
Duben … jaro na plný pecky!

Duben zahajujeme se Sluncem v     Beranu  , je tedy předurčen k rozjezdu nových projektů. Speciálně letos, 

kdy na apríla připadá novoluní. Totálně startovací energetická palba v Beranu, jíž se účastní nejen Slunce 

a Luna, ale bonusově i Merkur … a taky Chiron. Chceme vyrazit, chceme dosáhnout cíle, chceme to urvat 

silou a chceme to pokud možno hned! 

Má to samozřejmě háček, jak jinak ... 

Bolestné pochybnosti
K novoluní se připojuje Chiron, a to zabolí! Chiron znovu vytáhne naše bolesti, trapnosti, sebemrskačskou

kritiku a vůbec všechna za život nasbíraná traumata naší sebedůvěry – a mrskne nám je do ksichtu. Bez 

pardonu a bez zbytečného taktu, jsme přece v Beranu: „Se na sebe podívej?! Fakt si myslíš, že na to 

máš?! Že to někoho zajímá? Že se neztrapníš?! Že to dokážeš? Kde vůbec bereš právo jet si sobecky tuhle 

svoji linku a vykašlat se na všechno ostatní?“ TVL, prstem rovnou do rány! Auuuuuuu! OK, jenže, když 

uhneme, ono to bolet nepřestane, naopak, přidá se ještě výsměch ze selhání. My prostě musíme projít 

skrz! Sebrat odvahu a urvat to, zvítězit sami nad sebou. Naše sebedůvěra už to potřebuje jako sůl! Pokud 

se necháme zlomit pochybnostmi, akutní stav strachu se stane chronickým. To fakt nechceme! Takže co? 

Instinktivní rozhodnutí, tady a teď a vyrážíme! Jediným kritériem je opravdovost našeho přesvědčení a 

síla vnitřní motivace: jestli to CHCI, jdu si pro to, ať to stojí, co to stojí! Porodní bolesti jsou 

samozřejmostí, ale vyplatí se.

Stále vpřed
Duben 2022 je třetím měsícem v řadě, kdy všechny planety postupují vpřed. Ani jedna retrográdní 

smyčka, naprosto nic nás nezastavuje, nevrací a nedrží zpátky. Jedeme bez záseků, bez zacyklení a 

nutnosti revidovat staré, nedořešené záležitosti jakéhokoliv typu. Výjimečná konstelace! Dost jsme se na 

ni těšili, co? A teď? Klasika, místy už by si člověk na chvíli odpočinul, ale to ať tě ani nenapadne: směr 

sever a šlapej! 

Překážky na cestě
Duben je zároveň měsícem, kdy se osa uzlů rozpažená mezi Štírem a Býkem dostává do kvadrátu 

k     Saturnu   a na naší cestě se vpřed objeví zásadní překážky. Nikoliv nepřekonatelné, ale limitující a 

frustrující. Narážíme na své vlastní hranice, byť se může zdát, že nám je definuje někdo zvenčí. Šéf, 

právník, stát, … ve skutečnosti jde o naše rigidní přesvědčení o tom, co je a není možné, co se smí a co 

ne. Saturnský blok nás zbrzdí, ale zároveň přinutí k nezbytnému přenastavení pravidel tak, aby fungovaly 

pro nás. Bude nás to stát zvýšené úsilí, dávku disciplíny a hromadu práce, ale není jiné cesty. Saturnskou 

kritiku berme vážně respektujme zpomalení a nápravný režim, nesnažme se od tématu utéct nebo jej 

urvat silou. Náš projekt se formuje k dokonalosti, náš život staví opěrný systém pro dlouhodobý příští 

vývoj. 

http://www.astropsychologie.cz/blog/ucelna-funkcni-struktura
http://www.astropsychologie.cz/blog/ucelna-funkcni-struktura
http://www.astropsychologie.cz/astro-aktuality/dil-ii-stabilita-konkretnost-pragmatismus-a-prvni-signalni
http://www.astropsychologie.cz/astro-aktuality/chiron-v-beranu-me-autenticke-ja
http://www.astropsychologie.cz/blog/pojd-na-ferovku-a-hod-sebou
http://www.astropsychologie.cz/blog/adrenalin-bez-chranicu


Požehnání nebo propad do marasmu? 
Duben je zároveň měsícem, kdy dojde – technicky vzato – k nejdůležitější astrologické události roku 

2022: ke konjunkci Neptunu s Jupiterem v Rybách. Působností však časový limit jednoho měsíce daleko 

překračuje. Idealistická konstelace nastává každých dvanáct let, naposledy koncem roku 2009 ve 

Vodnáři, tehdy s důrazem na lidská práva a humanitární aspekty v řešení celospolečenských otázek. 

Letošní konjunkce nastupuje s mimořádnou silou: obě planety se potkávají ve znamení, kterému 

vládnou. V nejlepším případě očekávejme plošnou vlnu solidarity a univerzální lásky spojenou s nárůstem

spirituality a transcendence, s návratem k víře v jednotu, mohutný vzestup soucitu a sounáležitosti. Toho

jsme ostatně již svědky. Jenže každá mince má rub a líc, odvrácenou stránku téhle energie už vlastně 

pozorujeme a budeme ji rovněž vídat čím dál častěji: pocity zklamání a marnosti, neuchopitelnosti 

reality, rozpouštění struktur a pravidel, jež svedou mnohé do morálního úpadku a (sebe)devastujících 

úniků před skutečností. Projekty zaměřené primárně na spojení, sjednocení a pozvednutí kolektivního 

vědomí otevřené vyššímu vedení s požehnáním vyrostou, ty ostatní může tahle vlna nenápadně zadusit a

smést …

A samozřejmě, podrobný report dílčích konstelací budeme průběžně diskutovat na blogu 

Astropsychologie. Hezký duben, já se těším – zejména na svůj nový solární horoskop, protože toho 

stávajícího už mám tak akorát … :D
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