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To, co aktuálně žijeme ve veřejném prostoru, lze těžko přehlédnout. Bylo by samozřejmě úžasné se od 
téhle silové mocenské hry zcela odpoutat, ale kdo to dokáže? Já teda ne. Hledám opěrné body. I tohle 
patří k březnu. Do nového měsíce vstupujeme zítra, a to v mimořádně napjaté, naléhavé a tenzi 
stupňující konstelaci. Kde je to uvolněné, smířlivé, odpouštějící, vše přijímající a pročišťující plynutí Ryb? 
Je tu, pořád je s námi, TOHLE je ono. Co to znamená? Čistíme z gruntu a pod tlakem, čistíme kal ode dna, 
doprovodné pocity mají daleko do pohody, ale čistíme k uzavření jedné kapitoly vývoje lidstva. 

Tohle není začátek konce světa!  

Tohle je proces, kterému se v IT průmyslu říká push update, vynucená aktualizace: kritická chyba systému 
vyžaduje opravu, nové sestavení aplikace a nutnost dostat aktualizovanou verzi do oběhu. O tom, že celý 
náš systém je ve stavu kritické chyby, není sporu. Jenže uživatelům se aktualizovat nechce – nezájem, 
lhostejnost, odkládání, já na ty vaše inovace nemám kdy … ne? Tak víš co, když nechceš sám, my ti to tam 
natlačíme. Protože ve starém režimu už setrvávat nelze. A už to valí. Pluto ve spojení s osou lunárních 
uzlů je obsílkou s modrým pruhem, kterou nám osud posílá, abychom se obtěžovali zareagovat.  

Klíčové je zapamatovat si, že Pluto se k ose uzlů váže harmonickými vazbami. Osud – i když by mohl a 
dalo by se to pochopit, se nás nesnaží zničit, ale probudit. Přinutit ke skutečné změně. Dělá to po celou 
dobu existence lidstva a v daném kontextu už víc než dva roky, už od chvíle kdy se v lednu 2020 konjunkcí 
spojil Saturn s Plutem (sorry, pořád se opakuju). Protože uspořádání světa, v jakém žijeme, je 
dlouhodobě neudržitelné. Všichni to víme nebo tušíme, a mnozí to reflektují ve svém osobním životě, ale 
jako lidstvo jsme se příliš neposunuli.  

Směr aktuálního vývoje a tedy zacílení změn nám ukazuje severní lunární uzel. Při setkání Pluta se 
Saturnem jižní uzel opouštěl Kozoroha a severní mířil do Raka a my jsme podle naprosto neuvěřitelného 
a dříve nepředstavitelného scénáře (lockdown, home office) naklapali z prostoru veřejných ambicí do 
prostoru soukromí domova, z faktografické výkonnosti do prožitku rodinné sounáležitosti. Později, 
v květnu 2020, se osa uzlů přehoupla o políčko dál a následných osmnáct měsíců, až do ledna 2022, nás 
vedla ze Střelce do Blíženců. Globalizace přestala být tématem, byl to opět osud, kdo se postaral o 
příklon naší pozornosti k lokálním záležitostem. A co dnes? Jsou to už skoro dva měsíce, co žijeme s osou 
uzlů rozepjatou mezi Štírem a Býkem, zatím na zvykačku. Je čas začít pracovat na dalším kroku vedoucím 
ke změně paradigmatu.  

O tom, v čem tahle změna spočívá, jsme se bavili důkladně. Ale rekapitulace neuškodí. 

Změna spočívá v opuštění našich strachů a existenciálních úzkostí, v konfrontaci se svým stínem a 
přiznáním jeho existence: temné spodní proudy nejsou novinkou posledních dní, vždycky tu byly, jsou tu 
i teď, vždycky tu budou. Jde o to je spatřit, ale nenechat se jimi pohltit. Tyhle energie se živí naší úzkostí, 
strachem, nenávistí a udělají všechno proto, aby nás přiměli je generovat. Potřebují potravu. Naším 
úkolem je naučit se neživit. Jak? Nevěnovat jim svou pozornost Ano, vím o nich, a žiju svůj život dál. 
Nebudu je podporovat a nebudu s nimi bojovat, nebudu je rozdmýchávat a nebudu se před nimi třást – 
z obojího rostou a sílí. Metafora v Býku je prostá, podívejme se na krávy na pastvě. Kráva žije skutečné 



tady a teď: tráva je zelená, nebe modrý, sluníčko svítí, pohoda a stačí. Užívej dne. Netrap se tím, co dělají 
kozy za kopcem nebo koně v dalekých stepích.  

Změna spočívá v odklonu od úvah a řečí ke konkrétním krokům, jež povedou ke stabilizaci našeho 
světa. Jistě, můžete namítnou, že zatím to vypadá spíš obráceně. Stabilizace je fáze nastupující po 
destabilizaci, a máme-li stabilizovat svět na další dvě dekády, bylo by dobré ho upevnit ve stavu, v jakém 
dokáže fungovat. Refrén: současné uspořádání světa rozhodně není tímto touženým ideálem. Pluto, 
které právě teď osou uzlů pomaličku otáčí, je stále v Kozorohu a blíží se k jeho závěru – grand finále 
transformace celosvětových struktur. O zásadní proměnu světového uspořádání se Pluto snaží už čtrnáct 
let a máte pocit, že se něco skutečně zásadně změnilo? Jasně, spousta kosmetických úprav, ale skutečný 
způsob dlouhodobě udržitelného fungování jsme zatím nenašli. Přeuspořádání podle Býka? Vraťme se 
k těm kravám a jejich minimálním životním nárokům. Totéž platí pro nás. Když se ráno probudím a jsem 
zdravá, mám kde spát, je mi teplo a mám co jíst, je to všechno, co k životu potřebuji. Jak prosté. A možná 
tudy vede cesta … 

K transformaci nikdy nedojde uprostřed těžké pohody, ale výhradně v krizi. Osud tedy vyvolává situace 
extrémní tenze a úzkosti a vtáhne nás do nich. V jedné takové právě jedeme a tenhle týden 
nevystupujeme. Není nad osobní prožitek, teprve ten nás přivede k momentu uvědomění, prozření a 
(vynucené) ochoty ke změně. Ke změně vnímání souvislostí, ke změně chápaní světa, k celkové změně 
hodnot a postojů. Ta se samozřejmě neodehraje ve viditelné, zevně implementované realitě. Změna 
pramení zevnitř. Z nejhlubších, často nedosažitelných vrstev naší duše. I proto Pluto. Pluto, nejsilnější 
páka naší galaxie, v aspektech k ose uzlů, k osudovému kompasu našeho společného vývoje. Je to velmi 
silné, samozřejmě. Ale berme to jako průtok úzkým hrdlem, průchod porodním kanálem. Smrt a 
znovuzrození. Tohle není konec světa! Tohle je příležitost k novému začátku. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Do technických podrobností aktuálních geopolitických procesů se pouštět nehodlám, ale pokud by někdo 
měl potřebu se v tom pohrabat, odkazuji na FB skupinu Československé astrologické fórum, kde se to 
analýzami nativů, tranzitů, progresí, synastrií a kompozitů všech zúčastněných aktérů jen hemží. 


