
ASTRO PSYCHO 2020
Pluto a Saturn v konjunkci v Kozorohu



SATURN A PLUTO
Každý zvlášť a spolu pohromadě



SATURN

 SATURNSKÁ POZITIVA: řád, disciplína, 
pořádek, struktura, systém, zákon, 
poslušnost, vztah k autoritám, 
vybudovaný systém hodnot, 
zodpovědnost, stabilita, pevnost, 
vytrvalost, respekt a úcta k tradičním 
hodnotám – „takhle to má být“

 SATURNSKÁ NEGATIVA: obavy, strachy, 
úzkosti, předsudky, zábrany, bloky, 
konzervatismus, rigidita, neústupnost, 
tvrdost, necitelnost, omezení, zpomalení, 
chlad, stáří, samota, opuštění, izolace, 
vyčerpání, smrt

 FYZICKÉ ORGÁNY POD VLÁDOU SATURNU:
kosti, klouby, zuby, nehty, vlasy

 POŠKOZENÍ ZPŮSOBENÁ SATURNEM: 
celková slabost, dlouhodobé vysílení, 
chronické choroby, vyčerpání, omezení 
energie, mineralizace, stáří, smrt



JAKÁ JE POZICE SATURNU V MÉM HOROSKOPU?

V jakém znamení leží – silný, slabý

V jakém domě se nachází – ústřední téma a životní projevy

 Jaké vazby navazuje – v čem mě podporuje, v čem blokuje

Pokuste se shrnout svůj přístup k saturnským tématům, své osobní 
zkušenosti se saturnskými situacemi a odvodit obecné 
charakteristiky Saturnu ve svém životě.



PLUTO

 PLUTONSKÁ TÉMATA: Smrt a znovuzrození, vývoj, 
transformace. Destrukce, regenerace, úpadek, 
spása, vzkříšení. Podzemí, podsvětí, podvědomí, 
temnota, peklo. Mystérium, síla, intenzita, stín,  
hloubka, sjednocení. Strach, fascinace, tabu, 
posedlost, sexualita, instinkty. Nesmlouvavost, 
nebezpečí, násilí, agrese, moc, síla, kontrola, 
diktatura. Penis, oběť, znásilnění, SM, vražda. 
Bezohlednost, tvrdost, brutalita, dominance, 
vulgarita. Deprese. Hniloba, odpady, kanalizace. 
Podzim, dušičky. 

 PLUTO V HOROSKOPU: oblast nevědomé a 
neuvědomované hluboké a intenzivní touhy, 
místo nejlépe skrývaného strachu, nejvyšší 
zranitelnosti, které jsme schopni hájit nejkrutějšími 
prostředky

 FYZICKÉ ORGÁNY POD VLÁDOU PLUTA: pohlavní 
a rozmnožovací ústrojí, vylučovací ústrojí 

 PLUTONSKÉ PROJEVY: zemětřesení, výbuch 
sopky, tsunami, jaderná exploze. Orgasmus, 
porod, zvracení, dávení, kašel, peristaltika střev. 
Proces umírání, tlení, hnití a jarního znovuzrození.



JAKÁ JE POZICE PLUTA V MÉM HOROSKOPU?

V jakém znamení leží – generační téma, význam

V jakém domě se nachází – hlavní fokus a projevy

 Jaké vazby navazuje – v čem mě podporuje, v čem blokuje

Pokuste se odhalit a pojmenovat své nejhlubší strachy, své 
životní transformační procesy. Jaký je charakter vašeho Pluta? 
Jak typicky reagujete na jeho výzvy?



SATURN VERSUS 

PLUTO: STRACH 

VERSUS STRACH

 SATURNSKÝ STRACH je strachem z 
neschopnosti dostát požadavkům, které 
na mě klade autorita (společenská, 
osobní, vnější, vnitřní), strachem ze 
selhání, nedostatečnosti, nekompetence, 
ponížení, dehonestace, odmítnutí, 
exkomunikace, samoty, … strach velmi 
nepříjemný, ale většinou ne smrtelný 

 PLUTONSKÝ STRACH je strachem 
existenciálním, strachem ze ztráty 
příčetnosti, z devastace duše, z 
morálního rozkladu, z rozervání těla na 
kusy, ze ztráty osobní integrity, strachem z 
umírání, z konečnosti existence … 
smrtelný strach provázený paralyzující 
hrůzou z neznámého

 PLUTO + SATURN: JDE O ŽIVOT



AKTUÁLNÍ POZICE A ČAS
Jaké to je v Kozorohu?



AKTUÁLNÍ POZICE 

PLANET

PLUTO na 22°-23° Kozoroha

 2018 - 2024/25 (16 let)

 Úkol: Hloubková reformace struktur a 

systémů řízení. Transformace správy věcí 

veřejných i osobních. Rozvrat 

tradicionalistického, hierarchického, 

centralizovaného uspořádání 

společnosti.

SATURN v Kozorohu

 2017 – 12/2020

 Úkol: Přijetí zodpovědnosti, příklon ke 

konzervatismu, fokus na pevné základy, 

stabilní struktury a minimalismus, pomalý, 

důkladný postup vpřed.



ČASOVÁ OSA

 10.1.2020 večer – úplněk v Raku, 

částečné zatmění měsíce na 20°00‘‘ osy 

Rak - Kozoroh

 12.1.2020 (11.1.-14.1.2020) – konjunkce 

Pluto + Saturn na 22°46‘‘ Kozoroha + 

Slunce (22°02‘‘) a Merkur (23°24‘‘)

 Jupiter v Kozorohu i s retrográdní 

smyčkou až do 20.12.2020

 Mars v Kozorohu 17.2.2020 – 30.3.2020

 Mars v Beranu se zacyklí v retrograditě a 

pobude celý půlrok: 28.6.2020 – 6.1.2021



STEVE JUDD

 2019 - do okamžiku konjunkce jde první 

Pluto, Saturn v pozadí: Pluto funguje jako 

hloubková sonda, rozrývá vnitřnosti země 

a narazí-li na cokoliv toxického,  

patologického, vyvrhne to na povrch. 

Saturn vyvržený obsah třídí, klasifikuje, 

nepotřebné vyhazuje. A na vyčištěném 

prostoru může stavět úplně od základů.

 2020 → od setkání v lednu 2020 jde první 

Saturn, Pluto následuje: Saturn se 

soustředí na stabilizaci toho, co je zjevně 

narušeno, problémy se snaží řešit do 

hloubky, kam dosáhne, a umrtvit. 

Hluboká orba Pluta bude teprve 

následovat, všechny pohřbené skandály 

budou násilně exhumovány. Postupně, s 

větším a větším časovým odstupem.



KONTAKT 

ARCHETYPŮ: 

SETKÁNÍ V 

TRANZITU

 SATURN – struktura, forma, tradice, 

autority a zkušenosti, status quo, hranice 

vesmíru. Nedotknutelná pevnost – pokud 

se jí dotkneme a začneme 

zpochybňovat, hrozí zhroucením celého 

opěrného systému naší existence. Strach.

 PLUTO – absolutní síla destrukce, živelná, 

temná, nemilosrdná. Nepodléhá žádné 

kontrole a pravidlům. Rozhoduje o smrti a 

znovuzrození, jediným kritériem je vitální 

síla subjektu. 

 PROCES KOMUNIKACE PLUTO – SATURN se 

subjektivně jeví jako extrémně násilný, 

nemilosrdný, hrůzný a krutý. Objektivně 

jde o čistku prostoru: vše, co už není 

schopno života, bude zničeno 

(vykostěno), aby se uvolnil prostor pro 

čerstvou energii. 



KONTAKT 
ARCHETYPŮ 
V OBRAZECH 
DESTRUKCE



KONTAKT 
ARCHETYPŮ 
V OBRAZECH 
NADĚJE



PROJEVY 

KONJUNKCE 

PLUTO + SATURN

Bod zlomu v gradující krizi formou tvrdého, 

bezohledného, radikálního řešení

 Zhroucení existujících systémů, rozpady 

říší, totální rozvrat a následné uvolnění 

prostoru pro nové struktury

 Zásadní změna mocenského rozložení 

ve světě, přepis mapy světa

 Ekonomická recese, radikální proměny 

finančního a bankovního sektoru, 

měnové reformy, institut vyvlastnění

 Církevní reformy a fanatická, konečná  

řešení ve jménu víry či přesvědčení

 Propuknutí válek, invaze, pogromy, 

pandemie, přírodní katastrofy



HISTORIE A SOUČASNOST
čas, nastavení situace a spouštěcí momenty



HISTORICKÉ 

KONJUNKCE 

PLUTO + SATURN

CYKLUS asi 31-37 let

 Nepravidelnost díky střídavé 
retrograditě obou planet a vychýlení 
oběžné dráhy Pluta proti rovině 
ekliptiky 

 Kromě konjunkcí uvažujeme ve stejné 
energii i události v 1. kvadrátu, opozici 
a 3. kvadrátu obou planet.

 Historicky nejpodobnější konjunkce 
Pluta se Saturnem – rovněž v Kozorohu 
- se datuje do roku 1517, kdy Martin 
Luther sepsal 95 tezí Disputace o moci 
odpustků, a tím napadl a v důsledku 
rozdrobil nedotknutelnou církev 
svatou



Konflikt mezi Španělskem a 

Portugalskem o kolonie v Jižní 

Americe. Španělé budují jezuité 

misie a obracejí domorodce na 

víru, Portugalci vnímají misie jako 

překážku otroctví. Po posunutí 

hranic v roce 1750 se misie ocitají 

v ohrožení, není možné je 

zachránit politicky ani silou. 

13. ledna 1750 – Španělsko a 

Portugalsko si vymezuje sféry vlivu 

v Jižní Americe: Saturn a Pluto v 

nastupující konjunkci ve Střelci

MISE



KONJUNKCE 

PLUTO + SATURN 

VE 20. STOLETÍ

V Raku 1914 –1915: Atentát na Františka 
Ferdinanda d'Este v Sarajevu, začátek 1. 

světové války, všeobecná mobilizace v 

Rakousko-Uhersku, arménská genocida

Ve Lvu 1947: Nárůst moci KSČ, zřízení StB, 
katastrofální sucho v Československu, 

příprava února 1948. Dozvuky WWII, 

norimberské procesy, začátek studené války. 

Vytvoření MMF, Marshallův plán, vznik CIA, 

svatba královny Alžběty II., OSN rozděluje 

Palestinu mezi Židy a Araby.

Ve Vahách 1982: Ekonomická recese, vznik 
internetu, Irácko-íránská válka, Sovětská válka 

v Afghánistánu, Válka o Falklandy mezi 

Argentinou a GB, smrt Brežněva a počátek 

rozpadu SSSR, série bombových útoků IRA v 

Londýně, Grónsko v referendu vystupuje z 

Evropského společenství. Babiš podepisuje 

spolupráci s StB.

https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_bezpe%C4%8Dnost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Studen%C3%A1_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_m%C4%9Bnov%C3%BD_fond
https://cs.wikipedia.org/wiki/Marshall%C5%AFv_pl%C3%A1n
https://cs.wikipedia.org/wiki/Central_Intelligence_Agency
https://cs.wikipedia.org/wiki/Al%C5%BEb%C4%9Bta_II.
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bjiny_internetu#Po%C4%8D%C3%A1tky_internetu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ir%C3%A1cko-%C3%ADr%C3%A1nsk%C3%A1_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sov%C4%9Btsk%C3%A1_v%C3%A1lka_v_Afgh%C3%A1nist%C3%A1nu
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lka_o_Falklandy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bombov%C3%BD_%C3%BAtok_v_Hyde_Parku_a_Regent%27s_Parku


ČASOVÉ 

VYMEZENÍ 2019

 29.4.2019: první (ještě ne přesná, 2°40“) 

konjunkce Saturn + Pluto Rx (+ jižní uzel)

 30.4.2019: obrat Saturnu do retrogradity, 

Pluto stále retrográdní – od této chvíle se 

konjunkce rozvolňuje až do 17.9.2019 

(6°46“)

 18.9.2019: obrat Saturnu do přímého 

směru, Pluto stále retrográdní – aspekt se 

začíná znovu utahovat

 3.10.2019: obrat Pluta do přímého směru, 

Saturn dobíhá

 PŘESNÁ KONJUNKCE: 12.1.2020 na 22°46“ 

Kozoroha



ČASOVÉ 

VYMEZENÍ 2020

 Přesná konjunkce Pluto + Saturn: 

12.1.2020 na 22°46“ Kozoroha

 Jupiter + Pluto: NOVÉ PARADIGMA –

konjunkce 3x během roku: 4.4.2020, 

30.6.2020 a 12.11.2020 (nové energetické 

zdroje, mocenské boje, ekonomické 

zvraty, transformace práva, skandální 

odhalení, transformace hodnot a víry, 

totální odhodlání, fanatismus)

 Září 2020: kvadrát Marsu v Beranu proti 

konjunkci Pluto + Saturn. 10.9.2020 - Mars 

Rx kvadrát vůči konjunkci Pluto +Saturn.

 21.12.2020: konjunkce Jupiter + Saturn už 

ve Vodnáři (0°23‘‘)



SPOUŠTĚCÍ 

MOMENTY

 Pluto + Saturn drží spodní linii, nastavují 

situaci, zvyšují tlak, stupňují krizi. Působí 

dlouhodobě, z hloubky, v kontextu. 

Spouštěcím momentem je ale teprve 

kontakt s katalyzátorem …

 Katalyzátorem bývá rychlá planeta, 

nejčastěji energeticky vydatná (Mars, 

Slunce), ale někdy stačí i dotek poslední 

kapky (Luna), která zacvakne na místo a 

relativní drobností odpálí sled historicky 

přelomových událostí

 Spouštěcím momentem setkání Pluto + 

Saturn 2020 bude zřejmě okamžik přesné 

konjunkce, k níž se v tentýž den současně 

přidá Slunce a Merkur

http://www.astropsychologie.cz/astro-kiss/kiss-vrstveni


SPOLEČENSKÝ DOSAH
Očekávané procesy a události



SPOLEČENSKÝ 

VÝZNAM

 „Konec světa, jak ho známe“ Hospodářské 
krize. Kolaps existujícího řádu a zřízení. 

Očištění od temných stínů minulosti. 

Zborcení, zánik, transformace a vytvoření 

nového uspořádání světa. Dobytí a kolapsy 

říší. Přírodní katastrofy a pandemie. Vypuknutí 

války. Vzestup totalitních zřízení. Měnové a 

bankovní reformy.

 Konjunkce zásadních systémových zvratů, 
dalece překračuje hranice osobního 

prožívání. Ovlivňuje velké skupiny lidí. V 

osobní transformace většinou v důsledku 

historických celospolečenských změn.

 Čeho se zvraty týkají: státních útvarů, 
ekonomických institucí, politického 

uspořádání, státních celků, církevních 

institucí, bankovních, vojenských, 

kontrolních a mocenských organizací 

všeho druhu 



APOKALYPSA

 Válka ve Vietnamu (Laosu a 

Kambodži) jako součást studené 

války ve snaze potlačit šíření 

komunismu v jižním Vietnamu. USA 

+ spojenci versus severní Vietnam, 

Vietkong, SSSR a Čína.

 Trvání 1.11.1955 – 30.4.1975: 

počátek za konjunkce Pluta + 

Jupiter ve Lvu, nastupující kvadrát 

Saturnu

 Francis Ford Coppola, narozen 

7.4.1939, Detroit, Michigan, USA -

Pluto na konci Raka, nastupující 

kvadrát Saturnu v Beranu

https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lka_ve_Vietnamu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Francis_Ford_Coppola


HOROSKOPY STÁTŮ 2020
Mundánní astrologie: Jiří Kubík, Richard Stříbrný



PLANETY V 

MUNDÁNNÍ 

ASTROLOGII

 Slunce – hlava státu

 Luna – lidé, veřejné mínění

 Merkur – komunikace, média doprava, 

mládež, učitelé

 Venuše – umění, zábava, popularita, 

výdaje

 Mars – armáda, válka, policie, konflikt

 Jupiter – církev, duchovní, soudy

 Saturn – senioři, doly, konzervatismus

 Uran – technologie, vesmírný program, 

události mimo kontrolu,  přírodní katastrofy

 Neptun – sociální program, léčba závislostí

 Pluto – jaderná síla, vládní převrat, 

terorismus, mafie, drogové kartely



DOMY V 

MUNDÁNNÍ 

ASTROLOGII

 I – stát a občané, image země a lidu

 II – peníze, ekonomika, kupní síla

 III – doprava, komunikace, školství 

 IV – bytová situace, nemovitosti, sociální 

podmínky

 V – děti, zábava, loterie

 VI – pracující, zaměstnanci, zdravotnictví

 VII – zahraniční vztahy, válka a mír, smlouvy, 

nepřátelé státu

 VIII – národní dluh, úrokové sazby, sociální 

pojištění, bankovní sektor

 IX – cizinci, univerzity, církve, právní systém

 X – vláda země, prezident, premiér

 XI – spojenci, vládní instituce, legislativa

 XII – vězeňství, nemocnice, tajné služby, skrytí 

nepřátelé, kriminalita



JIŘÍ KUBÍK 

ČR 2020

 Česká republika - ekonomický sestup 
státu, sociální napětí, radikalizace, 
nárůst nezaměstnanosti, sílí deziluze z 
veřejného života (skandály). Nárůst 
odstředivých sil a následně otevřený 
konflikt v rámci EU

 Andrej Babiš (solar 2019) – konec 
klidného vládnutí, tlak na rodinu, 
bydlení, soukromý života → pokles 

pozornosti při řízení státu. Konstelace 
ekonomických ztrát.

 Miloš Zeman – kritické vlivy, zhoršení 
zdravotního stavu, zásadní 
komplikace, pravděpodobný odchod 
z pozice prezidenta státu



JIŘÍ KUBÍK

ČR 2020

 Aktuální tranzit nad 

horoskopem deklarace vniku 

Československého státu ze 

dne 28.10.1918 19:00 SEČ, 

Praha 

 Celý text zde

http://www.horoskopodastrologa.cz/astrolog-jiri-kubik/
https://www.facebook.com/groups/astroforum1/permalink/588557628384099/


RICHARD STŘÍBRNÝ 

ČR 2020

Celková materiální stabilizace na úkor 
osobních svobod, konzervatismus vítězí 
nad liberalismem

 Česká republika – ekonomická krize 
(Saturn, Venuše), krize vlády, 
radikalizace opozice, organizované 
demonstrace, nový premiér, volba 
nového prezidenta (Uran 10D, Slunce), 
mezinárodní arbitráže (Jupiter, Jupiter 
nativní), prosakování nových afér, 
nárůst alkoholismu a drogových 
závislostí (Neptun, Mars)



RICHARD STŘÍBRNÝ 

ČR 2020

 Solární horoskop ČR 2020 

základě horoskopu deklarace 

vniku Československého státu 

ze dne 28.10.1918 19:00 SEČ, 

Praha

 Videozáznam zde

https://www.stribny.cz/
https://www.cestyksobe.cz/richard-stribrny-superpredpoved-na-rok-2020/32536?fbclid=IwAR02I_-lfnZCn_ce5fyxJoTrQYny37MZmcFXrIsuZJS_T3z9bQz7mMwwXzk


CO MŮŽEME ČEKAT? KDE TO RUPNE?

 Jaká společenská témata vás v souvislosti s konjunkcí Pluto + 
Saturn napadají? Ať už v rámci ČR nebo celosvětově, 
absolutně libovolné procesy (projevy globální versus lokální) –
čistka poběží plošně na mnoha liniích a v mnoha rovinách, 
záleží, které téma je vám blízké a které sledujete …

 Írán, Austrálie, Lesbos, Hong Kong, Venezuela / Bolívie, Británie



PROJEVY V OSOBNÍ ROVINĚ
Co to znamená pro mě?



CO Z TOHO, 

ČEHO SES BÁLA, 

SE KDY SKUTEČNĚ 

STALO?

Politika jen jako manifestace potlačené 

skupinové frustrace, působí oběma směry: 

politika ovlivňuje jednotlivce, vnitřní tenze 

jedinců formuje kolektivní tenzi a politiku. 

Ale žijeme osobní život!

Politické projevy konjunkce Saturn + Pluto 

nás ovlivní přímo nebo nepřímo:

o Je rozdíl žít v Bagdádu nebo v Brně

o Globalizace světa a dosah informací

o Strach, který nedojde naplnění, ale to 

neznamená, že není reálný

o Kontakt konjunkce Pluto + Saturn s 

osobními planetami v nativu jedince



VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ 

PROJEVY

 Každý své vlastní téma v osobním životě, 

může a nemusí souviset se skupinovými 

projevy

 Místo, kde společensky a systémově 

budovaná sebekontrola už nemůže 

udržet status quo a hrozí zhroucením, 

provalením živelné síly

 Ve zpětném pohledu jde vždy o přínosný 

moment, jen subjektivní prožívání 

akutního okamžiku tak kladně 

hodnoceno nebývá

 Téma nativního Saturnu jako principu 

nejvyšší sebekontroly

 Téma nativního Pluto jako podmínky 

nutné pro existenci



SMRT NEBO 

ZNOVUZROZENÍ: 

DVĚ STRANY TÉŽE 

MINCE

Pluto prolomí saturnské bloky. Uzavření 

jednoho cyklu a začátek nového. Změna 

uspořádání, ne apokalypsa a konec.

Smrt

 Strach z neznámého, z transformace, jejíž 

dosah si neumíme představit, nad jejímž 

průběhem nemáme žádnou moc: nelze ji 

zastavit, vrátit, odklonit, řídit (porod)

 Definitivní uzavření etapy, zborcení 

struktury, konec starých pravidel a nová 

ještě neznám

Znovuzrození

 Porod dojde zdárného konce

 Dokončení procesů, které už dlouho běží, 

čelí vnějším (byrokracie, státní aparát, 

hranice)nebo vnitřním (paralýza vlastního 

strachu) překážkám. Baker a Alexandria



KOHO SE 

KONJUNKCE 

PLUTO + SATURN 

DOTKNE? 

 V neharmonické vazbě k (osobním) 

planetám nativu – kvadratura, opozice, 

konjunkce v plném rozsahu na téma 

dané domem tranzitu, dotčenými 

planetami, ale i nativním postavením 

Pluta a Saturnu

 V harmonické vazbě k (osobním) 

planetám nativu – trigon, sextil působí 

jako enormní podpora a doslova výtah 

ze sklepa na novou rovinu vlastní 

existence, ale díky povaze planet je i 

tento vzestup subjektivně prožíván jako 

extrémně náročný. Domy a nativní 

postavení dtto.

 Bez kontaktu k (osobním) planetám 

nativu je rovněž citelná, hluboká a 

intenzivní v domě tranzitu, ale 

nevyvolává radikální drastické zvraty



ODHAD VÝZNAMU KONJUNKCE V MÉM ŽIVOTĚ

Vybavíte si události a témata k řešení, jimiž jste se intenzivně 
zabývali na konci dubna 2019?

V kterém domě vašeho nativního horoskopu se nachází 
tranzitní konjunkce Pluto + Saturn v Kozorohu?

 Případně, v kterém domě vašeho solárního horoskopu 
2019/2020 se nachází tranzitní konjunkce Pluto + Saturn v 
Kozorohu?



KONJUNKCE 

SATURN + PLUTO 

V TRANZITU VŮČI 

NATIVNÍM 

PLANETÁM

 SLUNCE: konfrontace s principem tvrdosti, strachu a zla: 
buďto mě zlomí nebo navzdory všem zkouškám 
vědomě zlu postavím, totální transformace osobnosti

 LUNA: nejtěžší životní tranzit, deprese, úzkost, samota, 
psychická hrůza, smrt a znovuzrození duše

 MERKUR: zasvěcení do tajemství, o němž lépe nevědět, 
nemluvit, mentálních past, konspirace, kolaborace, 
intriky, manipulace, psychóza

 VENUŠE: inklinace k temným a násilným stránkám 
vztahů, estetiky, odvrácení od životní radosti, 
znechucení, izolace, posedlost, zakázané ovoce

 MARS: výzva k extrémnímu výkonu, odvaze, úsilí, téma 
nebezpečí, reálné agrese, fyzické konfrontace se zlem

 JUPITER: kritický test hodnot a víry

 SATURN: konfrontace s vlastním strachem, slabostí a 
vnitřními bloky

 URAN: totální omezení autonomie, svobody, 
sebevyjádření

 NEPTUN: absolutní deziluze, zklamání, beznaděj, 
devastace snu

 PLUTO: generační zvrat, konec epochy, vynucené 
přijetí nové role



VOJTA FRANČE:

KONJUNKCE 

PLUTO + SATURN 

V KONSTELACI

VESMÍR PŘEROZUJE SÁM SEBE, ABY BYL 
ZACHOVÁN ŽIVOT NA ZEMI

http://ografologii.blogspot.com/2019/04/saturn-
konjunkce-pluto-porodni-tsunami.html

 Konstelace: lidstvo (smrtelný strach, 
totální odevzdání, odvrácení pozornosti), 
Saturn (bortící se řád světa, stará / nová 
matka), Pluto (Šaktí, vše zaplavující řeka, 
džungle)

 Zesílení kontroly vs. plynutí s tvořivou silou 
(klimatické změny, migrační vlny, IA 3/5)

 Zborcení lidských struktur a pravd vs. 
restart vitálních sil Země (Notre Dame)

http://ografologii.blogspot.com/2019/04/saturn-konjunkce-pluto-porodni-tsunami.html


JAK TO PŘEŽÍT?

 NENÍ TŘEBA SE DĚSIT, UŽ TO ŽIJEME!

 JDE O TRANZIT A TEN JE DOČASNÝ!
Ačkoliv se to v tuto chvíli nezdá, jednou 
skončí. Vidět na cílovou pásku pomáhá 
uvěřit v „život po životě“.

 JAKÝ TO MÁ VÝZNAM? Pokud dokážu 
pochopit smysl, vydržím a přežiju.

 O ČEM VYPOVÍDÁ NATIVNÍ PLUTO? Co je 
mou existenciální hrůzou, co si nechci ani 
představit a nedokážu připustit? S čím 
tedy budu konfrontována?

 O ČEM VYPOVÍDÁ NATIVNÍ SATURN? Z 
čeho mám strach, čeho se obávám, 
čemu se snažím vyhnout a kde musím 
přijmout zodpovědnost?


