost a 

společenské vztahy i mimo rodinu.  

V tuto chvíli by už mělo mít vybudované zdravé vědomí sebe sama, aby vědělo, jaké jsou jeho schopnosti a 

mohlo je mezi svými vrstevníky pozitivně projevovat s vyloučením negativním projevů, tak jak se to naučil ve své rodině. 
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Přechod Saturnu do čtvrtého znamení zvěrokruhu  

9,5-10,5 roku věku 

Přibližně ve věku 9,5-10,5 roku si potřebuje rozvíjející se ego uvědomit samo sebe a pak navázat kontakt 

s ostatními.  

Jednou z možností, jak toho dosáhnout, jsou hry a činnosti, které skýtají příležitost projevit vůdcovství, 

statečnost, obratnost a sílu.  

Jinou možností je umělecká tvořivost a její plody.  

A ještě další je vzpoura proti těm, kdo jsou vnímání jako odpůrci tohoto sebevyjádření. 

 Je nutné si skutečně důkladně uvědomit, že rodičovský postoj k těmto pokusům o individualizaci ovlivní úspěch 

v dalším období.  

 

NEPTUNOVY CYKLY do třiceti let věku 

Planeta Neptun pomáhá každému člověku plnit si své sny.  

Průchod zvěrokruhem trvá 164 let, v každém znamení se zdrží zhruba 7,5 roku. Během života tedy tato planeta 

neprojde celým  horoskopem narození, proto je třeba věnovat jejím cyklům náležitou pozornost. 

K tomu, aby si člověk mohl své sny uskutečnit, je třeba něco udělat, nějak začít, ale někdy je také třeba nechat 

plynout věci svým vlastním tempem a poddat se proudu života. A právě o to jde při Neptunových cyklech. 

Při působení Neptunových cyklů je třeba důvěřovat duchovním dimenzím lidské existence a vědomě přinášet 

oběti.  

S planetou Neptun se člověk učí poskytovat pomoc a zároveň pomoc přijímat a přitom stát oběma nohama 

pevně na zemi. 

 V době působení Neptunových vlivů by se člověk neměl poddávat  fantazijním představám, které mohou svádět 

k náruživostem.  

Negativním projevem Neptunových cyklů je také braní drog, požívání alkoholu a léků, zmatek a sebeklam.  

Pozitivním projevem je plodná a tvůrčí inspirace. 
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Neptun kvadratura Pluto – 10-23 let – VZPOURA DOSPÍVÁNÍ 

Mezi 10-23 rokem života probíhá  vzpoura dospívání.  

Tehdy je "Božské Já" mladého člověka konfrontováno s jeho transformačními snahami.  

Aspekt sice nepůsobí celých 13 let, jak je naznačeno, ale jen po určitou část této doby, která je u jednotlivých 

generací odlišná.   

V každém případě je nutné s tímto aspektem počítat. 

 Zvládnutí tohoto aspektu je  důležité proto, že se z tohoto období bude čerpat při působení  dalších kritických 

aspektů, ke kterým v průběhu života dojde. 

 

12 let věku - návrat Jupitera 

Ve dvanácti letech dosáhne dítě určité míry nezávislosti a vědomě touží po učení, cestování, volnosti a možnosti 

dělat morální rozhodnutí.  

Postupným odpoutáváním se od rodičů může získat nové kontakty a nové zkušenosti, které ho  mohou 

obohacovat a rozšiřovat mu obzory. 

 

Druhý Jupiterův cyklus 

Do 12ti let věku je nutné, aby rodiče své dítě povzbuzovali a podporovali jeho snahu růst a pronikat do velkého 

světa.  

Každý den se objevují nové výzvy, zejména v oblasti vzdělání, a po každé výzvě by mělo následovat odpovídající 

povzbuzení, aby dítě získalo dostatečnou sebedůvěru a připravilo se tak na druhý cyklus. 

Ve věku 12 let začíná  nová fáze vývoje osobnosti, kdy bude dítě  a později mladý člověk orientován spíše na 

vztahy. 
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Druhý cyklus Jupitera 

12 - 24 let věku 
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Druhý cyklus Jupitera - 12-24 let věku 

Zatímco v prvních 12ti letech  života je  dítě orientováno spíše na matku, v době mezi 12. a 24. rokem života je 

stále důležitější  vztah dítěte k otci nebo k nějaké otcovské postavě.  

Dítě se v této době stále více odděluje od matky, aby získalo pro svůj duchovní růst další životní zkušenosti. 

Právě během tohoto období si musí dítě najít své místo ve světě a rozhodnout se, čemu a v jakém smyslu se 

bude dále věnovat.  

Důležitou roli v tom hraje otcovská postava, která má pomoci dítěti přerůst jeho osobní svět, a to tak, že mu 

bude předkládat úkoly a přitom mu poskytne citovou, fyzickou a také výchovnou pomoc, protože ty jsou pro plnění 

těchto úkolů nezbytné. 

Od 12ti do 24ti let věku využívá mladý člověk energii Jupiteru stále uvědomělejším a individuálnějším způsobem, 

přičemž duchovní úroveň získanou v prvních 12ti letech, v druhém cyklu planety Jupiter dále začleňuje do svých vztahů. 

První dva cykly planety Jupiter jsou velice důležité, od nich se odvíjí všechno další. 

 

První čtvrtina druhého cyklu Jupiteru - 12- 15 let věku 

Mezi 12. a 15. rokem života  dochází k rozvoji nových stránek osobnosti dítěte, a to hlubším způsobem.  

Dítě  v tomto věku  může projevovat zájem o hlubší životní názory, o filozofii, ale také se může bouřit proti 

životním názorům nebo vyznání vlastní rodiny.  

Toto je období, kdy klade mnoho otázek a pokouší se doplnit si to, co cítí uvnitř tím, co je mu předkládáno jeho 

okolím, což platí i pro učení a školu.  

Nic z tohoto vnitřního procesu nemusí být vidět navenek, ale  Jupiterova energie se jako semínko vsazené 

hluboko do země připravuje k rozpuku.  

Na psychický rozvoj osobnosti mají v tomto období zásadní vliv životní postoje lidí, se kterými se v tomto věku 

dítě setkává a kteří na něj působí.  

To, co je v tomto období "zaseto" do duše dítěte se bude dále rozvíjet a záleží na těch, kteří v tomto období 

přicházejí s dítětem do styku, zda to bude v pozitivním nebo negativním smyslu.  
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Třetí kvadratura Jupitera  - 15 let 

První čtvrtina druhého Jupiterova cyklu je v 15ti letech završena  již třetí kvadraturou planety Jupiter.  

V tomto období se dále rozšiřuje to, co se objevilo v průběhu první  a druhé kvadratury planety Jupiter, tedy  ve 

věku 3 a 9 let. 

 I když dospívající může ve věku 15 let působit už jako dospělý, je to nesmírně citlivé období, takže i v tomto 

období potřebuje mít dospívající dítě jistotu, že mu rodiče věnují pozornost a že ho respektují jako počínajícího 

dospělého s jeho právy a povinnostmi. 

 

15 let - Jupiter versus Saturn 

První čtvrtina druhého cyklu Jupiteru mezi 12. a 15.rokem života se překrývá s "Mocenskou úrovní" Saturnského 

cyklu, což je právě důvod, proč se mladí lidé ve věku kolem 15ti let chovají tak, jak se chovají. 

Mladý člověk v tomto věku na jedné straně usiluje s planetou Jupiter o expansi, takže má  tendenci přehánět, na 

druhé straně je  však omezován planetou Saturn. 

 

První opozice Saturna – 14-15 let - JÁ VERSUS OSTATNÍ 

Na "Mocenskou úroveň" (druhá čtvrtina Saturnu ve věku 7-14 let) navazuje ve věku 14 až 15 let první opozice 

planety Saturn. 

Toto období nastavuje model vztahů a lze jej charakterizovat slovy JÁ VERSUS OSTATNÍ 

Obecně je toto období růstu nazýváno pubertou 

Následujících sedm let  s sebou přináší všechen ten zmatek mezi dětstvím a dospělostí.  

Mladý člověk je Již fyzicky vyspělý, takže  je schopen sexu a plození, ale nyní si musí uvědomit, že zralost 

znamená více než pouhou sexuální aktivitu.  

Pokud si zvolí cestu rané sexuální aktivity, naučí se, obvykle ke svému žalu, že být dospělý je mnohem víc než 

schopnost milovat se a mít děti.  

Saturn učí tuto lekci velmi nemilosrdně. 
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První opozice Saturna – 14-15 let - JÁ VERSUS OSTATNÍ 

Autorita a zodpovědnost 

Když se mladému člověku v tomto období dostane vhodného rodičovského dohledu a vedení, nemusí náctiletý 

tedy teenager, vypořádávající se s nastupující sexuální zralostí, sejít ze správné cesty.  

Prostřednictvím rodičů a jiných autoritativních figur učí Saturn, že se svobodou přichází odpovědnost a že bez 

odpovědnosti svobodu často ztrácíme – např. nás uvězní a sváže narození dítěte.  

Ačkoli se nápor sexuality a jeho možné negativní důsledky zdají v této fázi nejdůležitější, krize znamená víc než 

jen bouřící se hormony. 

 

První opozice Saturna – 14-15 let - JÁ VERSUS OSTATNÍ 

Rozvoj mysli 

Stejně důležitý a možná i důležitější je nyní rozvoj mysli, schopnost racionality.  

Škola je náročnější, plánuje se volba povolání anebo další studium, a pokud v této fázi nedojde k solidnímu 

rozvoji objektivnosti vůči světu a schopnosti kriticky hodnotit zkušenosti, pak se nástup dospělosti opozdí a naruší.  

Během této krize obvykle dochází k určitému druhu konfrontace se společností, která má jak pozitivní, tak 

negativní důsledek.  

Právě v této době musí rozvíjející se struktura ega, do sebe začlenit autoritativní postavu, aby ho vedla a řídila 

zevnitř. 

Pro někoho se stane novou autoritou skupina vrstevníků – nahradí rodiče, učitele, dokonce zákony společnosti. 

Pro dospívající silně závislé na souhlasném postoji skupiny je to obtížné období, plné číhajících nebezpečí.  

Pro rodiče i dítě je důležité si uvědomit, že podléhat „tlaku vrstevníků“ znamená pouze další formu podřízení se 

vnější autoritě. To je třeba neustále zdůrazňovat. Stále to není vyjádření individuality ani svobody vlastního „já“. 
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První opozice Saturna – 14-15 let - JÁ VERSUS OSTATNÍ 

Rodičovský postoj 

Rodiče, kteří svému dítěti pomohli úspěšně překonat první krizi  ve věku sedmi let a poskytli mu v mezidobí 

pevné a klidné vedení, budou nyní za svůj postoj a své jednání odměněni, protože jejich potomek překoná i druhou krizi 

a udělá tak další obří krok směrem k zralosti.  

Ti rodiče, kteří buď potřebu svých dětí po sebevyjádření potlačovali, anebo se vydali cestou nejmenšího odporu 

a ponechali jim neomezenou svobodu, budou teď sklízet plody svých dřívějších výchovných chyb.  

Během této krize dospívající potřebuje autoritu, proti které se může bouřit. Pokud je autorita pevná a silná, 

dospívající může zkoušet její sílu, aniž by zničil potřebnou podporu. Jestliže autorita tento útok nevydrží, anebo dokonce 

žádná autorita není, pak nastanou problémy. 

I když dospívající může působit jako dospělý, je to nesmírně citlivé období. Dítě potřebuje mít jistotu,že mu 

rodiče věnují pozornost a respektují ho jako počínajícího dospělého s jeho právy a povinnostmi .  

 

K opozici planety Saturn dochází každých 30 let. V rámci rozvoje daného planetou Saturn je tedy třeba 

každých 30 let při působení opozice prokázat svůj zodpovědný postoj. A právě to začíná při první opozici Saturna mezi 

14. a 15.rokem života. 

První opozice planety Saturn stojí na počátku třetí čtvrtiny Saturnova cyklu, která představuje psychologickou 

úroveň. 

 

Třetí čtvrtina  Saturnova cyklu „Psychologická  úroveň“- 14 – 21 let 

AD/str.139  Věk 14-21 let je třetí čtvrtinou Saturnova cyklu a shoduje se s „psychologickou úrovní“ vývoje.   

Nyní vystupuje do popředí citová a duševní oblast v důsledku zvýšeného vědomí vlastního „já“.  

Poté,co dospívající našel způsob, jak vyjádřit své „já“ (pokud šlo všechno hladce), zabývá se teď vztahy  všeho 

druhu, a to jak osobními, tak  institucionálními.  
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Třetí čtvrtina  Saturnova cyklu „Psychologická  úroveň“- 14 – 21 let 

Ústřední výzva dospívání 

V této době se středem téměř všeho v životě mladého člověka stávají city  a vlastní „já“.  

Mladý člověk si nyní musí uvědomit potřeby ostatních lidí v intimních i veřejných vztazích. 

Saturn nyní učí mladého člověka prostřednictvím vztahů s jinými.  

Mladý člověk potřebuje v tomto období uspokojit dvě zcela odlišné a někdy konfliktní touhy.  

Na jedné straně je to touha po lásce, po jedinečném intimním vztahu.  

Na druhé straně má mladý člověk snahu zapojit se do většího celku společnosti  jako její fungující část a může tu 

být i touha po vzdělání. 

Během třetí čtvrtiny Saturnova cyklu probíhá také druhá a třetí čtvrtina Jupiterova druhého dvanáctiletého 

cyklu. 

 

Druhá čtvrtina druhého cyklu Jupiteru  - 15-18 let 

AD/str.130\ V tomto období mladý člověk nejen začleňuje, ale také rozvíjí při kontaktu se svými vrstevníky 

všechno to, co bylo "zaseto"v prvním cyklu. 

 

Druhá opozice Jupitera - 18 let věku 

Druhá  čtvrtina druhého Jupiterova cyklu je završena v 18ti letech věku, kdy  dochází k opozici planety jupiter 

vůči jejímu postavení v horoskopu narození.  

V této době se vychází z toho, co se dělo ve věku šesti let, kdy probíhala první opozice.  

Ve věku 18 let je  již působení planety Jupiter mnohem rozpoznatelnější, přičemž tento „rašící“ vliv Jupiteru 

v sobě nese velký potenciál.  

Během tohoto období by se mělo mladému člověku pomoci budovat pouta se společností a rozvíjet jeho vlastní 

schopnosti.  

Zde je třeba si uvědomit, že k opozici Jupiteru dochází každých 12 let, takže mladý člověk se pod vlivem tohoto 

aspektu připravuje na další 12ti leté období.  

V této době bude  zřejmé, jak je člověk schopen fungovat ve společenském kontextu. 
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První ubývající trigon Saturna – 19-20 let – HLEDÁNÍ SVÉHO MÍSTA 

AŽC/Mezi 19. až 20.rokem přichází první ubývající trigon Saturna, což předznamenává "HLEDÁNÍ SVÉHO MÍSTA". 

Tento saturnský trigon podporuje pocit emocionální stability a rovněž odráží pocit materiální stability, a tak 

může mít mladý člověk pocit, že vykročil správným směrem. Ale POZOR!  To vše může, ale také NEMUSÍ být pravda.  

V tomto období se také může člověk setkávat se staršími lidmi, kteří jej chtějí podporovat a vést.  

 

Při relativně krátkodobém působení příznivého aspektu planety Saturn je však třeba vzít v potaz skutečnost, že toto 

působení bude v krátké době vystřídáno působením nepříznivého aspektu planety Saturn, a to ve věku 21 až 22 let.. 

 

Čtvrtá kvadratura Jupitera  - 21-22 let 

V závěru třetí čtvrtiny cyklu Jupiteru, ve věku 21-22 let, dochází k další kvadratuře planety Jupiter vůči jejímu 

postavení v horoskopu narození.  

Věk  21 – 22 let  je proto časem pochybností o víře, přesvědčení, ideálech a postojích, které  tvořily mentální 

vybavení mladého člověka a které mu až dosud byly oporou.  

V tomto věku již tyto ideály připadají mladému člověku opotřebované a ubohé a považuje za nutné podrobit je 

novému zkoumání ve světle současné reality.  

Duchovní potenciál, který byl naznačen již ve druhé čtvrtině druhého cyklu Jupitera ve věku 18-21 let buď 

ponese plody, anebo zajde.  

Mladý dospělý se teď musí rozhodnout, zda chce duchovně růst, anebo stagnovat ve sféře materialismu, tato 

rozvíjející se osobnost by už teď měla mít k dispozici dostatek „nástrojů“, ať duševní či fyzické povahy, aby se ujala 

dospělého života. 

Toto je pravděpodobně nejdůležitější fáze tohoto cyklu, protože během tohoto období získává mladý člověk 

schopnost přesáhnout své „já“ a brát druhé jako sobě rovné.  

Je to také čas prosazování vlastních představ o životě a ideálů, na kterých se tyto představy zakládají. 

Jedním z důvodů tohoto zkoumání jsou další planetární vlivy.  

První z nich začíná působit již mezi 19. a 20. rokem života v pozitivním smyslu prostřednictvím prvního 

ubývajícího trigonu planety Saturn. 

Mezi 21. a 22.rokem života je tento pozitivní aspekt vystřídán aspektem negativním. 
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První ubývající kvadratura Saturna - 21. a 22. - DOSPĚLOST 

V tomto období je mladý člověk nucen podávat maximální výkony a přizpůsobit se  zkouškám, které mu svět 

předkládá, a také jeho možnostem.  

Zhoršení podmínek v tomto období mladého člověka zkouší v jeho odolnosti.  

Nyní může docházet i k významným událostem.  

 

Pocty, kterých člověk dosáhne - ať už v tomto období nebo jindy - jsou však důsledkem úsilí, odpovědnosti 

anebo tradice. Pouze tyto vlastnosti jsou předpokladem  k tomu, aby se člověku dostalo prostřednictvím Saturnských 

lekcí náležité odměny. 

 

Tato kvadratura navazuje na to, jak probíhala první přibývající kvadratura ve věku sedmi let.  

Ke kvadratuře Saturna dochází každých 15 let a tato období spolu navzájem souvisí z hlediska plnění úkolů 

daných postavením planety Saturn v horoskopu narození. 

 

Čtvrtá čtvrtina druhého cyklu Jupiteru  - 21 - 24 let věku 

AD/str.130 Poslední čtvrtina druhého cyklu planety Jupiter, od 21ti do 24ti let, přináší příležitost vyzkoušet 

hodnoty Jupiteru v reálném životě.  

Člověk by již měl být zařazen ve společenském kontextu, což přináší konkrétní výsledky – získání zaměstnání 

anebo postgraduální studium.  

Ve věku 24 let, při druhém návratu planety Jupiter do místa, kde se nacházel v okamžiku narození, je mladý 

člověk ještě jednou postaven před výzvu, aby pokračoval v růstu.  

Sémě nového cyklu je v té době již zaseto a člověk směřuje k  dalšímu jupiterovskému růstu a integraci.  

Toto je skutečně velice silný okamžik. 
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Druhý cyklus Jupitera  

Generační planety 

Ve věku 12 let by již dítě mělo znát své vlohy a schopnosti, jak se to naučilo v prvním dvanáctiletém cyklu.  

Planety rozvoje Jupiter a Saturn pomohly dítěti v prvních 12ti letech života vystoupit ze své osobní sféry a 

rozšiřovat svůj vliv. 

V průběhu druhého dvanáctiletého Jupiterova cyklu dochází i k dalším zásadním planetárním vlivům, které jsou 

důležité z hlediska celých generací. 

 Mezi 10. a 23. rokem života působí negativní aspekt tranzitující planety Neptun vůči postavení planety Pluto v 

horoskopu narození, který charakterizuje vzpouru dospívání.. Tento aspekt většinou začíná už v závěru prvního 

Jupiterova cyklu. 

 

Neptun kvadratura Pluto – Vzpoura dospívání – 10-23 let 

Co se děje? 

Z astrologického hlediska v době působení tohoto aspektu dochází ke střetu rostoucí vitality osudu a touhy 

mladého člověka, který je v horoskopu narození představován planetou PLUTO, s jeho vlastními zálibami a averzemi, ale 

konkrétně spíše se zálibami a averzemi světa, ve kterém mladý člověk vyrůstá - ty jsou symbolizovány tranzitujícím 

NEPTUNEM.  

Z toho důvodu tyto roky nastavují emocionální a společenský vzorec chování pro nastávající roky a také proto 

jsou provázeny zmatkem a konfrontacemi …  

V souvislosti s cyklickou kvadraturou planet Neptun  a Pluto si má každý mladý člověk v tomto věku UVĚDOMIT, 

zda mu někdo odporuje anebo zda jej naopak podporuje.  

Jestliže k této konfrontaci dojde v mládí, bude se to nejspíš projevovat pouze jako silné nutkání - buď se do 

něčeho ponořit nebo se tomu vyhnout či postavit se na odpor.  

Navíc je mladý člověk vystaven i tlaku rodičů a vrstevníků, kteří jsou takřka tradičně ve sporu.  

Tyto tlaky představují na jedné straně autoritativní postavy, ať už učitele či současnou politickou situaci, a na 

druhé straně módní směry a trendy.   

Rodiče pak v tomto období vnucují dětem své hodnoty, ideály a nerealizované ambice, což nakonec vede k silné 

nespokojenosti a odporu.  

 

http://www.janamaskova.cz/
http://www.astrojinak.cz/
mailto:astrojinak2022@seznam.cz


www.astrojinak.cz                                                                                   www.astrojinak.com 

E-book „Rozvoj osobnosti od narození k moudrosti“ – Autorka: Jana Mašková 
www.janamaskova.cz www.astrojinak.cz astrojinak2022@seznam.cz  

Stránka 30 z 62 

 

Neptun kvadratura Pluto – Vzpoura dospívání – 10-23 let 

Rodičovská autorita 

Jestliže je rodičovská autorita v tomto či dřívějším období vnímána jako tyranie či přehlížení anebo pokud dítě 

prodělalo již dříve nějaké trauma, kdy cítilo, že nemá žádnou kontrolu nad svou situací,  může to  v tomto období vést k 

přehnané potřebě kontroly nad vlastním tělem a osudem, což se může projevit např. jako anorexie.   

V tomto období  mladý člověk usiluje o dostatek osobní průraznosti, aby docílil pocitu vlastní identity a měl sílu 

dospět k názoru anebo pocitu vlastním rozumem, nikoli v důsledku působení okolí.  

Na druhou stranu je však mladý člověk v tomto období na tlaku okolí závislý, protože díky němu si vytváří pocit 

vlastní identity a názor, v jakém prostředí chce nebo nechce žít.  

 

Neptun kvadratura Pluto – Vzpoura dospívání – 10-23 let 

Osud 

Každopádně se mladý člověk během tohoto období setká s tím, pro co je předurčen a bude v tomto období tím, 

s čím se setká, připravován na svou budoucí roli.   

Konvenční průběh tohoto období představuje relativně obvyklé zkušenosti dospívajících, kdy bude mladý člověk 

dostatečně spolupracovat s představiteli daného stavu věcí, aby se mohl připravit na svou kariéru nebo roli rodiče či 

manžela nebo manželky.  

V tomto období se však také může přihodit něco, co silně ovlivní nadcházející roky anebo celý život mladého 

člověka. 

 Je však třeba si takovýto náznak plně uvědomit, protože může mít podobu zklamání anebo se může zdát 

naprosto bezvýznamný.  
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Neptun kvadratura Pluto – Vzpoura dospívání – 10-23 let 

Experimentování 

Pokud je v tomto období mladému  člověku již známo to, čím chce v životě být, pak jej vnější tlaky autority 

ovlivní jen do té míry, že přispějí k jeho rozvoji, místo aby ho zkazily, zmátly nebo potlačily.  

Pokud je však představa o osudu neurčitá anebo nejasná, pak jej budou vnější tlaky ještě více mást nebo jej 

přinutí o osudu přemýšlet či jej prostě ponoří do proudu společnosti, ať se mu to líbí nebo ne.  

V tomto období může být hlavním problémem to, že mladý člověk nevidí žádné jiné možnosti, než jaké jsou mu 

předkládány, proto může tíhnout k experimentování, aby zjistil, co dalšího se mu nabízí kromě oficiálních možností. 

Experimentovat však mohou i ti, kteří v tomto období již znají svou cestu. Toto experimentování nazývané  jako 

"vzpurné mládí" je nezbytnou součástí růstu a poznání sebe sama. 

 

Neptun kvadratura Pluto – Vzpoura dospívání – 10-23 let 

Sexualita 

Další důležitou oblastí, které se může tato kvadratura dotknout, je sex, protože právě v tomto období je mladý 

člověk poháněn touhou dosáhnout sexuálního úspěchu nebo uspokojení, ať už v podobě orgasmu, pocitu vlastní 

přitažlivosti, plození dětí anebo naopak vyhýbání se výzvám, ztrapnění či odpovědnosti, které s sebou sexuální 

uspokojení může nést. 

Mladý člověk se nyní také dostává do kontaktu s převažujícími způsoby, trendy, mýty nebo nebezpečími sexuální 

praxe obecně. Podle toho, jakým typem člověka mladý člověk je, mohou být zkušenosti v této oblasti různé - buď jsou 

jeho zkušenosti spíš konvenční, a to v hranicích, které je člověk schopen sdílet a o nichž je schopen mluvit, a průběžně je 

schopen získávat znalosti a dospět ke zralosti. Anebo se naopak začne objevovat nutkání jít jinou, výstřední cestou.  

V průběhu kvadratury Neptuna s Plutem je příčinou toho, že mladý člověk potlačí jakékoli pocity, že je "jiný", 

obyčejná  lidská potřeba "zapadnout" a být "normální" anebo tak působit - zejména v oblasti sexu.  

V souvislosti s tím může mít mladý člověk v tomto období tendenci k vymýšlení anebo k přehánění, protože cítí, 

že by měl dělat to, co od něj okolí  očekává, i když na to není ještě vnitřně připraven, což s sebou může přinášet 

problémy.  

Mladý člověk se pak může stát neurotickým anebo si bude až přehnaně uvědomovat svou sexualitu.  
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Neptun kvadratura Pluto – Vzpoura dospívání – 10-23 let 

Sexualita 

Jakékoli skryté pocity odmítnutí způsobují bolest, jakákoli citovost je považována za slabost a v tom nejhorším 

případě může člověk být nucen navázat vztah, který negativně ovlivní některé anebo všechny následující vztahy.   

Anebo může být takový mladý člověk vmanévrován do dlouhodobého  životního stylu, který mu nevyhovuje či 

na něj není připraven.  

A to všechno proto, že převažující způsoby a pojetí sexuálního chování byly založeny na iluzi.  

To nejlepší, co může mladý člověk v tomto období udělat,  je poznat, akceptovat a souhlasně přijmout své 

nejhlubší pocity a sklony ohledně sexu, ať jsou jakékoli.  

Totéž se týká i citových záležitostí. 

 Je třeba si uvědomit, že tato fáze má dlouhodobé účinky, i když sama o sobě příliš dlouho netrvá. 

 V tomto období je důležité, aby se mladému člověku dostalo alespoň částečného porozumění, protože to je 

předpoklad k tomu, aby se vzpoura nestala destruktivní, protože s takovou destruktivní vzpourou by přišla i represe a 

nepochopení.  

I proto je nutné porozumění, aby mladý člověk mohl zůstat věrný sám sobě, přičemž by se měl vyhýbat 

nebezpečí onemocnění a nechtěného těhotenství.  

 

Neptun kvadratura Pluto – Vzpoura dospívání – 10-23 let 

Drogy 

Další oblastí experimentování v tomto období jsou  drogy.  

V tomto období  by měl  být brán zřetel na skutečné a základní příčiny, které dávají podnět k braní drog.  

Z astrologicko-esoterického hlediska je tou hlavní příčinou toho, proč mladí lidé tak často sahají po drogách, 

přirozená touha po změně stavu svého vědomí anebo po úniku z nadmíru materialistické společnosti, která neuznává 

toto nutkání zkoumat to, co je skryto. 

Často se zde objevuje pocit, že existuje něco jiného než každodenní realita, v níž jsme uvázli. 

Čím bezútěšnější je realita, tím silnější je tento pocit, až se nakonec zdá únik jako jediná alternativa - jde však o 

únik do pekla mnohem horšího, než je realita, z níž chtěl člověk uniknout.  

Za experimentováním s drogami se skrývá hledání "jiné reality", nejen útěk z této…. 
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Neptun kvadratura Pluto – Vzpoura dospívání – 10-23 let 

Co se děje? 

V době působení kvadratury tranzitující planety Neptun a planety Pluto v horoskopu narození by se mladý člověk 

měl dostat do kontaktu se svými nejhlubšími hodnotami a touhami a pak být schopen z nich vytvořit to, co mu bude 

vyhovovat a nenechat si vnutit to, co považuje za správné někdo jiný.  

V tomto období by si měl také uvědomit, že on nejlépe ví, co je pro něj dobré.  

Zkušenost je velký učitel a cokoli jej jeho zkušenosti naučí teď, ovlivní jeho život na mnoho let.   

Životně důležitým faktem je, že mezi všemi těmito zkušenostmi se bude skrývat klíč k tomu, co by mladý člověk 

měl na tomto světě dělat.  

Ale tento "klíč" může být zamlžen strachem z přiznání své odlišnosti.  

Dost možná si v tuto dobu bude mladý člověk připadat divný nebo jiný, ale tento svůj pocit by neměl potlačovat 

- je to jeho "osud volající ze stínů". 

 

Neptun kvadratura Pluto – Vzpoura dospívání – 10-23 let 

Co dále? 

Na to, co započne v tomto období, navazuje to, k čemu dojde mezi 22. a 35. rokem života, kdy bude probíhat po 

určitou dobu pozitivní aspekt obou planet.  

Toto jsou generační aspekty, kterými prochází každá generace, ovšem u těch nejmladších generací dochází ke 

kvadratuře  mnohem dříve, než tomu bylo u generací starších.  

Tímto je z astrologického hlediska potvrzen názor, že mladí lidé v současnosti dospívají dříve a jsou mnohem 

vzpurnější, o to důležitější je, jak dnešní mladí lidé pod vlivem tohoto aspektu zvládnout svůj osobní rozvoj, což záleží 

také na přístupu dospělých, kteří se mohou od mladých učit a/nebo jim předávat své zkušenosti, protože člověk se učí 

celý život, a tak i dnešní dospělí prochází ve větší či menší míře problematickým rozvojem své vlastní osobnosti...  

Na tom, jak se mladý člověk vypořádá s působením tohoto aspektu, záleží to, co se bude v jeho životě dít pod 

vlivem působení pozitivního aspektu obou planet mezi  22.a35. rokem života a také v době působení  opozice obou 

planet  po dobu několika let 51. a 76. rokem života. 
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Tranzit planety Uran 

Planeta Uran projde celým zvěrokruhem za 84 let, v jednom znamení je tedy zhruba 7 let a její oběh 

zvěrokruhem trvá téměř celý lidský život.  Proto je postavení planety Uran v horoskopu narození zásadním ukazatelem 

rozvoje. Negativní aspekty planety Uran vůči její pozici v horoskopu narození představují důležité vývojové fáze týkající 

se osvobození.  

 

První fáze Uranského cyklu – 17-23 let 

Během první  fáze Uranského cyklu je mladý člověk hnán reakcí na vnější podněty, má nízké tužby a nevědomé 

pudy.  První fáze Uranského cyklu je charakterizována tzv. přibývající kvadraturou planety Uran k jejímu postavení 

v horoskopu narození, která trvá 1-3 roky a navazuje na negativní aspekt tranzitující planety Neptun na planetu Pluto.  

 

Přibývající kvadratura Uranu – 17-23 let – ODPOUTAT SE A PRORAZIT   

Mezi 17. a 23.rokem života se chce mladý člověk pod vlivem negativního aspektu tranzitující planety Uran 

ODPOUTAT A PRORAZIT.  

Tato první kvadratura se vyznačuje mladickou revoltou proti světu dospělých, kdy by mladý člověk chtěl všechno 

dělat úplně jinak, než to od něj očekávají rodiče a ostatní autoritativní postavy.  

Mladý člověk je nyní řízen mírou, do jaké je schopen se přizpůsobit své rase, národu či jakékoli skupině, se 

kterou se identifikuje.  

Jeho cíle se rovnají fyzickému uspokojení a užívání si života a jeho morálka je typu: "Mohu dělat všechno, co mi 

projde". 

Uran zde přináší novou sexuální přitažlivost, nové volby, ale také nové konflikty, novou práci a pracovní 

příležitosti, nové přátele a kolegy, ale  také nové obzory. V tomto období bude nejspíš docházet k náhodám a náhlým 

změnám.  

Mladý člověk bude mít nutkání k  experimentům, bude toužit po svobodě, ale bude u něj také docházet k 

různým rozvratům  a  určitému citovému neklidu.  

Nyní by si měl mladý člověk vymyslet při řešení vzniklých problémů svou vlastní soustavu zásad pro život a lásku, 

kterými se bude řídit jako dospělý v budoucnosti a díky nimž začne být sám sebou.  

V každém případě by se měl snažit zjistit, o co mu jde, tím nejharmoničtějším způsobem…  

Tato fáze nebo způsob života pokračuje tak dlouho, dokud člověka nepřestane uspokojovat, brzy poté přechází 

do fáze č.2  (přibývající trigon - viz třetí Jupiterův cyklus) 
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Třetí cyklus Jupitera 

24-36  let věku 
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Rozvoj osobnosti ve věku 24 – 36 let – třetí Jupiterův cyklus  

Obecně 

Podobně i výklad působení planety Saturn při tranzitech je uveden pouze do 30ti let věku, protože tehdy končí 

první oběh planety Saturn horoskopem narození a v následujících obdobích jde další rozvoj témat naznačených v prvním 

cyklu.  

V prvních dvou jupiterových cyklech byl završen osobní rozvoj člověka a v dalších dvanáctiletých cyklech je z 

tohoto období čerpáno při zařazování člověka do širšího okruhu společnosti a lidstva.  

Proto, aby byl výklad autentičtější, budu ve výkladu hovořit o nás všech, abychom si lépe uvědomili, že jsme 

všichni "na jedné lodi" 

S těmito poznatky si můžeme uvědomit jak svůj vlastní rozvoj a směřování, tak rozvoj a směřování dalších lidí v 

určitém věku. 

Jak se tedy mezi 24. a 36.rokem života rozvíjíme MY VŠICHNI...? I  ve třetím cyklu planety Jupiter mezi 24. a 

36.rokem života působí na počátku významné planetární vlivy. 

 

Pluto konjunkce Neptun - 22.-34. rok - ZDROJ INSPIRACE A KROTITEL ILUZÍ 

(délka trvání 1-3 roky) 

AŽC/V období mezi 22.-34. rokem dochází ke konjunkci tranzitující planety Pluto k planetě Neptun v horoskopu 

narození.  

Toto období je pro mladého člověka důležité v souvislosti s jeho rozvojem jako tvořivé a vyvíjející se bytosti.  

Duševním a citovým rozvojem a zaměřením získává mladý člověk další šanci a příležitost ke svému postupu na 

vyšší úroveň vědění a vnímání - toto je čas, kdy se musí zbavit minulých pout, závislostí anebo lítostí.  

S tím souvisí také  ukončení fáze sexuálního experimentování (v této oblasti by již měl být dostatečně 

„vybouřen“)… 

Nyní může docházet také k určitým konfrontacím ve vztazích mladého člověka, které by jej měly dovést k 

odpovědi na otázku, jaké jsou skutečné důvody, pro které zůstává s druhým člověkem.  

Je možné, že bude vztah ukončen, ale také je možné, že se mladý člověk rozhodne existující vztah nějak oživit a 

při té příležitosti znovu objeví pravý důvod, proč vztah začal.  

Nyní je nutná naprostá upřímnost  na obou stranách, protože jinak se nic nevyřeší.  

Jestliže jsou ve vztahu problémy, pak jejich řešení nespočívá v neustálém odstraňování důsledků problému, ale 

v odhalení a odstranění samotné příčiny problému, což může pomoci vztah vyléčit.  
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Vše, co se nyní odehrává  a co může mít také podobu dramatických změn v různých oblastech života mladého 

člověka, mu má pomoci lépe pochopit, kým ve skutečnosti je, odkud přichází a kam by měl v životě směřovat.  

Je tedy nutné, aby nahlédl hlouběji do svého nitra, aby porozuměl sám sobě, ať už za pomoci psychologie, 

astrologie, tvůrčího projevu nebo čehokoli, co mu pomůže uvést se v soulad se svým pravým „Já“.  

Odstranění starého „já“ s jeho poměrně povrchními hodnotami a zálibami bude nejspíš dost drastické, ale je 

nutné.  

Dost možná bude docházet i k nějakému utrpení kvůli iluzím mladého člověka…  

Zde je skutečně ZÁSADNÍ si uvědomit  si, že toto období je třeba posuzovat se smyslem pro osudovost a nebrat 

jej na lehkou váhu! 

 To, co je spojeno s rozvojem osobnosti pod vlivem tohoto aspektu, bude aktuální také ve věku 40-50 let, mezi 

60.-70. rokem života a k završení dojde mezi 80. a 90. rokem života.  

Na kvalitě života v příštích období tedy záleží to, jak zvládneme svůj osobní rozvoj právě pod vlivem tohoto 

planetárního působení. 

 

Neptun trigon Pluto – 22-35 let 

Dalším významným aspektem působícím na počátku třetího jupiterova cyklu je příznivý aspekt trigonu 

tranzitující planety Neptun vůči planetě Pluto v horoskopu narození, který je patrný po určitou část období mezi 22. a 

35.rokem života.  

Tento aspekt je pokračováním toho, k čemu došlo  v době mezi 10.-23.rokem života a tento rozvoj bude 

završen mezi 51.-76.rokem života. 
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Přibývající trigon Urana - 24.-31.rokem - STÁT SE SÁM SEBOU 

(délka trvání - 1-3 roky) 

Důležitým obdobím na počátku třetího jupiterova cyklu je také jeden až tři roky působící aspekt tranzitujícího 

uranu vůči své pozici v horoskopu narození mezi 24. až 31. rokem života, který nás vyzývá, abychom se stali sami sebou.  

 

Přibývající trigon Urana - 24.-31.rokem - STÁT SE SÁM SEBOU 

Osvobození  

U tohoto působení je třeba si uvědomit, že trigon pouze otevírá cestu. 

 Ani na nás  netlačí ani se nám  nevnucuje, takže každý člověk ho musí vědomě uznat a využít.  

Jedná se o generační aspekt, v jehož průběhu máme šanci začít žít život, který vede k mnohem hlubšímu poznání 

našich jedinečných schopností.  

Jestliže se chceme osvobodit, pak nyní musíme projevit schopnost otevřít se této příležitosti!  

V tomto období bychom měli přestat dělat to, co od nás očekávají druzí, abychom měli  více času věnovat se své 

intuici a projevit věrnost nějakému cíli, který přesahuje pouhé naše nevybočování z  řady.  

Přátelé, rodina i kolegové se brání před nepříjemným odhalením svého vlastního „uvíznutí v rutině života“, a 

právě proto mají nyní vážný zájem na tom, abychom zůstali tím, kým jsme.  

Na druhou stranu to mohou být právě oni, kdo nás obeznámí s možností změny.  

Příležitost vyrazit novým směrem může přijít i při různých aktivitách, jako jsou kurzy, semináře či členství 

v různých klubech.  

Nyní bychom měli věnovat pozornost i neobvyklým, ale důležitým příležitostem, jako je možnost změnit bydliště, 

začít novou práci anebo nechat vstoupit vzrušující a zajímavou osobu do našeho života, případně všech těchto možností 

zároveň. 
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První Saturnův návrat - 29.-30. rok  

PRVNÍ ZPRÁVA O POKROKU V ŽIVOTĚ 

V závěru výše uvedeného působení bude patrný vliv planety Saturn, která se ve věku 29-30 let vrací na to místo 

horoskopu, kde stála v okamžiku narození. Tento vliv je možné označit jako první zprávu o pokroku v životě. 

 

První Saturnův návrat - 29.-30. rok 

PRVNÍ ZPRÁVA O POKROKU V ŽIVOTĚ (délka trvání 1-3 roky) 

Co dělat? 

V tomto věku bychom neměli uhýbat sami před sebou, jinak bychom  mohli propásnout jedinečnou příležitost k 

svému rozvoji.  

Měli bychom přestat dávat druhým vinu za své neúspěchy, jinak nebudeme nikdy považováni za dospělé. V 

tomto věku je třeba  život přijmout s plnou vážností, měli bychom bez reptání plnit své povinnosti a přitom  nezanedbat 

nic, co by nás později mohlo tížit. 

Konjunkce nyní zdůrazňuje tématiku Saturna v plné šíři. V souvislosti se Saturnem je třeba počítat s jistým 

zpožděním a také s různými osudovými zážitky, které mají karmické zabarvení.Tento tranzit stejně jako všechny 

předcházející i další tranzity Saturna nelze přijímat s odporem, je třeba přijmout nevyhnutelné a přizpůsobit se 

okolnostem tak, jak je osud vytváří. Během těchto tranzitů se stáváme vnitřně zralejšími a odpovědnější, známe se ke 

svým povinnostem a v rámci svých možností uskutečňujeme to, co nám dává dobré postavení a jistotu. Pokud však v 

tomto období nejsme ochotni převzít odpovědnost za svůj život, pokud jsme frustrováni tím, že neustále narážíme na 

meze svých možností a přitom nám chybí ukázněnost, za což dáváme vinu druhým, pak jsme nezvládli úkoly, které na 

nás planeta Saturn  klade a v dalším období musíme v souvislosti s tím počítat s  těžkými problémy způsobenými 

nepřijetím zodpovědnosti za svůj vlastní život. Klíčová je nyní také potřeba nezávislosti, vůdcovské schopnosti, 

schopnost něco začít, průbojnost, vytrvalost a trpělivost - a to jak na vnější, materiální a profesionální úrovni, která 

představuje první stupeň, tak na úrovni vnitřní, emocionální a soukromé, která je podstatou druhého stupně.,  
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První Saturnův návrat - 29.-30. rok 

PRVNÍ ZPRÁVA O POKROKU V ŽIVOTĚ 

Druhý cyklus Saturna 

Pod vlivem tohoto aspektu se připravujeme na druhý cyklus planety Saturn. V této době bychom se měli postarat o to, 

abychom si vyřešili všechny problémy, které se objevili v průběhu prvního cyklu. Pokud tedy máme v tomto období  z 

prvního Saturnova cyklu ještě nějaké resty, pak bychom si je měli vyřešit právě nyní. S tímto působením se vydáváme na 

další třicetiletou pouť svým životem, kdy budeme řešit všechny problémy, se kterými se v té době setkáme, na vyšší 

úrovni, proto je třeba, abychom v dalším období měli všechny problémy prvního cyklu již vyřešeny.Toto působení 

můžeme přirovnat ke skutečné daleké cestě. Podobně jako se budeme vydávat na dalekou pouť pouze s tím 

nejnutnějším, protože to, co na této pouti nutně nepotřebujeme může zbytečně zatěžovat naše zavazadla, i v tomto 

případě platí, že bychom měli začít druhý třicetiletý cyklus planety Saturn oproštěni od všech problémů minulosti. Jedině 

tak budeme moci proplouvat dalšími problematickými obdobími volně a řešit pouze to, co je skutečně důležité, aniž 

bychom se museli vracet.Obrazně řečeno je tedy třeba se  V tomto období zbavit zavazadel, která by nás později mohla 

tížit. 

Přibývající  kvadratura Pluto – 34.-47. rok 

NUTNOST NĚCO OPUSTIT 

Po určitou část období mezi 34.a 47.rokem života je patrný také vliv nepříznivého aspektu tranzitující planety 

Pluto vůči jeho postavení v horoskopu narození. Toto působení předznamenává nutnost něco opustit.  
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Čtvrtý cyklus Jupitera 

36-48  let věku 
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Rozvoj osobnosti ve věku 36-48 let – čtvrtý Jupiterův cyklus 

Čtvrtý jupiterův cyklus mezi 36. a 48.rokem života se shoduje s obdobím, o kterém hovoříme jako o krizi 

středního věku.  

Přibývající  kvadratura Pluto – 34.-47. rok  

NUTNOST NĚCO OPUSTIT - Co dělat? 

Na počátku čtvrtého jupiterova cyklu probíhá přibývající kvadratura planety Pluto, která poukazuje na nutnost 

něco opustit. 

Tento aspekt je většinou příčinou nějakého rozpadu, většinou partnerského vztahu, což by nás však mělo přimět 

k hlubšímu prozkoumání, PROČ k tomuto rozpadu došlo.  

Zde je třeba si uvědomit, že Pluto má kromě zhoubného působení také regenerační schopnost, která může onu 

zhoubnost minimalizovat – Pluto buď regeneruje nebo ničí, nic mezi tím, proto je nutné nyní něco „zničit“, tedy opustit, 

aby to dalo prostor něčemu novému.  

Pokud pod vlivem tohoto aspektu mnohem intenzivněji pociťujeme samotu, pak to může být proto, protože 

samota poskytuje dostatek prostoru k proměně…  

Anebo se může tento aspekt dotknout materiální stránky našeho života. I zde platí, že to je nejspíš projev 

závislosti na něčem, co již není spolehlivé a i v těchto případech je třeba hledat příčinu celé situace uvnitř sebe sama. 

Nejpodstatnější reakcí na tento tranzit je zbavení se negativních emocí, kdy těmi  nejhoršími a 

nejdestruktivnějšími jsou zášť a žárlivost - jediným způsobem, jak se těchto emocí zbavit, je odpuštění a zbavení se 

bezmoci…. 

 

Přibývající  kvadratura Pluto – 34.-47. rok  

NUTNOST NĚCO OPUSTIT - Změna 

 Tento aspekt v každém případě vyžaduje změnu, ať už v oblasti citové či  materiální (anebo v obou).  

Tato změna je prvním krokem k lepší budoucnosti, byť může být její počátek nesmírně bolestný a nelze jej 

vyloučit ani na fyzické úrovni v oblasti zdraví nebo v oblasti sexu.  

Jestliže je ve způsobu našeho života nějaká nerovnováha nebo napětí, pak se to v tomto období projeví na 

fyzické úrovni, což by nás opět mělo přimět k hlubšímu prozkoumání příčin tohoto stavu… 

Toto je období, kdy musíme prokázat svou opravdovost a oproštěnost od všeho temného a pochybného. 
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Přibývající  kvadratura Pluto – 34.-47. rok  

NUTNOST NĚCO OPUSTIT - Minulost-přítomnost-budoucnost 

První, pozitivní aspekt sextilu tranzitující planety Pluto vůči její pozici v horoskopu narození napomáhal proměně 

osobnosti  mezi 20.-30. rokem, ovšem proměnu  jsme museli vědomě přijmout, nebyla nám nucena. 

Při působení kvadratury mezi 34. a 47.rokem věku jsme k proměně vyzýváni  mnohem důrazněji. Zde má význam 

i to, jak jsme pojali období působení sextilu tranzitujícího Pluta vůči jeho pozici v horoskopu narození mezi 20. a 

30.rokem života.  

Tento rozvoj bude završen v době působení trigonu mezi 48. a 63.rokem života. 

 

Druhá přibývající  kvadratura Saturn – 36.-37.rok  

V průběhu tohoto působení, zhruba mezi 36. a 37. rokem věku, začíná působit další kvadratura planety Saturn, 

která stojí na samém počátku čtvrtého jupiterova cyklu. 

 

Druhá přibývající  kvadratura Saturn – 36.-37.rok  

KLEPÁNÍ NA KOLA - Zkouška 

Jde o prověření toho, jak jsme zvládli Saturnovu zkoušku, naznačenou prvním cyklem.  

Je to jakési KLEPÁNÍ NA KOLA. Tato zkouška má ukázat, jak a jak dobře jsme se naučili lekce předchozích sedmi 

let a zda jsme na správné cestě.  

Nyní se ukáže, jak stojíme oběma nohama pevně na zemi a zda se nám dobře daří.  

Pokud opět nevědomě hledáme někoho nebo něco, na co se můžeme spoléhat nebo pokud hledáme obětního 

beránka, na kterého můžeme svalit všechny své problémy, pak není něco v pořádku.  

V tomto období už je nejvyšší čas převzít plnou zodpovědnost za své myšlenky, pocity a činy.  

Proto jsou nyní Saturnem zdůrazňovány ty věci v životě, které tuto odpovědnost představují a které nás k ní nutí. 

Nejspíš to Saturn udělá tak, že nás připraví o něco, na co spoléháme a co považujeme za svou jistotu. 

 Je to proto, aby nás  vyprovokoval k činnosti.   

V jiné podobě nám může Saturn přihrát do cesty lidi, kteří zrcadlí naše vlastní nedostatky, protože k těmto 

osobám se nyní cítíme přitahováni.  
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Druhá přibývající  kvadratura Saturn – 36.-37.rok  

KLEPÁNÍ NA KOLA - Emocionální stabilita 

Nyní si musíme uvědomit, že v životě potřebujeme stabilitu nejen materiální, ale i emocionální…  

Máme-li nyní sklony k sebevraždě, je to pouhý únik před zodpovědností, ale přijmout Saturnovy lekce a naučit se 

z nich to, co se naučit máme, nás  může v životě posunout o hodný kus dopředu, takže pokud překonáme toto kritické 

období,  můžeme po vyřešení všech problémů, které se během něj objeví, zjistit, že je život vlastně docela fajn.   

V tomto období nás prostě Saturn postaví před zkoušku, kterou není snadné projít vítězně. 

 Toto období také ohlašuje počátek nového Jupiterského cyklu, a sice tím, že naznačuje, že náš  příští cyklus 

růstu musí vycházet z mnohem pevnějšího základu než kdykoli předtím, tak, abychom se nemohli  vrátit zpět a abychom 

vždy věděli, jak si na cestě života vedeme. 

 

Opozice Uranu - 37 až 45 let  - SDĚLENÍ NEBES 

Krize středního věku 

S krizí středního věku ve věku 37 až 45 let  je také shodná opozice tranzitující planety Uran vůči její pozici v 

horoskopu narození, která působí v tomto věku po dobu 1-4 roky. 

Tuto fázi můžeme považovat za sdělení nebes. 

Opozice Uranu - 37 až 45 let  - SDĚLENÍ NEBES 

Krize středního věku - Charakteristika 

Tuto fázi Urana, která trvá 1-4 roky,  charakterizuje jemné fyzické tělo, které je udržováno čistou stravou a 

nesilovým anebo jogínským cvičením.  

Nyní jsme hnáni svým smyslem pro službu vyššímu celku a jsme řízeni meditací a/nebo vyšším myšlením, k 

němuž jsme dospěli skrze hledání pravdy. 

 Své vlastní blaho ztotožňujeme s blahem všech živých tvorů a životního prostředí.  

Na cestě pokračujeme tím, že se stále více zříkáme potřeb a přání svého ega a necháme se vést. 
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Opozice Uranu - 37 až 45 let  - SDĚLENÍ NEBES 

Krize středního věku - Co si uvědomit? 

Nyní si máme uvědomit překážky, toužit po jejich odstranění a v souvislosti s tím být ochotni podstoupit možné 

riziko a změnu.  

Měli bychom být  připraveni na změnu dříve, než to bude skutečně nutné a být více otevření a také 

psychologicky uvědomělí v sexu!  

Měli bychom projevit upřímnou touhu proniknout k podstatě věci a také usilovat o otevřenost a vyšší hodnoty. 

Pokud použijeme těchto vlastností, pak postoupíme k lepšímu stylu života a uvolníme napětí a zmatek. Bude 

docházet k hladkých přechodům, pod tlakem budeme klidní a povedeš podnětný a úspěšný sexuální život. Naše mysl 

bude jasná a lépe se u nás bude projevovat intuice.  Staneme se autoritou pro ostatní…. 

 

Druhý přibývající trigon Saturna -  38.-39. rok  

JÍT SVOU CESTOU 

Pokračováním druhé přibývající kvadratury planety Saturn mezi 36. a 37. rokem života  je další trigon této 

planety vůči její pozici v horoskopu narození ve věku 38. až 39let. 

 

Druhý přibývající trigon Saturna -  38.-39. rok  

JÍT SVOU CESTOU - Dočasná úleva 

Tento trigon nám může poskytnout dočasnou úlevu, abychom se mohli přizpůsobit, zorientovat a zvolit si tu 

nejlepší cestu pro náš život.   

Je to období, kdy můžeme bojovat proti své  krizi středního věku, protože tento trigon by měl podpořit hladký 

průběh všech věcí.  

Toho dosáhneme buď pomocí svých schopností získaných životními zkušenostmi, anebo za pomoci nějaké 

autority.  

V každém případě je to vhodný čas něco naplánovat nebo začít jednat možná proto, že první krok bude učiněn 

za nás anebo bude nevyhnutelný.   

Nyní bychom  již měli být schopni zvládnout cokoli, co nám  život přinese a jít svou cestu tak, jak se před námi 

odvíjí. 
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Přibývající kvadratura Neptunu – 38 – 43 let  

FASCINACE A ILUZE 

Příznivý planetární vliv planety Saturn je po dobu několika let mezi  38 až 43 rokem věku vystřídán kvadraturou 

planety Neptun vůči její pozici v horoskopu narození. Tento vliv přináší fascinace a iluze. 

 

Přibývající kvadratura Neptunu – 38 – 43 let  

FASCINACE A ILUZE - Štěstí či neštěstí? 

Toto období života může být provázeno jak štěstím, tak neštěstím, ale nejspíš pochopíme až mnohem později, 

co bylo „štěstím“ a co „neštěstím“. 

 Během tohoto tranzitu planety Neptun bychom si měli uvědomit, že konečným cílem Neptunu je spojit nás 

s rozměrem naší bytosti a našeho života, který je nepochopitelný a nelze jej jasně definovat – s rozměrem, který je 

duchovní anebo přinejmenším jemnější a poddajnější.  

Přitom se odvážíme promyslet, pocítit a dělat věci, které by zdaleka nebyly považovány za „praktické“v běžném 

smyslu slova.  

 

Druhá opozice Saturna - 43.-44. rok 

STARÉ PROTI NOVÉMU 

Na přibývající kvadraturu planety Neptun navazuje ve věku 43.-44 let další negativní aspekt, tentokrát aspekt 

opozice tranzitující planety Saturn vůči její pozici v horoskopu narození. 

 Tehdy se staví staré proti novému. 
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Druhá opozice Saturna - 43.-44. rok 

STARÉ PROTI NOVÉMU 

Tato opozice je také završením opozice planety uran mezi 37. až 45.rokem věku. Saturn nyní nastupuje, aby 

„zkontroloval“, zda jsme uskutečnili  zásadní převrat ve svém životě či nikoli. 

V tomto období by měla proběhnout (anebo probíhat) nějaká forma uvědomění, která ohlásí příchod nového a 

odhození starého.  

Z astrologického nebo duchovního hlediska nyní nastal čas uznat realitu a důležitost našich vnitřních norem, síly 

a hodnot, což představuje to nové, a opustit jakoukoli zbytečnou závislost na normách a hodnotách systému, toho, co 

jsme dosud uznávali anebo jiného vnějšího faktoru, které  představují to staré.  Přitom je nutné si uvědomit, že je Saturn 

vládcem času - pozitivní výsledky tohoto období se obvykle objeví až po ukončení tohoto tranzitu.  

Je absolutně nezbytné pochopit skutečný význam "starého proti novému". V našem každodenním životě mohou 

nastat situace, kdy se evidentně prokáže, co je staré (např. nám život začne připadat monotónní a nesmyslný anebo 

začne být únavný, osamělý či rutinní).  

I naše tělo může jevit známky opotřebovanosti, takže se může projevit význam cvičení a zdravé stravy. 

 To, co si musíme v tuto chvíli uvědomit, je způsob, jakým hodnotíme svůj život a svou zkušenost. Nyní bychom si 

měli uvědomit, že jsme obětí života prvního stupně, který již neplatí, tedy života podle norem, které nám stanovilo něco 

vnějšího, co se ve skutečnosti nezajímá o naše pocity, ale usiluje o to, abychom nevybočovali z řady.  

My  jsme však tvořivé bytosti, které jsou schopny objevit své vlastní hodnoty a žít podle nich, důležité ale je, aby 

spočívaly na něčem dobrém, pravdivém a krásném.   

Toto období může znamenat opravdový pád, ale díky němu můžeme  pochopit, že vytváříme svou vlastní 

realitu na vyšším stupni, a také to, že nechat si vnucovat to "staré", tedy minulé a beznadějné, je ve své podstatě 

psychologická sebevražda. 

 

Druhý ubývající trigon Saturna - 48.- 49. rok věku - HLEDÁNÍ PRAVDY 

  48. rok věku je rokem působení planety Saturn, skrze které hledáme pravdu 

 

Přibývající trigon Pluta - 48.-63. rok - AKTIVITA 

  V období od 48ti do 63ti let se po dobu několika let začne projevovat také příznivý vliv planety Pluto, což 

poukazuje na aktivitu. 
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Pátý cyklus Jupitera 

36-48  let věku 
Pátý Jupiterův cyklus nám dává velkou šanci k proměně a k uspořádání života pro důchodový věk. 
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Druhý ubývající trigon Saturna - 48.- 49. rok věku 

HLEDÁNÍ PRAVDY 

Mezi 48.-49. rokem věku dochází k druhému ubývajícímu trigonu Saturna a toto období charakterizuje HLEDÁNÍ 

PRAVDY. 

Nyní můžeme očekávat jistý prospěch z úsilí, které jsme v předchozích letech vynaložili. 

 Pokud jsme při žádném pokusu o oživení a rozvoj svého vnitřního "Já" neuspěli, nepřinese nám tento vliv nic 

jiného než materiální ulehčení, které však bude provázeno pocity frustrace a nudou na úrovni emocionální nebo 

psychologické.  

Pokud jsme se však v minulých letech obrátili do svého nitra a pochopili, že svět je ve skutečnosti takový, jakým 

ho učiníme tím, jak se na něj budeme dívat a v důsledku toho na něj reagovat, pak nám tento vliv může dát odpovídající 

rozum, zkušenost a zralost, které představují skutečnou sebedůvěru a začínající moudrost.  

Čím více si budeme tuto pravdu uvědomovat a žít pro ni, tím spíše zjistíme, že je to naše pravda. Pak postupně 

pochopíme, jak mocná je tato vnitřní pravda i naše vnitřní já.  

 

Druhý ubývající trigon Saturna - 48.- 49. rok věku 

HLEDÁNÍ PRAVDY - Nové začátky 

Když bude všechno v pořádku, což záleží pouze na nás samotných, pak bude náš další život čím dále tím více 

hledáním hlubší moudrosti, takže v podstatě budeme vědět, jak se život a lidská přirozenost vzájemně ovlivňují.  

Proto budeme stále více pravým učitelem anebo dobrodincem ostatních.  

V tomto období určitě začne něco nového, ale jak nový tento počátek bude, to záleží na tom, do jaké míry jsme 

se zbavili starých a "okoralých" myšlenek a způsobů.  
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Přibývající trigon Pluta - 48.-63. rok  

AKTIVITA  

Mezi 48.-63. rokem života probíhá po dobu 1-3 roky přibývající trigon planety pluto vůči její pozici v horoskopu 

narození, což lze charakterizovat slovem AKTIVITA. 

 

Přibývající trigon Pluta - 48.-63. rok  

AKTIVITA - Bohaté zkušenosti 

Nyní již bychom měli mít bohaté zkušenosti, z kterých můžeme čerpat, což je dokladem toho, že jsme 

přinejmenším schopni přežít.  

Ať jsme v tomto smyslu na jakékoli úrovni, přibývající trigon Pluta nám dává možnost zbavit se svých zlozvyků 

nebo postojů, které jsou nám na překážku, což předpokládá opustit lidi nebo situace, které těmto našim zvykům a 

postojům odpovídají.  

Nyní už bychom měli v důsledku poznání své síly a životního cíle vědět, na čem záleží a na čem ne.  

Pokud se nyní již věnujeme nějakému druhu psychologické disciplíny anebo se více zajímáme o to, jak lidé 

fungují na hlubší úrovni, pak nás to může přivést k aktivnějšímu zájmu o záležitosti psychologické a okultní, díky nimž si 

uvědomíme, že můžeme ovlivnit svět kolem sebe silou své vnitřní pravdy.  

Tato síla je tvořena důvěrnou znalostí toho, co se má stát, s níž jsme schopni ovlivnit ostatní – neviditelně a beze 

slov. 

 Tímto anebo podobným způsobem můžeme být zdrojem moudrosti pro ostatní…  

V tomto období budou nejspíš také hrát nějakou roli finance. 

 Finanční záležitosti se v této době nejspíš „postarají samy o sebe“ – pokud nejsme obzvlášť nedbalí anebo „na 

suchu“.  Po materiální nebo citové stránce se můžeme připravit na příznivý vývoj. 

 Nyní bychom již měli mít dostatek zkušeností k poznání, co můžeme a co nesmíme dělat, co můžeme ovlivnit a 

co musíme nechat být a také rozeznáme, co je správné a co špatné a neplýtváme energií na věci, které za to nestojí. 
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Druhá ubývající kvadratura Saturna - 51.-52. rok 

DUCHOVNÍ ZRALOST 

Mezi 51.-52. rokem věku dochází K druhé ubývající kvadratuře planety Saturn. Toto období lze  charakterizovat 

jako DUCHOVNÍ ZRALOST.  

Při druhé opozici ve věku 44 let nás Saturn vyzýval, abychom kvůli hladkému průběhu stárnutí přijali nový 

pohled na život, a tento požadavek je nyní ještě naléhavější.  

Měli bychom pokračovat v odhalování a odhazování jakýchkoli starých a hluboce zakořeněných postojů, 

abychom dosáhli moudrosti, která odpovídá našemu věku, protože - pokud by lidské bytosti neměly být ve stáří 

moudřejší, jaký by pak mělo z hlediska přežití našeho druhu smysl, aby se z nás staré lidské bytosti staly?   

Ve věku 51-52 let je většinou  třeba mít trpělivost s vlastními stárnoucími rodiči, kteří jsou pevně zakotveni ve 

starých a nevhodných modelech chování a zdaleka nejsou moudří.  Na druhou stranu je také třeba mít trpělivost s 

mladými lidmi, ať už s našimi vlastními dětmi anebo se zcela jinými zástupci mladé generace.  

Všechny mrzutosti a náročné okolnosti všeho druhu jsou nyní zkouškou našeho vlastního sobectví a 

sebeovládání.  

V této době je však pravděpodobné, že s ostatními nebudeme mít trpělivost a neudržíme si svou vlastní 

nedotknutelnost  jednoduše proto, že jsme právě tímto způsobem zkoušeni.  

To znamená, že zkouška se týká také naší  schopnosti mít trpělivost se sebou sama.  

Nesnášenlivost a pocity viny jsou příznakem toho, že se musíme smířit se svým okolím, zejména se svými 

nejbližšími.  

Pokud např. rodič zemře v době, kdy s ním nebudeme dobře vycházet, pak to může v naší duši zanechat stín, 

kterého se budeme v dalších letech jen těžko zbavovat. Anebo v nás Saturn může vyvolat silný pocit prázdnoty anebo 

marnosti, pokud nikoho takového blízkého příbuzného nemáme nebo s nimi nežijeme.  

V tomto období bychom si měli uvědomit, jak  jsme si mohli  nechtěně vypěstovat negativní anebo špatný 

postoj, a měli bychom nalézt způsob, jak se zbavit hořkosti, hněvu, zášti anebo sebelítosti.  

Jestliže si myslíme, že už jsme příliš staří na to, abychom se změnili, pak tím jen odsuneme negativní pocity 

stranou a budeme se jimi muset zabývat v době, kdy na to budeme ještě hůře připraveni než teď.  

Pro zlepšení svého života můžeme začít tím, že nyní nalezneme sami pro sebe ušlechtilejší způsob života a 

nádhernější smysl bytí a pak se podle nich budeme za každou cenu snažit žít. 

 Toto je období, kdy můžeme pozvednout svůj způsob života a lásky. V každém případě se nyní něco takového 

objeví - v podobě někoho nebo něčeho, co bude vyžadovat nesobeckou péči a oddanost, což je také nejlepší způsob, jak 

prožít svůj život.  
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Přibývající trigon Neptuna - 52. a  58. rok 

VIDĚT SVĚTLO 

Na druhou ubývající kvadraturu Saturna navazuje mezi 52. a  58. rokem věku přibývajícímu trigonu tranzitující 

planety Neptun k pozici této planety v horoskopu narození. V tomto období bychom už měli VIDĚT SVĚTLO 

str.201) Nyní se projeví dvě základní kvality Neptunu. Jednou je, že Neptun jakožto vrcholek planetárních vlivů 

představuje to nejušlechtilejší a nejlepší z lidské přirozenosti - smysl pro soucit, krásu a vznešenost, schopnost žít a 

nechat žít, být v jednotě se všemi věcmi a všemi lidmi.  

Tou druhou kvalitou je mírnost, pasivita a schopnost nejednat - což znamená, že je paradoxně velmi snadné 

nedosáhnout té první hlavní kvality zejména proto, že aspekt trigonu je mírný sám o sobě.  

Neptun nám  v podstatě nabízí cestu nejmenšího odporu, ale v naší konfrontační a sebeprosazující kultuře je 

taková cesta často považována buď za neúčinnou anebo nezodpovědnou. 

 Z pozitivního neptunského hlediska jít cestou nejmenšího odporu však znamená schopnost objevit přirozenou 

cestu k cíli i za obtížných okolností. Podobně jako si řeka hledá cestu k moři.  

 

Přibývající trigon Neptuna - 52. a  58. rok 

VIDĚT SVĚTLO - Cesta k moři 

Přirovnání k cestě k moři je dvojnásob vhodné, protože kritickým bodem Neptunu je, že jeho cíle a záměry jsou - 

podobně jako moře - tajemné,  protože se týkají něčeho, co je mimo naše chápání a kontrolu v obvyklém smyslu slova. 

Neptunské záměry a motivace jsou pro dobro celku, a proto jsou v rozporu s našimi sobeckými záměry a 

motivacemi, ke kterým  jsme byli vychování. 
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Přibývající trigon Neptuna - 52. a  58. rok 

VIDĚT SVĚTLO - Cesta do moře 

  Mezi 52. a 58.rokem života bychom měli objevit "cestu do moře" pomocí vnímavosti k přirozenému chodu věcí, 

na rozdíl od našich  sebestředných představ o tom, jaký by tento chod měl být.  

Všechno, co můžeme nyní udělat, je nechat se vést sledováním znamení, následovat své srdce, udržovat 

emocionální rovnováhu a naladit se na vyšší úroveň vědomí, což nám nabízí právě přibývající trigon Neptunu. Pokud to 

nepřijmeme, pak se nejspíš v našem životě nic nezmění.  

V tomto období bychom se měli zcela podřídit tomu, co pro nás přichystalo naše pravdivé "Já".  

Pokud jsme  ale alespoň do jisté míry přijali cestu svou i cestu ostatních, bude pro nás snadnější překážky 

obcházet než jim čelit a přitom vstupovat  do sporů a plýtvat energií.  

Také bude pro nás snadnější najít v lidech to nejlepší. 

 Jestliže se zabýváme nějakou tvořivou, uměleckou činností, pak bude naše inspirace v této době bohatší a 

jasnější. Múzy jsou v době působení tohoto aspektu s námi - přinejmenším do té míry, nakolik jsme k nim vnímaví, 

anebo jak moc o jejich přízeň usilujeme. 

 V tomto období se před námi může také zázračně otevřít nějaká duchovní cesta, která nám bude obzvlášť 

vyhovovat, neboli "když je žák připravený, mistr se objeví".  

Takže máme nyní možnost cítit se více součástí kosmického řádu věcí.  

Když se nám to nepodaří, měli bychom alespoň začít zjišťovat, že existuje jednodušší způsob žití života, že 

opravdu existuje "cesta".  

Krásné na tom, že víme o působení tohoto trigonu, je, že budeme pravděpodobně vnímavější k těmto 

možnostem, než bychom jinak byli. 

 Je třeba utišit své hlučné ego, abychom mohli vnímat to, co se hlásí ke slovu jen neznatelně.  Dost možná se 

právě toto stane naším duchovním průvodcem životem.  
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Ubývající trigon Urana - 51. a 59. rok 

NOVÝ ŽIVOT 

Mezi 51. a 59. rokem života dochází po dobu tří až pěti  let k dalšímu trigonu planety uran, tentokrát 

ubývajícímu. Toto období přináší "NOVÝ ŽIVOT" 

Druhou fázi Urana  charakterizuje vyrovnané fyzické tělo, které začíná být stále vnímavější k myšlenkám a 

pocitům. Jsme hnáni touhou vynikat a řídit se racionálními zásadami. Tato fáze vrcholí nějakou formou relativního 

světského úspěchu... Pak nastane kritický bod - objeví se potíže, protože společenské a materiální ambice přestávají být 

přesvědčivou motivací a/nebo tělo začíná fungovat jako viditelné znamení přehodnocování priorit...  Můžeme se cítit 

polapeni "mezi dvěma světy". Je to bod, z něhož je blíže k cíli, a fáze číslo 3, cesta návratu, se stává nevyhnutelnou. 

 

Opozice Neptun a Pluto -  51.-76. rok  

NÁZNAK SMRTELNOSTI 

Mezi 51.-76. rokem života dochází po dobu zhruba 8 let k opozici mezi tranzitující planetou Neptun a planetou 

Pluto v horoskopu narození, což lze vnímat jako NÁZNAK SMRTELNOSTI 

str.204 Během tohoto období můžeme čerpat z toho, co jsme pochopili  prostřednictvím přibývajícího trigonu 

Neptunu mezi 52. a 58.rokem života, protože tento postoj nám může hodně pomoci při zvládání našeho strachu z 

nevyhnutelné anebo blízké smrti, který se projevuje během opozice s Plutem.  

 V každém případě lze tento vliv a pocit konce, který s sebou nese, interpretovat pozitivněji - že něco v našem 

životě a způsobu našeho života musí "zemřít" - což prakticky vzato znamená, že bychom se měli spíše starat o své fyzické 

zdraví preventivním anebo léčebným způsobem než si jen na špatné zdraví stěžovat.  

Pravděpodobně cítíme, že něčeho, co se nás týká, bychom se měli zbavit. Může to být naše uzavřenost, určitá 

povrchnost, která nás chrání, anebo možná způsob, jakým obvykle oddalujeme  nevyhnutelné.   

Ať je to jakkoli, v tuto dobu je již každý člověk dost starý a upřímný, aby si to přiznal, a tak lze říci, že nyní nastal 

čas vložit do někoho důvěru, aby nás mohl lépe poznat, nalézt jiný a lepší způsob, jak se chránit  anebo se vrhnout do 

neznáma či čehokoli, což znamená zbavit se svých nejhlubších strachů anebo tužeb.  

Když se nám  nepodaří dokonat toto "umírání", náš život se může stát monotónním a bezcílným. Racionalizovat 

si tento stav stagnace jako součást stárnutí by bylo pouze naším  způsobem, jak se nemuset zbavovat toho špatného, co 

je uvnitř nás samotných. Měli bychom si však uvědomit, že opakem toho špatného je to dobré, co dosud neznáme.  

Dost možná stále ještě lpíme na nějaké víře, postoji, averzi anebo zvyku, protože předpokládáme, že by změna 

znamenala přechod k horšímu místo k lepšímu.  Dost možná ale v tuto chvíli nastal čas zbavit se všeho toho špatného, co 

v sobě zadržujeme - tedy negativních představ o sobě, o ostatních lidech a o životě, které jsme si vytvořili v dětství či 

během života a kterých se stále držíme. 
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Druhý Saturnův návrat - 58.-59.rok 

DRUHÁ  ZPRÁVA O POKROKU V ŽIVOTĚ 

V průběhu působení opozice tranzitující planety Neptun vůči planetě Pluto v horoskopu narození, Zhruba v 58.-

59.roce života, dochází k druhému Saturnovu návratu, což  lze považovat za DRUHOU ZPRÁVU O POKROKU V ŽIVOTĚ 

Podobně jako při prvním návratu ve věku 29-30 let je nyní zdůrazněna tématika Saturna v plné šíři.  

I nyní musíme v souvislosti se Saturnem počítat s jistým zpožděním a také s různými osudovými zážitky, které 

mají karmické zabarvení a  tento tranzit Saturna nepřijímat s odporem, ale přijetím nevyhnutelného a přizpůsobením se 

okolnostem tak, jak je osud vytváří.  

Na "druhou zprávu o pokroku v životě" představovanou návratem planety Saturn do místa, kde se nacházel v 

horoskopu narození, navazuje mezi 59. a 65. rokem života dochází   ubývající kvadratura Uranu, což charakterizuje 

ROZCHOD S MINULOSTÍ 

 

Ubývající kvadratura Uranu - 59. a 65. rok 

ROZCHOD S MINULOSTÍ 

Toto období pro mnohé znamená odchod do důchodu a možná také rozloučení s předchozím rušným životním 

stylem. Pro jiné může mít podobu změny zaměstnání.  

Anebo může jít o úplně jinou změnu, ke které pod vlivem tohoto aspektu určitě dojde. 

 Nyní probíhá v našem životě radikální změna, díky které bychom měli získat nový a odlišný pohled na svůj život 

a na život obecně. 

 Tvořivá změna je nyní nutná, protože to je způsob, jak vnést smysluplnost do našeho dalšího života.  

Tato Uranská změna může tedy znamenat počátek aktivního a smysluplného podzimu života.  
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Šestý cyklus Jupitera 

60-72  let věku 
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Šestý Jupiterův cyklus - 60-72 let věku -  Obecně 

Na počátku šestého cyklu planety Jupiter mezi 60. a 72 rokem věku nejspíš ještě doznívá pozitivní působení 

planety Pluto, představující aktivitu, takže v šestém Jupiterově cyklu budeme čerpat právě z těchto zkušeností.  

Přibývající trigon Pluta - 48.-63. rok - AKTIVITA 

Tento vliv nám připravil po materiální nebo citové stránce příznivý vývoj, takže jsme se svými životními  

zkušenostmi  poznali, co můžeme a co nesmíme dělat, co můžeme ovlivnit a co musíme nechat být a také co je správné 

a co špatné a neplýtvali jsme energií na věci, které za to nestojí. 

Tento náš postoj nám pomáhá při překonání nepříznivého působení tranzitující planety Neptun vůči postavení 

Pluta v horoskopu narození, se kterým si uvědomujeme NÁZNAK SMRTELNOSTI. 

 

Neptun opozice Pluto - 51.-76. rok - NÁZNAK SMRTELNOSTI 

Během tohoto aspektu je důležité, co jsme pochopili  prostřednictvím  přibývajícího trigonu Neptunu mezi 52. a 

58.rokem věku,  který předznamenával naši schopnost VIDĚT SVĚTLO. Tento aspekt byl pokračováním Přibývající 

kvadratury Neptunu mezi  38. – 43. rokem života, která poukazovala na FASCINACE A ILUZE, přičemž celý  rozvoj bude 

završen opozicí Neptunu mezi  78.-87.rokem života.  

Postoj, který jsme přijali  mezi 52. a 58. rokem věku,  nám může hodně pomoci právě při zvládání našeho strachu z 

nevyhnutelné anebo blízké smrti, který se projevuje během opozice s Plutem mezi 51. a 76.rokem života.  

O tom, jak se vypořádáme s působením tohoto aspektu, rozhodovalo v průběhu našeho života to, co začalo v době 

působení negativního aspektu "Neptun kvadratura Pluto", který probíhal po dobu několika let mezi 10.-23.rokem života. 

Na tento aspekt navazoval pozitivní aspekt "Neptun trigon Pluto" mezi 22.-35. rokem života. Mezi 51. a 76. rokem života 

se náš přístup z těchto období zúročuje. 

Ubývající kvadratura Uranu - 59. a 65. rok - ROZCHOD S MINULOSTÍ  

Přechod mezi pátým a šestým jupiterovým cyklem je také charakterizován ubývající kvadraturou planety Uran, 

která mezi 59. a 65. rokem věku předznamenává ROZCHOD S MINULOSTÍ a vyzývá k získání nového a odlišného pohledu 

na svůj život a na život obecně.  

Tvořivou změnou v tomto období můžeme vnést smysluplnost do našeho dalšího života.  

Tato Uranská změna může tedy znamenat počátek aktivního a smysluplného podzimu života.   

To, co se nyní děje, má něco společného s tím, co se dělo v době přibývající kvadratury Uranu ve věku 17-23 let. 
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Třetí přibývající kvadratura Saturna - 65.-.66. rok 

OPĚT VPŘED NEBO VSUNUTÍ NA VEDLEJŠÍ KOLEJ  

To, jak jsme se dokázali "rozejít s minulostí", prověří mezi 65. a 66.rokem života planeta Saturn, která nám 

pomůže opět vykročit vpřed, protože jinak se, obrazně řečeno,  dostaneme na vedlejší kolej.  

Po odchodu do důchodu bychom se měli rozhodnout, jak budeme nakládat se svým časem a zda můžeme či 

nemůžeme pokračovat v účelné a záslužné činnosti.  

 Rovněž může vyvstat potřeba "udělat inventuru" sami v sobě, na osobnější úrovni. 

 Cokoliv  se v tuto dobu stane, vždy máme na výběr - buď přivítáme změnu nebo příchod něčeho či někoho 

odlišného anebo se poddáme klidnému, ale zřejmě nesmyslnému životu. 

 

Třetí přibývající trigon Saturna - 68.-69.rokem věku 

DŮVĚŘUJ SVÉMU OSUDU 

Zhruba mezi 68.-69.rokem věku dochází k trigonu Saturna vůči jeho pozici v horoskopu narození, který nás 

vyzývá DŮVĚŘUJ SVÉMU OSUDU.  

V tuto chvíli si možná začínáme uvědomovat, že naším osudem je zemřít, což s sebou může přinášet určitou 

úzkost, kdy si klademe otázku, co bude po smrti?  

Tranzity planety Saturn bývají obdobími zúčtování.  

Třetí přibývající trigon nám dává příležitost k tomu, abychom  zhodnotili svůj život a abychom se se svým 

životem smířili. 

 Vše, co prožíváme do své smrti, se zúročuje právě do období celkového vyúčtování. 

 Pod vlivem tohoto planetárního působení mezi 68. a 69. rokem věku bychom se měli postarat o to, aby naše 

konečné zúčtování bylo co nejúspěšnější. 
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Sedmý Jupiterův cyklus - 72-84 let věku - Obecně 

V sedmém jupiterově cyklu mezi 72. a 84. rokem života se v podstatě zúročuje vliv všech dosavadních 

planetárních působení. 

Neptun opozice Pluto - 51.-76. rok - NÁZNAK SMRTELNOSTI 

Mezi 51.-76. rokem života dochází po dobu zhruba osmi let k opozici mezi tranzitující planetou Neptun a 

planetou Pluto v horoskopu narození, což lze nazvat NÁZNAK SMRTELNOSTI, který může být u některých generací patrný 

v průběhu pátého jupiterova cyklu a u jiných v průběhu šestého cyklu, u starších generací narozených na začátku 

20.století může však probíhat až v sedmém Jupiterově cyklu.  

I v tomto případě platí, že o tom, jak se zrozenec  vypořádá  s působením tohoto aspektu, rozhodovalo v 

průběhu života to, co začalo v době působení negativního aspektu "Neptun kvadratura Pluto", který probíhal po dobu 

několika let mezi 10.-23.rokem života. Na tento aspekt navazoval pozitivní aspekt "Neptun trigon Pluto" mezi 22.-35. 

rokem života.  

Třetí opozice Saturna - 73.-74.rok - STARÉ PROTI NOVÉMU 

Mezi 73.-74.rokem života dochází k třetí opozici Saturna k jeho pozici v horoskopu narození a opět se zde 

objevuje STARÉ PROTI NOVÉMU - již podruhé.  

První opozice planety Saturn probíhala ve 14ti letech věku  a každý z nás byl v tom věku konfrontován s druhými 

lidmi, takže to bylo období, kdy se střetávalo naše vlastní já s ostatními, především autoritativními postavami. Při 

působení tohoto aspektu jsme se z důvodu nedostatku životních zkušeností přizpůsobili svému okolí . Tím jsme vyšli 

vstříc novým zkušenostem a poznatkům.  

O třicet let později, ve věku 44-45 let, se tyto naše ideály střetávaly s tím novým, co k nám v tom věku 

přicházelo. Tehdy jsme již byli obohaceni o nové poznatky a zkušenosti a začali jsme se více přibližovat ke splnění svého 

vlastního životního úkolu. 

 To, jak jsme se v těchto obdobích vypořádali s životními výzvami, se odráží právě v době působení třetí opozice 

planety Saturn.  

V tomto období může dojít k problémům ve vztahu anebo naopak můžeme o partnera přijít anebo být osamělí či 

obklopeni lidmi, s kterými bychom  raději žádný vztah neměli. Saturn nás nyní konfrontuje s naším sociálním a 

emocionálním stavem.  

Pokud stále máme pozitivní vztah, pak nám tato opozice přinese pocit uspokojení, které nám možná pomůže být 

prospěšní těm méně šťastným či méně moudrým, než jsme my sami, ať už jsou mladší, starší anebo stejně staří jako my.  

Pokud však cítíme po stránce sociální anebo citové neklid, pak buď musíme hledat příčinu sami v sobě a 

vyrovnat se s ní, anebo si můžeme naříkat na svůj osud, čímž však ještě zhoršíme své vztahy s jinými.  

Nyní je třeba mít na paměti, že pokud jsme ve vztahu k jiným dostatečně zvídaví a pokorní, bude nás život 

zajímat, a co je důležitější, bude se život zajímat o nás. 
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Třetí ubývající trigon Saturna - 78.-79.rok - POZNEJ SVÉ SRDCE 

Zhruba mezi 78.-79.rokem života přichází třetí ubývající trigon Saturna k jeho pozici v horoskopu narození a 

vyzývá nás, abychom poznali SVÉ SRDCE.  

Zde je třeba si uvědomit, že největší pozitivní silou, kterou může člověk mít, je schopnost pomáhat jiným živým 

tvorům, ať už v malém nebo velkém měřítku.   

Dokud člověk žije, má stále šanci svůj život zlepšovat, a nyní jde o pravděpodobně poslední příležitost  k jeho 

zlepšení.   

Tato příležitost se dostaví v podobě někoho nebo něčeho, komu nebo čemu můžeme pomoci, možná proto, že 

nám  připomene nás samé  v určité fázi naší minulosti, kdy jsme my sami potřebovali pomoc. 

 Někteří lidé se staví k takové příležitosti s opovržením a hořkostí, protože jim to připomíná okamžiky v jejich 

životě, kdy jim nikdo nepomohl v čase nouze. Je snad zbytečné říkat, že takový postoj nebude hodnocen pozitivně - 

právě naopak .  

Na druhé straně šlechetná reakce neočekávající jinou odměnu než radost z dávání znamená skutečný pokrok. 

 

Neptun opozice Neptun - 78.-87.rok  

Mezi 78. a 87. rokem života dochází po dobu několika let k opozici tranzitující planety Neptun vůči její pozici v 

horoskopu narození. 

Toto je období, ve kterém se završují všechny předcházející Neptunovy cykly, tedy: 

• FASCINACE A ILUZE , které představovala přibývající kvadratura planety Neptun mezi 38. a 43.rokem 

života 

• schopnost VIDĚT SVĚTLO s přibývajícím trigonem Neptuna mezi 52. a 58.rokem života. 

 

Třetí ubývající kvadratura Saturna - 80.-81.rok – KONEČNÉ PŘIJETÍ 

Ve věku 80 až 81 let přichází na řadu třetí ubývající kvadratura planety Saturn, která představuje konečné přijetí.  

Toto je období, kdy by se měl změnit náš pohled a přístup k minulosti ve smyslu přijetí minulosti – všechno, co 

se stalo, bylo k něčemu dobré.    

V době působení tohoto aspektu bychom se měli smířit se svou minulostí.  

Měli bychom se zbavit starých nevítaných vzpomínek a oprášit ty dobré! 
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Konjunkce Urana – 82.-84.rok – PŘÍCHOD I ODCHOD 

  Konjunkce tranzitujícího Urana s postavením Urana v horoskopu narození se označuje jako "návrat  Urana".  

Toto období nastává cca v 84.roce života a představuje určitou hrozící životní krizi, přesto však jde o období, kdy 

bychom se mohli těšit dosud nepoznané vnitřní svobodě. 

Jak to bude ve skutečnosti, to záleží na tom, jak zvládneme svůj osobní rozvoj v průběhu celého života. 
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