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Co bychom
si měli přečíst

Jak nám může astrologie
pomoci při hledání správné cesty
do budoucnosti?
Astrologie je jednou z nejstarších nauk lidstva. Zabývá se souvislostmi mezi ději
na nebi a ději na zemi. Provází lidstvo po řadu tisíciletí a těší se tu větší, tu menší
úctě. Byla období, kdy byla na vrcholu slávy a bez astrologa se nezačala žádná větší
činnost, byly doby, kdy byla kvůli různým „vzdělancům“ v hlubokém opovržení.
Avšak vždy, když se jednotlivci nebo celé společnosti dostali do hluboké krize, hledali pomoc u astrologie.
V současné době se o astrologií méně či více zajímá asi 70 až 80 procent obyvatelstva. A je zcela obvyklé, že lidé jsou často posuzováni podle toho, do kterého
„znamení“ patří, tj. v evropských zemích podle toho, v jakém znamení zvěrokruhu
stálo Slunce, když se daný jedinec narodil.
Astrologie je zkušenostní disciplínou, která nedosahuje exaktnosti přírodních
věd, ale dosti se blíží například lékařství. Neptá se, proč nějaký jev nastal, ale zkoumá, za jakých okolností nastal. Astrologie má tudíž své hranice a můžeme od ní
očekávat jen to, čeho je skutečně schopna.
Astrologie nám ukazuje naše dispozice a snaží se nás navést na správnou
cestu, po které bychom měli jít. A je zcela na nás, zda chceme astrologii naslouchat, nebo ne. Každý z nás má více či méně svobodnou vůli k rozhodování a větší
či menší víru ve správnost svých rozhodnutí:
Člověku se silnou vůlí a s velkou vírou ve správnost svých rozhodnutí může
astrologie pouze nastavit zrcadlo a ukázat mu, zda cesta, kterou si zvolil, je či není
v souladu s poznatky astrologie. Ta sice není schopna ji měnit, ale může mu poukázat na potíže, které ho na zvolené cestě čekají.
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Člověku se silnou vůlí, ale s občasnými pochybami o správnosti svých rozhodnutí může astrologie ukázat, jakou cestou by měl jít a čeho by se měl vystříhat.
Zde funguje astrologie jako úspěšný rádce.
Člověku se slabou vůlí a s velkou vírou ve správnost svých rozhodnutí astrologie příliš nepomůže. Může mu jen ukázat, v čem chybuje, ale v nápravě mu není
schopna pomoci.
Pro člověka se slabou vůlí a s malou vírou ve správnost svých rozhodnutí je
astrologie základním pilířem, o který se může opřít a kterému by měl důvěřovat
více než sobě samému.
Touha znát svou „budoucnost“ i budoucnost větších celků je vlastní každému člověku a otázka „co mne čeká“ je pokládána astrologům mnohem častěji
než oprávněnější otázka „jaké mám dispozice“. Proto se po různých více či méně
solidních „astrologických kalendářích“ na knižních pultech jen zapráší.
Astrologické výroky týkající se budoucnosti (předpovědi, prognózy) jsou diskutabilní záležitostí. Přitom základní princip astrologického předvídání je velmi prostý. Jestliže v životě jednotlivce nebo v životě společnosti existují určité poznatelné
rytmy, je na základě jejich znalostí možné některé tendence předvídat.
Je samozřejmé, že většina jevů nemá jen jednu příčinu a že existuje řada
faktorů, které konečný výsledek ovlivňují. A ani lidé, ani společnost nejsou mechanickými stroji, byť i s velkým počtem koleček, u kterých by kdykoliv bylo možné
přesně vypočítat budoucí stav.
Astrologie je po staletí plná předpovědí – některých úspěšných, jiných naprosto
neúspěšných. Traduje se řada historek o tom, jak si vynikající astrologové předpověděli termín svého úmrtí, jak si královna Alžběta oblíbila i v Čechách známého astrologa Johna Deea, protože jí na dobu její korunovace předpověděl krásné počasí,
jak Nostradamus výrokem „Mladý lev přemůže starého v jednom souboji na bojišti,
v zlaté kleci budou jeho oči probodnuty, dvě zranění jako jedno, následovaná krutá
smrt“ předpověděl smrt francouzského krále Jindřicha I., kterému byla v souboji
dřevcem proražena zlatá přilba a probodnuty jak oko, tak mozek.
Ale existují i zásadní selhání, jako například předpověď celosvětové potopy dne
19. 2. 1524 na základě seskupení Slunce, Merkuru, Venuše, Marsu, Jupiteru, Saturnu,
a dokonce i tehdy neznámého Neptunu ve znamení Ryb. Podobně tomu bylo například i s předpovědí smrti Voltaira, který se namísto předpověděných 33 let dožil
83 let, periodicky se opakujících prognóz konců světa, katastrof a dalších stovek
a tisícovek astrologických „předpovědí“, a to i z poslední doby.
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V současné době začíná převládat názor, že z hlediska budoucnosti má postavení nebeských těles, a tudíž i vrozené životní a společenské rytmy určitý význam, ale většinou nikoli rozhodující.
Nebeská tělesa nikoho nenutí, jen ukazují na možnosti, případně cestu. Solidní astrologie je (s určitými výjimkami) povinna ukázat tyto možnosti, kritická období, kdy mohou nastat určité události, ale nikdy nemůže zaručit, že
se skutečně něco zcela konkrétního stane. Proto je zcela přirozené, že některé
astrologické předpovědi se nenaplní a že mohou nastat i skutečnosti, které předpovězeny nebyly.
Každá konstelace nebeských těles může totiž mít více různých významů, které
je nutno posuzovat jak z hlediska horoskopu jako celku, tak i z hlediska dosavadní
zkušenosti. Každý objekt předpovědi je totiž na určité konstelace jinak „citlivý“,
a tudíž na ně reaguje jinak. Pokud se ale například určitá konstelace nebeských těles
u některého subjektu systematicky projevuje určitým způsobem, je velká pravděpodobnost, že stejná konstelace se i v budoucnosti projeví stejným způsobem.
Proto je třeba veškeré astrologické předpovědi, tedy i tuto, brát s určitou rezervou a porovnáváním se skutečností se přesvědčovat o tom, zda se astrologické
předpovědi u konkrétního subjektu předpovídání splňují, či nikoliv.
Autor při sestavování této knihy navazuje na úspěšné vydání předpovědí na léta
2013–2016. Vychází přitom ze svých sedmdesát let dlouhých zkušeností s astrologií, zejména z více než dvacetipětileté systematické práce na astrologických předpovědích a jejich verifikacích. Vypracoval pro tuto činnost i speciální metodiku, která
umožňuje předpovídat budoucnost s pravděpodobností splnění 40 až 60 %, zatímco
u běžných astrologických kalendářů nepřesahuje zpravidla 25 %.
Formu víceletého kalendáře zvolil jednak proto, aby bylo možno naplňování těchto předpovědí snadněji kontrolovat, jednak proto, aby ukázal, že působení některých
nebeských těles je skutečně dlouhodobé, což se u běžných ročních astrologických
předpovědí příliš nezdůrazňuje. A, což nebývá obvyklé, uvádí základní konstelace
a konfigurace nebeských těles, ze kterých při svých předpovědích vychází.
Kalendář ukazuje dlouhodobé základní tendence důležité pro život jednotlivců
i celé společnosti, a proto se v něm příliš nezdůrazňují krátkodobé cykly nebeských
těles, například Luny.
Největším omezením publikace je, že její rozsah donutil autora omezit se pouze
na samotná znamení (např. Beran), a nikoliv na jednotlivé oblasti znamení (například Beran ovlivněný Rybou, čistý Beran, Beran ovlivněný Býkem). Pro většinu
případů to však stačí. Samozřejmě že ne vše platí do puntíku přesně. Jsou ukázána
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hlavní příznivá i nepříznivá období, což samozřejmě neznamená, že v těchto obdobích se něco příznivého nebo nepříznivého stane. Ale v každém případě bychom se měli snažit příznivá období využít a v nepříznivých dávat velký pozor.
Pokud bude ovšem někdo chtít znát pro svou osobu přesnější předpověď budoucích tendencí, musí se individuálně obrátit na nějakého solidního astrologa. Jedině tímto způsobem lze zlepšit pravděpodobnost splnění nad 60 %, i když i v tomto případě je pravděpodobnost splnění 70 až 80 % významným úspěchem.

Nebeská tělesa
Slunce je nejmocnějším nebeským tělesem na naší obloze. Je pevným bodem udržujícím svou gravitační silou nebeská tělesa – planety na jejich oběžných drahách. Jako zdroj energie jim dodává
světlo a teplo. Na Zemi pomáhá udržovat život, a bylo proto odedávna uctíváno jako bůh. Má však obojaký charakter – podporuje život, ale zároveň
ho dokáže ničit. Je v něm neviditelně obsaženo vše – dobro i zlo, horko i chlad,
světlo i tma, krása i ošklivost, tak jako v jeho neviditelném světle jsou obsaženy
všechny barvy duhy.
Jeho zdánlivý oběh okolo Země je asi 365,25 dne, takže v každém znamení setrvává asi 30,5 dne.
Je nejvýznačnějším nebeským tělesem určujícím základní tendence. Reprezentuje mužství, životní sílu, světlo, sucho, otevřenost, tvůrčí schopnosti, dynamiku,
velkorysost, rozhodnost, cílevědomost, rozum, logiku, vůli, štěstí, úspěch, ale i bezohlednost, samolibost, domýšlivost, egoismus, pýchu, nehody. Jeho symbolem je
sluneční kotouč. Spřízněným znamením je Lev.
Luna je nejvýraznějším nebeským tělesem na noční obloze a je nejbližším k Zemi. Je po Slunci nejvýznamnější a její působení na neživý i živý svět je naprosto nepopiratelné. Zejména je na ní nápadný
různý stav zastínění Zemí, který se mění den ze dne. Již první den
po úplném zastínění (nov) se objevuje tenký srpek s hroty doleva (Luna Dorůstá), který se po asi sedmi dnech mění v první čtvrť. Po dalších sedmi dnech doroste
až do úplňku. Pak začíná ubývat a hroty směřují na pravou stranu (Luna Couvá).
Po proběhnutí poslední čtvrti nastává zase novoluní.
Její zdánlivý oběh okolo Země je asi 29,5 dne, takže v každém znamení setrvává
jen asi 2 až 3 dny.
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Je druhým nejvýznačnějším nebeským tělesem, které zásadním způsobem „zabarvuje“ základní tendence dané Sluncem. Reprezentuje ženství, city, rodinu, vlhkost,
chlad, plodnost, intuici, umění, naději, pocty, ale i snivost, proměnlivost, náladovost,
přizpůsobivost, emotivnost, spory, požitkářství, povrchnost, závist. Jejím symbolem je
srpek Luny. Spřízněným znamením je Rak.
Merkur je drobnou planetou (tj. nebeským tělesem obíhajícím okolo
Slunce) a je ze všech planet k Slunci nejbližší. Patří spolu s Venuší k tzv.
vnitřním planetám, které se při pohledu ze Země příliš nevzdalují
od Slunce a mají dobu oběhu okolo Slunce kratší než jeden rok. Je jen
obtížně pozorovatelný, jen těsně před východem (jako „jitřenka“) nebo západem
Slunce (jako „večernice“) a jeho záře je slabá.
Nalézá se buď ve stejném znamení jako Slunce, nebo ve znamení nejbližším,
takže jeho zdánlivá doba oběhu okolo Země je přibližně jeden rok. V každém znamení zůstává asi měsíc, při zdánlivém zpětném pohybu i déle.
Reprezentuje pohyb, sucho, rychlost, šikovnost, inteligenci, analytické schopnosti, chytrost, obchodní nadání, dobré vyjadřovací schopnosti, jazykové nadání,
ale i chlad, uspěchanost, nestálost, neohrabanost, přehnanou kritičnost, nervozitu,
podvádění, nečestnost, ztráty. Jitřní Merkur je inspirujícím průvodcem života, večerní Merkur zdůrazňuje spíše jeho stinné stránky. Jeho symbolem je „zakořeněné
spojení“ Slunce a Luny. Spřízněným znamením Merkuru jako „jitřenky“ jsou Blíženci, Merkuru jako „večernice“ je Panna.
Venuše je další vnitřní planetou, která se nalézá v blízkosti Slunce. Je
o něco menší než Země. Pozorovat ji lze buď před východem Slunce
(jako Jitřenku), nebo po západu Slunce (jako Večernici). Je po Luně nejjasnějším nebeským tělesem na večerní obloze a zvláště její konfigurace
s ubývající Lunou je tak působivá, že se stala erbovním znamením některých států.
Venuše se od Slunce nevzdaluje o více než dvě znamení na každou stranu.
Její zdánlivá doba oběhu okolo Země je přibližně jeden rok. V každém znamení
setrvává asi měsíc, při zdánlivém zpětném pohybu i déle.
Reprezentuje ženství, city, harmonii, vyrovnanost, krásu, umění, přitažlivost,
blahobyt, radost a samozřejmě Lásku s velkým L. Může však působit i nerozhodnost, povrchnost, drzost, chtivost, poživačnost, rozmařilost, sexuální bezuzdnost.
Jitřenka klade důraz na denní život se všemi jeho krásami a prožitky, Večernice
je spíše zaměřena na „ukázání se“ a na vše, co poskytuje noc. Jejím symbolem je
„zakořeněné“ Slunce. Spřízněným znamením Venuše jako Jitřenky je Býk, Venuše
jako Večernice Váhy.
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Mars je sice již vnější planetou, tj. vzdálenější od Slunce více než
Země (a také o něco větší), ale přece jen v její blízkosti. Jeho rudá
záře byla pokládána za zlověstnou barvu ohně a krve. Na obloze vytváří pozoruhodné smyčky, přičemž jednou jasně září jako „zlé
oko“, jindy je jen obtížně pozorovatelný. Byl odjakživa středem zájmu lidstva a charakteristické je i to, že jeho dva malé měsíce byly pojmenovány Démos (strach)
a Phobos (hrůza).
Mars zdánlivě obíhá okolo Země po dobu necelých dvou let, přičemž díky svému zpětnému pohybu může zůstat v některém znamení i několik měsíců.
Reprezentuje silné mužství, boj, nasazení, aktivitu, tah dopředu, úspěch, rychlost, odvahu, sexualitu, impulsivnost, iniciativu, inteligenci, přímost, čestnost, ale
i agresi, násilí, úrazy, výstřednost, chtíč, hněv, sobeckost, hrubost, vztek, nevypočitatelnost, unáhlenost, netrpělivost, zatvrzelost, nepoučitelnost. Jeho symbolem je šíp
táhnoucí Slunce šikmo vpřed. Spřízněnými znameními jsou Beran a Štír.
Jupiter vznešeně proplouvá oblohou a patří k velmi jasným planetám.
Je jakýmsi hřejícím „malým Sluncem“. Pro jeho klidný oběh a jasné
světlo mu byla vzdávána úcta jako nebeskému tělesu patřícímu nejvyššímu božstvu. Je také planetou největší (třistakrát těžší než Země),
ovlivňující svou silou dokonce i samotné Slunce. Několik jeho měsíců je přibližně
stejně velkých, jako je naše Luna.
Jupiter zdánlivě obíhá okolo Země po dobu necelých 12 let (přibližně stejnou
periodu má i výskyt slunečních skvrn), takže v jednom znamení je přibližně jeden
rok, při zpětném pohybu i déle. Tím přestává být planetou určující rychlou proměnlivost času a stává se první planetou určující epochu, v tomto případě jeden
jupiterský ročník. Průměrná délka života je přibližně šest jupiterských životních
cyklů – dětství, mládí, zrání, vrchol života, druhá míza, stáří.
Bývá pokládán za „šťastnou“ planetu, což ale může být zrádné. Reprezentuje
sice velkorysost, toleranci, úspěšnost, morálku, optimismus, čestnost, ideály, laskavost, uspokojení, pocty, ale i autoritativnost, lakotu, bezuzdnost, přehánění, nedisciplinovanost, aroganci, konzervativnost. Jupiter je také ale velký svůdce – poskytuje
moc a dokáže vynést až na vrchol (někdy i za cenu neštěstí jiných) a pak zaslepit
a vše zničit. Jeho symbolem je stylizovaný trůn. Spřízněným znamením je Střelec,
částečně i Ryby.
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Saturn je posledním nebeským tělesem klasické astrologie, pozorovatelným
pouhým okem. Byl považován za obávanou planetu, „požírající“ vše, na co
dosáhne, přinášející těžkosti, nebezpečí, zlo, neznající slitování. Ale nebeská
tělesa nejsou zlá, zlí jsou jen lidé. Saturn je, podobně jako Jupiter, schopen
vše polarizovat, avšak jiným směrem. Je těžko pozorovatelný a jeho proslulý prstenec
lze vidět pouze v dalekohledu.
Saturn zdánlivě obíhá okolo Země necelých 30 let, takže v jednom znamení
zůstává asi 2,5 roku (při zpětném pohybu déle), což zpravidla odpovídá společenství společných zájmů (generacím – děd, otec, syn). Málokdo se dožije tří úplných
saturnských životních cyklů – růst, vrchol, pokles.
Reprezentuje zákon, stálost, tradici, zkušenost, spolehlivost, pečlivost, přesnost,
disciplinovanost, výdrž, spravedlnost, opatrnost, koncentraci, ale i strnulost, vypočítavost, lakomství, sobectví, omezenost, chlad, bezcitnost, osamělost, pesimismus,
deprese, pracnost, překážky, zradu, zbabělost, utrpení. Saturn je kovadlina, na které
nás kladivo života přetváří. Jeho symbolem je převržený trůn. Spřízněným znamením
je Kozoroh, částečně i Vodnář.
Uran je díky rozvoji astronomie první planetou objevenou v novověku
(1781), čímž bylo překonáno „saturnské omezení“ a rozbourán klasický
harmonický počet nebeských těles – sedm. Je to do jisté míry i předznamenání jeho základního vlivu – překonávat meze. Jméno dostal po bohu
oblohy. Prostým okem jej lze spatřit zcela výjimečně. Je pokládán za „patrona“ 18.
století.
Uran zdánlivě obíhá okolo Země necelých 84 let (což odpovídá sedmi oběhům
Jupiteru), takže v jednom znamení zůstává asi 7 let, při zpětném pohybu déle. Návratu Uranu do znamení zrození se řada lidí nedožije.
Reprezentuje probuzení, náhlou změnu směrem k novému, excentričnost, extrémnost, originalitu, kreativitu, intuici, mimosmyslové poznávání, rychlé chápání,
velkorysost, technické nadání, nezávislost, spontánnost, revolučnost, ale i nestálost,
nervozitu, nespolehlivost, neklid, rozdvojení, rozervanost, nehody, ztráty, fanatismus. Zpravidla sepoužívá symbol obsahující písmeno H, připomínající jeho objevitele F. Herschela. V poslední době i symbol Slunce taženého nahoru . Spřízněným
znamením je Vodnář, částečně Kozoroh.
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Co bychom si měli přečíst

Neptun je planetou, jejíž přibližná poloha byla vypočtena předem,
a to na základě pozorovaných odchylek dráhy Uranu. Na vypočteném místě byl roku 1846 Neptun skutečně objeven a dostal jméno
po bohovi moře. I v dalekohledu zvětšujícím třistakrát je pozorovatelný pouze jako malý kotouček.
Neptun zdánlivě obíhá okolo Země přibližně 165 let, takže v jednom znamení
setrvává 13 až 14 let, při zpětném pohybu déle. Nikdo se nedožije návratu Neptunu
do znamení zrození. Vzhledem k datu objevení byl Neptun považován za „patrona“
19. století.
Reprezentuje tajemno, mlhavo, pradávné instinkty, tvůrčí fantazii, duchovno,
tušení, idealismus, meditaci, snivost, lidumilnost, ale i klamání, podvody, nedostatek reality, odcizenost, neúspěchy, skandály, sklon k nákazám, plané iluze, bezmocnost, nepřirozené sklony, drogy. Jeho symbolem je Neptunův trojzubec. Spřízněným znamením jsou Ryby, částečně Střelec.
Pluto, původně planeta objevená roku 1930 blízko teoreticky předpovězené polohy, byla v poslední době zbavena hrdého titulu „planeta“. Kupodivu to pro astrologii žádná rána nebyla, protože neustále
jde o reálné nebeské těleso. A kupodivu – jak jeho název po bohovi
podsvětí, tak i jeho „patronství“ 20. století zatím zůstávají neotřeseny.
Pluto zdánlivě obíhá okolo Země přibližně 243 let, takže v jednom znamení
zůstává (vzhledem ke své dosti podivné dráze) asi 13 až 30 let, při zpětném pohybu
déle. To je již skutečně „generační“ planeta.
Reprezentuje touhu po moci, silnou vůli, koncentrovanost, představivost, podvědomí, transformaci, vysoké nasazení, charisma, společnost, kolektivnost, masovost, zvraty, ale i sobectví, demagogii, bezohlednost, donucení, bezcitnost, neštěstí,
nepřátelství, vášnivost, podzemí, kořistnictví, zničení. Jeho symbol připomíná symbol Merkuru, z kterého se uvolnilo Slunce. Spřízněným znamením je Štír, částečně
Beran.
Někdy se používá i kombinace písmen P a L – , což se vysvětluje buď jako spojení
dvou počátečních písmen názvu, nebo jako monogram astronoma Percivala Lowella,
který jeho existenci předpověděl.

Vztahy mezi nebeskými tělesy
(aspekty)

V horoskopu jsou jednotlivá nebeská tělesa rozmístěna na obvodu horoskopu,
a to na určitých stupních, počínaje znamením Berana. Úhlové vztahy mezi nebeskými tělesy se nazývají aspekty. Na obrázku je Slunce na 3° (3° ve znamení Berana)
a Luna na 93° (3° ve znamení Raka). Jejich úhlová vzdálenost (aspekt) je 90° (což se
označuje jako „kvadratura“). Říkáme, že Slunce je v kvadratuře s Lunou, zkráceně –
Slunce kv. Luna nebo Slunce q Luna.
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Astrologický kalendář do roku 2020
Příkladem úhlových vztahů mezi nebeskými tělesy jsou
pozorovatelné lunární fáze:
Když se Slunce a Luna nacházejí na stejném místě Zvěrokruhu, tj. když jejich
polohy svírají mezi sebou úhel 0°, nastává novoluní .
Když Luna postoupí tak, že její poloha svírá s polohou Slunce úhel 90°, nastává
první čtvrť .
Když Luna postoupí tak, že její poloha svírá s polohou Slunce úhel 180°, nastává
úplněk .
Když Luna postoupí tak, že její poloha svírá s polohou Slunce úhel 270° (tj. úhel
– 90°), nastává poslední čtvrť .

Základními astrologickými aspekty jsou:
jméno
konjunkce
sextil
kvadratura
trinus
opozice

symbol

úhel

obvyklá významnost

m
p
q
r
u

0°
60° (300°)
90° (270°)
120° (240°)
180°

100 %
50 % (40 %)
80 % (70 %)
80 % (70 %)
100 %

Graficky lze znázornit základní vztahy mezi nebeskými tělesy (základní aspekty) takto:
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Konjunkce mje velmi významným aspektem, při kterém se bezprostředně
ovlivňují obě nebeská tělesa. Tak například při konjunkci Slunce se Saturnem omezuje energie Saturnu energii Slunce, kdežto při konjunkci Slunce s Marsem energie Marsu energii Slunce stupňuje. Obě nebeská tělesa jsou na stejné lodi a záleží
na tom, jak se dohodnou na veslování.
Sextil p harmonizuje do určité míry vzájemné energie obou nebeských těles,
takže, i když za cenu určitých omezení, dochází k jejich spolupráci. Je tedy sice ne
významným, ale přece jen uklidňujícím a povzbuzujícím činitelem. Obě nebeská
tělesa jsou na stejné lodi a zatím se dohodla, že se pokusí veslovat společně.
Kvadratura q je významný aspekt, který ukazuje na nebezpečí konfliktu obou
nebeských těles. Jejich energie se spotřebovává na vzájemný „boční“ boj a záleží
na tom, které nebeské těleso převládne. Vítěz může energii druhého nebeského tělesa využít ve svůj prospěch, ale může také druhé nebeské těleso zcela blokovat.
Obě nebeská tělesa jsou sice na stejné lodi, ale nemohou se dohodnout, kam budou
veslovat.
Trinus r silně harmonizuje energii obou nebeských těles, takže dochází
k synergii, nebo dokonce ke zcela nové kvalitě. Je ovšem otázkou, zda je tato synergie či nová kvalita žádoucí. Tak například trinus energického Marsu s energickým
Plutem může vést až k bezohlednosti nebo násilí. Ideální je, když jde o spojení dvou
nebeských těles, z nichž jedna je tvůrčí a druhá aktivační. Obě nebeská tělesa jsou
na stejně lodi a usilovně veslují stejným směrem.
Opozice u má dvojakou povahu. Může to být boj protikladů, ale i potvrzení
pořekadla, že protivy se přitahují. V každém případě jde však o silné napětí, které
by mělo být usměrněno k žádoucímu vyrovnání. A obě nebeská tělesa mají dostatek
energie, aby zdánlivou slabost přeměnily v sílu. Ovšem kompromis je pro každého
to nejtěžší a zanechává vždy určitou nespokojenost nebo ukřivděnost. Obě nebeská
tělesa jsou na stejné lodi a každé se usilovně snaží veslovat jiným směrem.

