Tranzitující Slunce Kvadratura Jupiter (před zadaným obdobím - 1.1.2015 6:57:00)
Nenechte se strhnout počátečním nadšením k uzavření nevýhodné dohody. Můžete si myslet, že jste šoumen s nadhledem, ale na smlouvy pozor. Ani na úřadech neudělá nadřazené chování žádoucí dojem. V práci ani doma neslibujte zázraky, nabrali byste na sebe víc odpovědnosti, než je zdrávo. Mohou nastat neshody pokud jde o akcie, podnikání, právní záležitosti či o výchovu nebo náboženství.


Tranzitující Merkur Kvadratura Pluto (před zadaným obdobím - 2.1.2015 0:15:00)
Výhodné možnosti asi nevyjdou, finanční spekulace nemají moc šancí na úspěch, i když vypadají tak lákavě. Navíc se můžete dostat do řečí. Neprozrazujte své slabiny. Vaše plány mohou být také zmařeny nutností někam odjet (nebo odjíždí vaše partnerka?). Něčí neuvážené řeči narušily vaše sebevědomí? - neberte je vážně.


Tranzitující Saturn Konjunkce Uran (před zadaným obdobím - 2.1.2015 13:46:00)
Přes případné chyby, ztráty, nepříjemné události se pokuste přenést. Nezdary si nepřipouštějte, myslete na příští lepší řešení. V práci neuvidí rádi bezstarostnost, ale spíše píli a vytrvalost. Možná se právě cítíte příliš deptáni pracovním procesem, snad za čas najdete možnosti změn. Dnes by vaše inovace byly všem „proti srsti“. 


Tranzitující Venuše Sextil Uran (2.1.2015 20:55:00 - 4.1.2015 11:14:00)
Nečekaná návštěva, překvapení, dárek - to vás asi dnes čeká. Můžete se pokusit připravit na náhlé výkyvy citů a změny náklonnosti, dnes jich přijde možná mnoho. Nepředvídané a neočekávané události, nová přátelství a vztahy - a nebo jen náhlá inspirace pro vaši uměleckou tvorbu - to bude dnešek ve zkratce. Možná se seznámíte se způsobem, jak fotografovat či jinak zachytit lidskou auru? Pokud hledáte lásku, může vás čekat seznámení za naprosto neuvěřitelných okolností nebo s osobou, které připadáte naprosto neuvěřitelný vy.


Tranzitující Mars Trigon Pluto (3.1.2015 18:37:00 - 6.1.2015 7:53:00)
Pusťte se třeba do provádění změn v práci - dokážete vše dobře zorganizovat. Pokud byste pro nějaký nový nápad museli změnit zaběhané pořádky, nedivte se. Někdy je třeba zkrátka se vrátit znova na začátek, aby nadále šlo vše lépe než dříve.


Tranzitující Merkur Sextil Uran (4.1.2015 10:55:00 - 5.1.2015 18:05:00)
Potkáte asi zvláštní lidi, podlehnete novým zájmům a prohloubíte své poznání. Dobré nápady můžete dostat třeba u počítače, pustit se do psaní literatury nebo vědeckého pojednání. Vaše nekonvenční plány a postoje jsou oceňovány jako originální - dobrý den pro tvorbu reklamy či nějaký vynález. Rozhodně něčím překvapíte své blízké, možná nečekanou praktičností vámi objednaného nového bláznivého přístroje pro domácnost, který vám právě doručila přepravní služba.


Tranzitující Mars Sextil Neptun (4.1.2015 2:52:00 - 6.1.2015 16:09:00)
Nejenže asi máte teď hlubší pochopení pro ostatní, ale navíc jste pro ně ochotni něco udělat. Myslíte také více na své sny, čehož můžete využít k tvorbě, nebo jako inspiraci pro pozdější podniknutí potřebných kroků. Také je tu čas pro romantické gesto či milostné splynutí.


Tranzitující Mars Konjunkce Merkur (8.1.2015 20:53:00 - 11.1.2015 10:10:00)
Prudkostí a nepromyšlenou řečí si škodíte. Vaše vyjadřování předbíhá vaše myšlenky, mohli byste z nepozornosti říci (nebo napsat) něco, čeho byste později litovali. Vždy si uvědomte, s kým mluvíte, a snažte se uhlídat. Měli byste říkat, co si myslíte a snažit se prosadit své názory, ale namísto sarkasmu a kritických poznámek zkuste použít přímost a diplomacii.


Tranzitující Merkur Trigon Jupiter (10.1.2015 21:47:00 - 12.1.2015 11:01:00)
Čeká vás pravděpodobně radost z práce, úspěch v práci, korespondenci, obchodu, zisk z kratších cest i jednání s nadřízenými a výše postavenými osobami. Dostanete dobrý nápad na to, kde pomoci svou velkorysostí a nějakým tím finančním darem. O svých možnostech a budoucnosti přemýšlejte s optimismem a promluvte si s přítelem.


Tranzitující Merkur Trigon Saturn (10.1.2015 13:05:00 - 12.1.2015 1:39:00)
Umíte se soustředit na vytčený cíl, cítíte odpovědnost za plnění úkolů a jste vytrvalí. Dnes vás čeká celkem příjemné jednání se staršími lidmi či autoritami. Uvědomíte si překážky, které vám bránily dosáhnout úspěchu, ale které jste již zřejmě překonali. Pokud studujete, dnes se hodně naučíte. Někdo si k vám asi přijde pro radu.


Tranzitující Venuše Trigon Jupiter (10.1.2015 10:08:00 - 12.1.2015 0:30:00)
Může to být šťastný den, v němž nechybí společnost, zábavy, dary, radovánky, příjemné návštěvy, ani uznání. Jste velkorysí, plni sebedůvěry a optimismu. Vaše duchovní naladění vám dává harmonii, věříte v sebe a své mimořádné cíle. Rozhodně si kupte los a vsaďte alespoň Sportku nebo Šťastných 10.


Tranzitující Venuše Trigon Saturn (10.1.2015 0:47:00 - 11.1.2015 15:08:00)
Můžete cítit duševní stabilitu a vyrovnanost. Ačkoli předchozí události mohly být tíživé, vyrovnáváte se s nimi, posilujete své sebeovládání a pocit odpovědnosti. Dnes odoláte výhodným výprodejům a nepořídíte si ten krásný chlupatý svetřík ani novou čepici na zimu. Spíš si dáte do pořádku věci na pracovním stole, urovnáte vztahy s příbuznými a zvýšíte svou sebedůvěru. Promyslíte také třeba možnosti, jak dosáhnout zisku ve spojení se zemědělstvím, stavbami a realitami, případně v souvislosti se studní či hornictvím. 


Tranzitující Mars Konjunkce Slunce (10.1.2015 3:53:00 - 12.1.2015 17:10:00)
Možná se snadno necháte vyprovokovat poznámkami k vaší osobě. Jste teď poněkud prudcí a možná vlastně nevíte co chcete, jen toužíte po jakékoli akci. Nenechte se sebou mávat a klidně, ale důrazně, se prosazujte.


Tranzitující Mars Kvadratura Uran (11.1.2015 5:14:00 - 13.1.2015 18:32:00)
Může se stát, že náhle „vybouchnete“, a snad se jen hromadí spousty nepříjemných událostí. Některé mají původ v omylech, ale proto nejsou méně nesnesitelné. Neuhlídáte-li se, budete nejen „divný“, ale přímo „potrhlý“. Máte-li touhu po změně, dnes ji trochu kroťte. Nápady si zapište - dnes jsou sice šílené, ale za pár dní z nich můžete vydolovat něco použitelného.


Tranzitující Slunce Kvadratura Pluto (13.1.2015 18:29:00 - 15.1.2015 17:35:00)
Asi vám někdo zkříží plány svými požadavky. Stojí-li to za to, můžete se přizpůsobit. Dnes si dejte více pozor na to, co říkáte a do čeho se vrháte po hlavě; spěch není na místě. Cítíte-li osten žárlivosti, rozhodně nepomůže diktátorská scéna, hádka ani bouchnutí do stolu. Totéž vám nepomůže ani při mocenském boji v zaměstnání. 


Tranzitující Venuše Opozice Měsíc (16.1.2015 15:09:00 - 18.1.2015 5:33:00)
Dnes jste asi nadmíru náladoví, možná jste zakusili nějaký nezdar. Obchodní jednání bude pravděpodobně poněkud neharmonické. Ve věcech lásky jste možná poněkud lehkomyslní. Dá se možná čekat i milostná hádka a také sklon k požitkům či odpor k umývání nádobí.


Tranzitující Venuše Konjunkce Venuše (16.1.2015 13:10:00 - 18.1.2015 3:35:00)
Dnes asi pocítíte družnost, šťastnou náladu, přízeň okolí. Čas je příznivý pro nákup ozdob a šatů, jen příliš neutrácet. Máte cit pro vše krásné – kupujete-li dárky, dnes se ve výběru nemůžete zmýlit. Domácí práce vás ale pravděpodobně dnes nijak nepřitahují, možná zkrátka to nádobí bude muset umýt někdo jiný. Neplánujte ani velký úklid, bylo by to se skřípěním zubů.


Tranzitující Merkur Opozice Měsíc (18.1.2015 15:40:00 - 24.1.2015 15:39:00)
Snaha vyjádřit, co cítíte, může vést k podrážděnosti, když nebudete dobře pochopeni. Možná se nechtěně přeřeknete či se zmýlíte, také vás může zaskočit nepříjemná korespondence. Cítíte rozpor mezi svými plány a city, možná se chystáte na cestu a nevíte, jak to sdělit svým blízkým. Sarkastické řeči na adresu společníka nepřinesou nic dobrého, spíš se snažte o toleranci.


Tranzitující Merkur Konjunkce Venuše (18.1.2015 11:11:00 - 24.1.2015 19:53:00)
Umění, cestování, společenské aktivity, to je dnes to pravé. Všude naleznete příjemnou společnost a dobrou náladu. Čeká vás návštěva nebo dobré zprávy, možná i dar a třeba se shledáte s věcí, kterou jste dlouho marně hledali. Také vám mohou být dnes doručeny z katalogu objednané šaty. Pokud jde o lásku, vládne harmonie.


Tranzitující Slunce Sextil Uran (19.1.2015 11:50:00 - 21.1.2015 10:59:00)
Nečekaná informace se ukáže jako příznivá. Můžete s úspěchem využít své inspirace. Dočkáte se podpory, i když váš nápad na první pohled vypadá docela bláznivě. Pokud jde o práci, vaše originalita dojde ocenění. Nu, a pokud jde o to, že chystáte k večeři (kdovíproč) něco jako kuře na marmeládě s jablečnou rýží, můžete být klidní - všem dnes bude chutnat.


Tranzitující Venuše Sextil Neptun (22.1.2015 10:02:00 - 24.1.2015 0:30:00)
Měli jste příjemný sen? Dnes vás navštíví inspirace, ať milostná nebo umělecká. Můžete jí napomoci návštěvou divadla, kina, koncertu nebo výstavy oděvní historie.


Tranzitující Venuše Trigon Pluto (22.1.2015 4:51:00 - 23.1.2015 19:19:00)
Dnes všichni vědí, že s vašimi názory musejí počítat. A ten odpovědný a náročný úkol bude možná svěřen vám, přesně jak jste si to přáli. Dnes dokážete rozdělovat povinnosti uvážlivě. Láska vám pomůže odhalit nějakou temnější stránku vaší osobnosti - pochopíte její kořeny a můžete něco změnit.


Tranzitující Mars Konjunkce Mars (22.1.2015 7:30:00 - 24.1.2015 20:57:00)
Cítíte se asi plni energie a odhodlání, jste v dokonalé formě. Pokud není vše v pořádku, jste-li ve stresu a doteď se nějak nedařilo, nastartovala se právě „stresová reakce“: připravenost k útoku. Což bude vyčerpávající a může zapřičinit vaši nepozornost. 
Buďte si vědomi toho, že jste dnes jako natažená pružina - jen-jen vyskočit. Bylo by třeba energii uvolnit neškodným způsobem - co takhle fotbal nebo squash - a cestou dávejte velmi velmi pozor. Hlavně na to, abyste na pokyn červeného světla semaforu zastavili, abyste ovládli nevědomou touhu to ostatním účastníkům silničního provozu „natřít“ a abyste dobře sledovali a vyhodnocovali okolní dění.


Tranzitující Venuše Konjunkce Merkur (25.1.2015 9:38:00 - 27.1.2015 0:08:00)
Umění, cestování, společenské aktivity, to je dnes to pravé. Všude naleznete příjemnou společnost a dobrou náladu. Čeká vás návštěva nebo dobré zprávy, možná i dar a třeba se shledáte s věcí, kterou jste dlouho marně hledali. Potkáte osobu, s níž si všestranně porozumíte. Dnes můžete být velmi citlivým a vynalézavým milencem.


Tranzitující Venuše Konjunkce Slunce (26.1.2015 5:07:00 - 27.1.2015 19:37:00)
Toužíte po lásce nebo jste ji už našli? Možná dnes... Umění, cestování, společenské aktivity, to je dnes to pravé. Všude naleznete příjemnou společnost a dobrou náladu. Čeká vás příjemný dopis a možná také dar. A díky dobré pohodě si možná i koupíte něco pro radost.


Tranzitující Venuše Kvadratura Uran (26.1.2015 21:03:00 - 28.1.2015 11:34:00)
Dnes jste asi v napětí, hlavně pokud jde o lásku. Vyskytnou se možná nečekané neshody, nepříjemnosti, výstřednosti, v krajním případě snad i rozchody. Vaši originalitu neocení nyní zřejmě ani doma, ani v práci. Pročpak asi - přehnali jste to s tím báječným modelem průhledné halenky nebo téměř pod boky utržených džín či objemem zlata na krku či jiné části těla?


Tranzitující Slunce Trigon Jupiter (28.1.2015 18:54:00 - 30.1.2015 18:08:00)
Optimistické naladění vám pomůže zvládnout jednání na úřadech (nebo zkoušku). Zvířátko nevoďte na úřad, ale na procházku - možná vás seznámí s někým zajímavým. Dnes máte úspěch a cítíte radost. Jste nejen veselí, ale také dokážete pomoci jiným.


Tranzitující Slunce Trigon Saturn (28.1.2015 7:23:00 - 30.1.2015 6:37:00)
Konečně máte možnost se soustředit. Promyslete si své cíle a zvolte prostředky k jejich dosažení. Nyní máte skvělé organizační schopnosti a úmysl dojít k úspěchu. Spolupráce vyžaduje dohodu o rozvržení kompetencí, ale také otevřenost a velkorysost, což se týká nejen práce, ale i partnerského soužití.


Tranzitující Merkur Trigon Jupiter (30.1.2015 11:50:00 - 1.2.2015 2:22:00)
Čeká vás pravděpodobně radost z práce, úspěch v práci, korespondenci, obchodu, zisk z kratších cest i jednání s nadřízenými a výše postavenými osobami. Dostanete dobrý nápad na to, kde pomoci svou velkorysostí a nějakým tím finančním darem. O svých možnostech a budoucnosti přemýšlejte s optimismem a promluvte si s přítelem.


Tranzitující Merkur Trigon Saturn (30.1.2015 21:13:00 - 1.2.2015 11:56:00)
Umíte se soustředit na vytčený cíl, cítíte odpovědnost za plnění úkolů a jste vytrvalí. Dnes vás čeká celkem příjemné jednání se staršími lidmi či autoritami. Uvědomíte si překážky, které vám bránily dosáhnout úspěchu, ale které jste již zřejmě překonali. Pokud studujete, dnes se hodně naučíte. Někdo si k vám asi přijde pro radu.


Tranzitující Venuše Konjunkce Mars (2.2.2015 20:27:00 - 4.2.2015 11:04:00)
Projevuje se jistý sklon k požitkům, je možné svedení, náchylnost k pití a nevolnosti, mohou se vyskytnout i neshody v lásce. Mylně možná vyhodnotíte něčí náznaky zájmu jako jednoznačnou sexuální výzvu a pak dojde k rozladění. Čeká vás také asi rozhovor o milostných záležitostech, v němž můžete projevit svá přání, ale nezapomeňte kvůli prudké vášni na lásku. Vaše vášně jsou prudké, city také, ale neplýtvejte jimi.


Tranzitující Jupiter Konjunkce Měsíc (2.2.2015 6:54:00 - 17.2.2015 11:49:00)
Jste tvůrčí, dosahujete úspěchů, nadšení vás může nést dál a dál. Můžete se zasnoubit či uzavřít sňatek, rozšířit rodinu. Vítaná návštěva.


Tranzitující Jupiter Opozice Venuše (3.2.2015 1:32:00 - 18.2.2015 7:14:00)
Něco vás asi svádí ke zbytečnému utrácení, navíc se ukáže, že některá ze zakoupených věcí je vyloženě „pro kočku“. Dnes možná nějak nevycházíte s přáteli a partnerem - máte rozdílný pohled na věc, nebo máte na sobě něco, co se jim zdá nevkusné (nový zlatý řetěz? flitrovou podprsenku?).


Tranzitující Slunce Opozice Měsíc (5.2.2015 10:27:00 - 7.2.2015 9:47:00)
Asi cítíte, že se něco děje, jen zatím nevíte, kam to povede. Na obtížný úkol se nedokážete soustředit, nějak se necítíte ve své kůži. Zkuste se na problém podívat z jiného úhlu a až vám přibyde trochu víc energie, vyřešíte jej. Spory se dnes nezabývejte.


Tranzitující Slunce Konjunkce Venuše (5.2.2015 8:01:00 - 7.2.2015 7:22:00)
Klidně si přiznejte, že nejen dokážete někoho milovat, ale i se cítit milováníhodní. Musíte si být vědomi svého půvabu a přitažlivosti. Nebo naopak možná jste v tomto období lvem či lvicí salónů, ale nepřeceňujte to. Čeká vás úspěch, dárek nebo peněžní příjem. Pokud jste tvůrčí typ, je vám nyní dopřáno množství pozitivní energie k vašemu vyjádření. Také můžete kupovat oblečení nebo zkrášlovat byt.


Tranzitující Mars Kvadratura Neptun (11.2.2015 13:45:00 - 14.2.2015 3:49:00)
Někdo vám asi předkládá vizi uskutečnění jednoho plánu - vy si jen dejte pozor, aby v tom nebyly nějaké postranní úmysly či protiprávní jednání. Může dojít ke sporům. Vaše romantické fantazie budou narušeny, něco se zkrátka nezdaří. Možná se jen zbavíte jistých iluzí.


Tranzitující Slunce Sextil Neptun (12.2.2015 13:41:00 - 14.2.2015 13:09:00)
Cítíte se v pohodě, dnes z vás vyzařuje klid. Navštivte kosmetické studio, pak nějakou silně uměleckou produkci a načerpejte pohodu a inspiraci pro další období. Možná vás napadne spíše diskutovat o zlepšení světa, podpořit nějakou ekologickou iniciativu či založit útulek pro odložené zlaté rybičky. Vrhněte se na chat!


Tranzitující Slunce Trigon Pluto (12.2.2015 7:18:00 - 14.2.2015 6:45:00)
Dnes promyslete strategii a s odvahou se pusťte do uskutečňování svých plánů. Vyřešíte dosavadní záhadu, přijdete na kloub zajímavé obchodní příležitosti nebo zkrátka něco vyzkoumáte. Máte šanci na úspěch a prosazení se.


Tranzitující Venuše Kvadratura Neptun (15.2.2015 13:47:00 - 17.2.2015 4:39:00)
Pamatujte, že v lásce se můžete zklamat. Prožíváte ji jako opojení, jako sen, ale tím spíš nevidíte, že se můžete mýlit a nechcete připustit, že nemusí mít dlouhé trvání. Cítíte smyslnost a touhu, ale možná roste i vaše chuť podlehnout nebo pít. To není příliš dobrá kombinace. Dnes raději pište milostné básně.


Tranzitující Slunce Konjunkce Merkur (16.2.2015 6:02:00 - 18.2.2015 5:34:00)
Vaše řeč může vyjadřovat přesně vaše myšlenky, jejichž proud můžete s plným uvědoměním sledovat. Nebuďte vztahovační a poslouchejte dobře, co vám kdo říká. Uvědomíte si svá pozitiva a cíle v práci. Máte-li důležité věci k projednávání, nyní je pilně promýšlejte.


Tranzitující Slunce Konjunkce Slunce (17.2.2015 6:04:00 - 19.2.2015 5:37:00)
Čeká vás připomenutí minulých radostí, ale možná i problémů. Na postavení dalších planet závisí, jak se s nimi tentokrát vyrovnáte. Objevujte své já a buďte se sebou spokojeni, jen se vyvarujte přehnané sebestřednosti a velikášství.


Tranzitující Slunce Kvadratura Uran (18.2.2015 1:44:00 - 20.2.2015 1:19:00)
Dnes příliš nespoléhejte na svůj mobil či počítač. Už se vám někdy stalo, že jste dostali cizí poštu? Pokud jde o práci či vztah - možná se vám zdá, že vás příliš omezuje v rozletu a bujarosti; možná by byla žádoucí trocha sebekázně a snahy. Dnes také můžete čekat, že se něco nevyvede podle vašich plánů a chcete-li se vyvarovat hádky, musíte se uhlídat. Můžete počítat s tím, že najednou se budete muset přizpůsobit něčemu nečekanému, ať jsou to nepředvídatelné okolnosti nebo náhlá nenálada partnera. S obojím se můžete vyrovnat, jen se musíte snažit. Možné výpadky elektřiny či selhání motorů.


Tranzitující Mars Trigon Uran (18.2.2015 18:34:00 - 21.2.2015 8:56:00)
Přicházejí k vám nejen dobré nápady, ale asi i touha po dobrodružství. Využijete své tvůrčí síly a originalitu jistě v práci, kde vaši aktivitu ocení, ale energie a originalita se projeví i ve volném čase, ve sportu i milostném životě. Pokud jste velmi mladí, asi se vám právě „zapalují lýtka“.


Tranzitující Venuše Trigon Uran (20.2.2015 1:57:00 - 21.2.2015 16:55:00)
Nečekaná návštěva, překvapení, dárek - to vás asi dnes čeká. Můžete se pokusit připravit na náhlé výkyvy citů a změny náklonnosti, dnes jich přijde možná mnoho. Nepředvídané a neočekávané události, nová přátelství a vztahy - a nebo jen náhlá inspirace pro vaši uměleckou tvorbu - to bude dnešek ve zkratce. Možná se seznámíte se způsobem, jak fotografovat či jinak zachytit lidskou auru? Pokud hledáte lásku, může vás čekat seznámení za naprosto neuvěřitelných okolností nebo s osobou, které připadáte naprosto neuvěřitelný vy.


Tranzitující Merkur Trigon Saturn (23.2.2015 17:08:00 - 25.2.2015 16:50:00)
Umíte se soustředit na vytčený cíl, cítíte odpovědnost za plnění úkolů a jste vytrvalí. Dnes vás čeká celkem příjemné jednání se staršími lidmi či autoritami. Uvědomíte si překážky, které vám bránily dosáhnout úspěchu, ale které jste již zřejmě překonali. Pokud studujete, dnes se hodně naučíte. Někdo si k vám asi přijde pro radu.


Tranzitující Merkur Trigon Jupiter (24.2.2015 5:10:00 - 26.2.2015 3:54:00)
Čeká vás pravděpodobně radost z práce, úspěch v práci, korespondenci, obchodu, zisk z kratších cest i jednání s nadřízenými a výše postavenými osobami. Dostanete dobrý nápad na to, kde pomoci svou velkorysostí a nějakým tím finančním darem. O svých možnostech a budoucnosti přemýšlejte s optimismem a promluvte si s přítelem.


Tranzitující Slunce Konjunkce Mars (26.2.2015 16:32:00 - 28.2.2015 16:17:00)
Možná jste poněkud popudlivější než jindy, možná si jen uvědomujete potřebu naučit se přesně vyjadřovat své myšlenky a sdělovat svá přání. Do sporů se raději nepouštějte ani se nenechte vyprovokovat. Právě teď chcete dokázat, že jste nejlepší, a chcete to rychle, ale důležité je, vše předem promyslet. Na křižovatkách pozor - červená znamená „Stůj“!


Tranzitující Venuše Opozice Jupiter (27.2.2015 18:36:00 - 1.3.2015 9:46:00)
Zpražila vás nepřízeň jisté dámy (nebo kohokoli)? Může vás čekat odcizení, právní konflikt, zklamání i ztráty. Jste náchylnější k omylům a marnotratnosti. Možná utrácíte příliš a vaše poznámky jsou příliš otevřené až necitelné. Máte také chuť si zkrátka užívat, ale není to tak jednoduché...


Tranzitující Venuše Opozice Saturn (27.2.2015 9:03:00 - 1.3.2015 0:13:00)
Uvědomujete si asi své úzkosti a nedostatky, a zvláště nyní se dají možná čekat nepříjemnosti, zklamání, spory. Máte ale schopnost soucitu a silný pocit odpovědnosti. Povzbuďte svou sebedůvěru a posilte optimismus. Nevyžívejte se v sebelítosti a neprobírejte svůj pocit frustrace. Cítíte-li lásku a věrnost jako omezení, asi není něco v pořádku.


Tranzitující Mars Opozice Saturn (2.3.2015 11:14:00 - 5.3.2015 2:12:00)
Okolnosti vás asi nutí k rychlému rozhodnutí, do kterého se vám ovšem vůbec nechce. Možná proto cítíte podráždění a nedokážete se soustředit. Může dojít k rozchodům a obdržení špatných zpráv. Vaše agresivní reakce jako snaha ochránit své jistoty zřejmě směřuje na nesprávné cíle a je trochu moc tvrdá. Na překážky narážíte jaksi vědomě, možná zkoušíte, co vydržíte. Dnes nikoho nevychovávejte a raději ani nepoučujte, vzali byste to příliš „od podlahy“.


Tranzitující Merkur Opozice Měsíc (3.3.2015 3:27:00 - 4.3.2015 17:30:00)
Snaha vyjádřit, co cítíte, může vést k podrážděnosti, když nebudete dobře pochopeni. Možná se nechtěně přeřeknete či se zmýlíte, také vás může zaskočit nepříjemná korespondence. Cítíte rozpor mezi svými plány a city, možná se chystáte na cestu a nevíte, jak to sdělit svým blízkým. Sarkastické řeči na adresu společníka nepřinesou nic dobrého, spíš se snažte o toleranci.


Tranzitující Merkur Konjunkce Venuše (3.3.2015 1:27:00 - 4.3.2015 15:35:00)
Umění, cestování, společenské aktivity, to je dnes to pravé. Všude naleznete příjemnou společnost a dobrou náladu. Čeká vás návštěva nebo dobré zprávy, možná i dar a třeba se shledáte s věcí, kterou jste dlouho marně hledali. Také vám mohou být dnes doručeny z katalogu objednané šaty. Pokud jde o lásku, vládne harmonie.


Tranzitující Mars Opozice Jupiter (3.3.2015 2:35:00 - 5.3.2015 17:35:00)
Ukvapeně jste asi učinili něco, u čeho jste příliš nedomysleli důsledky. Možná vás potká ještě nějaký neúspěch či omyl. Nenechte se svést k neuváženému riskování či spekulování. Nemělo by vás překvapit, že pocítíte ochotu ihned si objednat tu báječnou posilovací soupravu za 12 000 (nebo něco podobného), ale také by vás neměla překvapit nesouhlasná reakce vašich blízkých. Naopak projevte trochu více ohledů a štědrosti k jejich přáním a potřebám. Nepřepínejte příliš své síly a dopřejte si oddech.


Tranzitující Venuše Trigon Měsíc (6.3.2015 3:00:00 - 7.3.2015 18:22:00)
Cítíte harmonii v duši, možná i spokojenost. Události mají správný směr. Nechce se vám asi příliš přemýšlet nad prací, spíše se zaobíráte erotickými představami nebo uměleckou inspirací (což někdy může být totéž, že?). Váš optimismus a příjemné naladění působí na ostatní přitažlivě, trávíte s partnerkou příjemné chvíle (ať o samotě, v divadle či jinde). Dnes nejste příliš šetřiví, ale vcelku můžete mít úspěch v obchodních či finančních záležitostech. 


Tranzitující Venuše Sextil Venuše (6.3.2015 0:58:00 - 7.3.2015 16:20:00)
Dnes pocítíte družnost, šťastnou náladu, přízeň okolí. Čas je příznivý pro nákup ozdob a šatů, jen příliš neutrácet. Máte cit pro vše krásné – kupujete-li dárky, dnes se ve výběru nemůžete zmýlit. Myslíte na samé příjemné věci a na jejich dosažení, stejně jako na záležitosti milostné, kterých máte plnou hlavu. Vaše city jsou velmi vášnivé, ale také velmi harmonické. Věnujte se zkrášlování své osoby, vylepšování svých vztahů, tvořivé inspiraci a milostným záležitostem. Možná uděláte pořádek i v penězích, nebo si jen pořídíte novou peněženku?


Tranzitující Merkur Sextil Neptun (8.3.2015 15:30:00 - 10.3.2015 1:46:00)
Dnes vám přicházejí na mysl dobré nápady, jak uskutečnit vaše inspirativní představy. S radostí tvoříte a také navazujete nová přátelství. Jste velmi vnímaví, okouzlující a dokážete jít na kloub věci stejně jako vyjádřit své tužby.


Tranzitující Merkur Trigon Pluto (8.3.2015 10:49:00 - 9.3.2015 21:12:00)
Vyřešíte asi záhadu podivných vztahů na vašem pracovišti a s citem pro spravedlivé posouzení ji můžete objasnit (jen nesklouzněte k pomluvám a manipulaci). Máte hodně nových plánů a chuť k jejich uskutečňování (nebo se vrátíte k uskutečňování těch dříve zapomenutých)?


Tranzitující Neptun Konjunkce Mars (9.3.2015 22:33:00 - 23.5.2015 19:05:00)
Dnes jste asi trochu podivín. Vystříhejte se agresivity a bláznění, vyhněte se drogám a návykovým látkám. S ukazováním síly pozor - myslíte si právě, že jste Schwarzenegger? I pokud jde o milostné záležitosti jste asi naladěni na styl „jít hned na věc“ - ale co partner?


Tranzitující Merkur Konjunkce Slunce (11.3.2015 23:24:00 - 13.3.2015 7:57:00)
Dnes se vám daří práce i obchody, ve studiu i při cestování. Vaše energie je posílena bystrostí a pohotovým myšlením, skvělý čas na účast ve vědomostní soutěži nebo na konkurzu! Vydáte ze sebe to nejlepší.


Tranzitující Merkur Konjunkce Merkur (11.3.2015 6:40:00 - 12.3.2015 15:33:00)
Máte jasnou hlavu a rychlost vašeho myšlení jako by se zdvojnásobila. Dnes dokážete mluvit a mluvit a každého umluvit, což můžete využít i při obchodní cestě. Ani při zkoušce by toto nebylo k zahození, že? Přijdete třeba na skvělý reklamní slogan, můžete napsat vynikající článek do novin, pronést nezapomenutelnou přednášku nebo alespoň vyhrát v kris-krosu.


Tranzitující Venuše Opozice Pluto (11.3.2015 20:13:00 - 13.3.2015 11:47:00)
V sexuálním životě možná toužíte po experimentu nebo nějaké výstřednosti. Cítíte smyslnost a hledáte osudovou vášeň? Jen jestli to hledání neprobíhá metodou „pokus - omyl“? Vaše snahy vládnout se také asi nesetkají s příznivým ohlasem.


Tranzitující Merkur Kvadratura Uran (12.3.2015 12:57:00 - 13.3.2015 21:14:00)
Vaše nervy nejsou asi tak docela v pořádku, potřebovali byste odpočinek. Možná vás ale čekají nepříjemné zprávy a spory. Jste pod tlakem. Pokud přehnaně kriticky hodnotíte a „shazujete“ každý detail něčího projektu, vysloužíte si nepřátelství, a to vám na klidu také nepřidá. Přidáte trochu tolerance? Nemůžete se možná projevit tak svobodně, jak byste chtěli, ale bude dobré najít způsob nebo oblast, kde a jak by to šlo.


Tranzitující Venuše Trigon Neptun (12.3.2015 1:33:00 - 13.3.2015 17:07:00)
Měli jste příjemný sen? Dnes vás navštíví inspirace, ať milostná nebo umělecká. Můžete jí napomoci návštěvou divadla, kina, koncertu nebo výstavy oděvní historie.


Tranzitující Mars Trigon Měsíc (13.3.2015 8:01:00 - 15.3.2015 23:37:00)
Máte energii, citlivost, touhu po změně a tvůrčí činnosti. Není divu, že můžete dosáhnout úspěchů. Vaše citlivost vás nebrzdí, naopak vám přidává energii a zesiluje vaši přitažlivost.


Tranzitující Mars Sextil Venuše (13.3.2015 4:45:00 - 15.3.2015 20:21:00)
Vaše snaha o vylepšení financí může být úspěšná. Prosazujete se uvážlivě a s citem, což je plus v práci, přátelství i lásce. Dnes toužíte po společnosti a jistě se s někým sblížíte. Chce to jen překonat pohodlnost.


Tranzitující Slunce Kvadratura Neptun (14.3.2015 10:19:00 - 16.3.2015 10:27:00)
Možná klamete sami sebe, v každém případě se vyplatí důkladně přemýšlet. Můžete si uvědomit, že jste se v něčem (či někom) spletli. Situaci můžete posoudit několikrát a třeba i požádat někoho o pomoc. V práci ani doma neslibujte víc, než dokážete splnit a nechcete-li něco udělat, řekněte jasné „ne“. Možná budete čelit obvinění z malé loajality, podezření z nevěry či něčemu podobnému. Upřímný rozhovor by to mohl vyjasnit.


Tranzitující Venuše Sextil Slunce (15.3.2015 23:18:00 - 17.3.2015 15:02:00)
Máte asi dobrou náladu, kterou podporují příjemné návštěvy, vztahy, události a zážitky. Jen tu přemíru dárků a drobností byste právě dnes kupovat nemuseli, ani se předvádět v luxusní restauraci; dnes vám to sice nepřijde, ale už zítra byste z toho mohli být nesví a divit se, kam se ty peníze poděly. Jste příjemně naladěni k zábavě i lásky hrám, tak proč toho nevyužít? Pokud jste tvůrčí typ, je vám nyní dopřáno množství pozitivní energie k vašemu vyjádření. Návštěva kosmetického studia bude příjemná, můžete také kupovat oblečení nebo zkrášlovat byt.


Tranzitující Venuše Sextil Merkur (15.3.2015 3:14:00 - 16.3.2015 18:55:00)
Setkáte se s milými lidmi, možná hlavně s vědci a umělci. Dostane se vám pochvaly a potěší vás dárek. V rozhovoru pro vás není obtížné získat sympatie posluchačů, dnes vám může dát každý za pravdu. Také vyjadřovat své myšlenky psaním dokážete s obdivuhodnou lehkostí. Dnes budete duší společnosti, ať v reálu nebo třeba na „chatu“ či v podobných záležitostech. Je pravděpodobné, že dostanete výhodný tip, díky kterému trochu zmnožíte své finance.


Tranzitující Merkur Konjunkce Mars (18.3.2015 4:58:00 - 19.3.2015 10:53:00)
Vaše silná kritičnost by jistojistě vedla k neporozumění nebo až k hádce. Možná cítíte rozpor mezi odhodláním k akci a potřebou vše nejprve rozumně naplánovat. Důležité je zachovat se poctivě a hlavně nic neuspěchat. Spěch ani hněv nebývá nejlepší rádce. Přitažlivou stopařku dnes raději do auta neberte a vždy než něco podniknete, myslete.


Tranzitující Slunce Trigon Uran (20.3.2015 0:18:00 - 22.3.2015 0:36:00)
Nečekaná informace se ukáže jako příznivá. Můžete s úspěchem využít své inspirace. Dočkáte se podpory, i když váš nápad na první pohled vypadá docela bláznivě. Pokud jde o práci, vaše originalita dojde ocenění. Nu, a pokud jde o to, že chystáte k večeři (kdovíproč) něco jako kuře na marmeládě s jablečnou rýží, můžete být klidní - všem dnes bude chutnat.


Tranzitující Mars Trigon Neptun (22.3.2015 22:39:00 - 25.3.2015 14:52:00)
Nejenže asi máte teď hlubší pochopení pro ostatní, ale navíc jste pro ně ochotni něco udělat. Myslíte také více na své sny, čehož můžete využít k tvorbě, nebo jako inspiraci pro pozdější podniknutí potřebných kroků. Také je tu čas pro romantické gesto či milostné splynutí.


Tranzitující Mars Opozice Pluto (22.3.2015 14:00:00 - 25.3.2015 6:12:00)
Možné ztráty, nebezpečí, pracovní krize. Boj mocenský v práci nebo doma. Máte silnou vůli, chcete něčeho dosáhnout, ale právě dnes vám to asi někdo rozmlouvá. Nezuřte, přemýšlejte. Z každé kritiky si vezměte „něco“ co můžete použít k vylepšení svého projektu. K jiným názorům se pokuste být tolerantnější - nechte je existovat - řídit se jimi dopodrobna jistě nemusíte. 


Tranzitující Venuše Sextil Mars (23.3.2015 20:48:00 - 25.3.2015 12:51:00)
Vaše snaha o vylepšení financí byla asi úspěšná. Prosazujete se uvážlivě a s citem, což je plus v práci, přátelství i lásce. Dnes toužíte po společnosti. Sblížíte se s někým, kdo ocení váš zájem i zdrženlivost.


Tranzitující Merkur Kvadratura Neptun (27.3.2015 12:55:00 - 28.3.2015 15:32:00)
Naděje jste si asi dělali marně, zřejmě to nevyšlo. Docházet může k omylům, depresím, zklamáním i nepoctivosti. Inspirace se vám nepodařilo využít a vaše intuice byla svedena na zcestí? S někým si neporozumíte - nepodezřívejte se z nepoctivosti či ze lži, nejdříve si upřímně promluvte. Rozhodně se nenechte jen tak přesvědčit o tom, že nutně potřebujete vysavač za 40 000 - nevíte-li kudy kam, vymluvte se na partnera.


Tranzitující Mars Sextil Merkur (27.3.2015 22:17:00 - 30.3.2015 14:51:00)
Dnes můžete velmi úspěšně vést obchodní jednání a zářit budete i při diskusi. Váš rozum je bystrý a vaše kritická mysl vám umožní dosáhnout úspěchů v práci i obchodě. Odlišné názory dnes asi překonáte logikou i chápavostí a vaše řeč se bude velmi dobře poslouchat.


Tranzitující Slunce Opozice Jupiter (29.3.2015 13:08:00 - 31.3.2015 13:41:00)
Do jednání na úřadech se vám možná příliš nechce, rozhodně musíte vzít rozum do hrsti a přemýšlet. Nebudete se raději bavit? V práci ani doma neslibujte zázraky, nabrali byste na sebe víc odpovědnosti, než je zdrávo. Podpisování smluv odložte na jindy.


Tranzitující Slunce Opozice Saturn (29.3.2015 1:18:00 - 31.3.2015 1:50:00)
Vzpomenete si na nevyřešený problém, který je před vámi. Možná se do něj nepustíte, ale je důležité, že jste si vzpomněli. Dnes nikoho nepoučujte, nevychovávejte a nepodezírejte, určitě byste to přehnali a reakce by byly velmi nepříznivé.


Tranzitující Mars Sextil Slunce (29.3.2015 6:55:00 - 31.3.2015 23:35:00)
Dnes asi překvapíte ohromnou podnikavostí, máte plno energie a vyloženě s ní plýtváte. Můžete plně rozvíjet svou osobnost a dokážete se prosadit. Asi jste se rozhodli začít uskutečňovat své plány.


Tranzitující Merkur Trigon Uran (30.3.2015 14:04:00 - 31.3.2015 15:43:00)
Potkáte asi zvláštní lidi, podlehnete novým zájmům a prohloubíte své poznání. Dobré nápady můžete dostat třeba u počítače, pustit se do psaní literatury nebo vědeckého pojednání. Vaše nekonvenční plány a postoje jsou oceňovány jako originální - dobrý den pro tvorbu reklamy či nějaký vynález. Rozhodně něčím překvapíte své blízké, možná nečekanou praktičností vámi objednaného nového bláznivého přístroje pro domácnost, který vám právě doručila přepravní služba.


Tranzitující Venuše Kvadratura Venuše (30.3.2015 22:20:00 - 1.4.2015 14:44:00)
Nepřehánějte to s vylepšováním svého zevnějšku, nemusí být z vás naprosto každý naprosto „paf“. Kdybyste se zamysleli, zjistíte, že ten super nový špičkový moderní parfém (či model) vážně nemusíte mít, tak proč nesmyslně utrácet? Vrhnete-li se na „objekt“ své vášně vší silou, která s vámi cloumá, nebude to přijato s pochopením a i kdyby bylo, může to uškodit zdraví. Dnes cítíte velký rozpor v tom, jak projevujete své city, možná je to z extrému do extrému. Rozhodně o tom nevyprávějte každému v práci.


Tranzitující Venuše Kvadratura Měsíc (31.3.2015 0:24:00 - 1.4.2015 16:48:00)
Propuká-li ve vašem vztahu žárlivost (z kterékoli strany), uvědomte si, jak moc vám vzájemně na sobě záleží. Dnes jste asi náchylní k hádkám a rozporům kvůli životnímu stylu i penězům, není divu, že jste rozladění. V práci i doma vládne možná jakýsi nesoulad, v obchodním jednání se také asi nepodařilo dosáhnout dohody, ale mohlo by se vše urovnat. Jisté je, že nedostanete vše, co chcete a budete se cítit zklamaně. 


Tranzitující Uran Sextil Venuše (1.4.2015 0:30:00 - 6.5.2015 19:49:00)
Nová známost, změna v lásce? Možná vás čeká příjemná cesta a můžete se pustit do nějaké umělecké práce. Změny v šatníku dnes můžete dělat, půjde vám to skvěle. Možná nečekaná milá návštěva.


Tranzitující Uran Trigon Měsíc (2.4.2015 19:33:00 - 8.5.2015 19:18:00)
Zatoužíte asi po změně a nových věcech. Možná vás čeká seznámení a nové plány.


Tranzitující Merkur Opozice Jupiter (4.4.2015 12:38:00 - 5.4.2015 12:52:00)
Při studiu či styku s právníky a úřady můžete mít dnes obtíže. Dají se čekat konflikty a následné nepříjemnosti. Nepřeceňujte své možnosti a své myšlenky nešiřte nijak masivně, dnes by nemusely být pochopeny. Prozradíte-li neuváženě něco o někom, buďte si jisti, že se to brzy dozví.


Tranzitující Merkur Opozice Saturn (4.4.2015 6:40:00 - 5.4.2015 6:58:00)
I když máte špatnou náladu, možná způsobenou nepříjemným dopisem, vynasnažte se nehádat. Šetrnost je v pořádku, ale nesmí se přehánět, nové boty asi už potřebujete. Na splnění vašeho nového plánu si bohužel budete muset zřejmě ještě počkat, teď to zkrátka nejde.


Tranzitující Slunce Trigon Měsíc (6.4.2015 9:58:00 - 8.4.2015 10:45:00)
Přátelé vás dnes potěší, třeba jen milým slovem nebo malým dárkem. Krátká cesta se vydaří, vládne pohoda. V práci je vaše dobrá nálada také vidět, změny a rychlé práce zvládáte s přehledem.


Tranzitující Slunce Sextil Venuše (6.4.2015 7:28:00 - 8.4.2015 8:14:00)
Dnes se můžete cítit úspěšně, být v příjemné společnosti. Čeká vás obdiv a podpora. Peníze dokážete přijímat, vydělávat i utrácet, vše s nadšením a velkoryse. Spolupráce vám přinese finanční prospěch.


Tranzitující Merkur Trigon Měsíc (8.4.2015 9:24:00 - 9.4.2015 8:45:00)
Zaznamenáte úspěch, nijak obrovský, ale zatím stačí, že? Vaše citlivost je posílena bystrým myšlením, možná dokážete lépe než jindy odhalit pohnutky druhých. Změna, která nastala, se ukáže jako příznivá. Dobře se vám přemýšlí a dobře se vyjadřujete.


Tranzitující Merkur Sextil Venuše (8.4.2015 8:12:00 - 9.4.2015 7:34:00)
Umění, cestování, společenské aktivity, to může být dnes to pravé. Všude naleznete příjemnou společnost a dobrou náladu. Čeká vás návštěva nebo dobré zprávy, možná i dar a třeba se shledáte s věcí, kterou jste dlouho marně hledali. Také vám mohou být dnes doručeny z katalogu objednané šaty. Pokud jde o lásku, vládne harmonie a porozumění...


Tranzitující Venuše Kvadratura Merkur (9.4.2015 6:45:00 - 10.4.2015 23:41:00)
Celkem vás nepřekvapí, že ve společnosti a na cestách se přihodí nějaká nepříjemnost (stejně jste nikam jít nechtěli). Dají se čekat asi také nedobré zprávy. Přemýšlet se vám nějak nechce, psaní se vám nedaří a vyrábíte-li něco, dnes se vám to zdá jaksi nehezké. Ještě možná dojde k nedorozumění s někým z vašich blízkých; nepomlouvejte společné známé (raději nikoho). Možná vám myšlení zašmodrchala láska či zamilovanost; dojde k zlepšení.


Tranzitující Venuše Kvadratura Slunce (10.4.2015 3:27:00 - 11.4.2015 20:26:00)
Dnes se asi nějak necítíte, do práce se vám nechce. Možná se příliš zabýváte sami sebou a marně čekáte na splnění nějakého svého přání. Dojde asi ke sporům kvůli penězům, utrácení a životnímu stylu. Dají se čekat možná i problémy v milostné oblasti, doma, nebo i v práci. 


Tranzitující Venuše Opozice Uran (10.4.2015 20:23:00 - 12.4.2015 13:25:00)
Možná máte nějaké nepříjemnosti, třeba i v lásce. Chcete si užívat svobody? Vaše fantazie také může být zaměřena do erotické oblasti. Potkáte osobu, před kterou se budete chtít „vytáhnout“ svou originalitou, ale pravděpodobně nepochodíte. 


Tranzitující Merkur Trigon Neptun (11.4.2015 21:06:00 - 12.4.2015 19:59:00)
Dnes vám přicházejí na mysl dobré nápady, jak uskutečnit vaše inspirativní představy. S radostí tvoříte a také navazujete nová přátelství. Jste velmi vnímaví, okouzlující a dokážete jít na kloub věci stejně jako vyjádřit své tužby.


Tranzitující Merkur Opozice Pluto (11.4.2015 18:01:00 - 12.4.2015 16:54:00)
Výhodné možnosti asi nevyjdou a finanční spekulace pravděpodobně nemají moc šancí na úspěch, i když vypadají tak lákavě. Navíc se můžete dostat do řečí. Neprozrazujte své slabiny. Vaše plány mohou být také zmařeny nutností někam odjet (nebo odjíždí vaše partnerka?). Něčí neuvážené řeči narušily vaše sebevědomí? - neberte je vážně.


Tranzitující Mars Sextil Mars (11.4.2015 4:03:00 - 13.4.2015 21:38:00)
Cítíte, že dokážete vše, na co si vzpomenete? Máte zřejmě mnoho skvělých nápadů, ale také hodně sil k jejich uskutečnění. Jste ve formě. Jen do toho! 


Tranzitující Slunce Trigon Neptun (13.4.2015 18:30:00 - 15.4.2015 19:29:00)
Cítíte se v pohodě, dnes z vás vyzařuje klid. Navštivte kosmetické studio, pak nějakou silně uměleckou produkci a načerpejte pohodu a inspiraci pro další období. Možná vás napadne spíše diskutovat o zlepšení světa, podpořit nějakou ekologickou iniciativu či založit útulek pro odložené zlaté rybičky. Vrhněte se na chat!


Tranzitující Slunce Opozice Pluto (13.4.2015 11:54:00 - 15.4.2015 12:53:00)
Dnes si dejte více pozor na to, co říkáte a do čeho se vrháte po hlavě; spěch není namístě. Cítíte-li osten žárlivosti, rozhodně nepomůže diktátorská scéna, hádka ani bouchnutí do stolu. Totéž vám nepomůže ani při mocenském boji v zaměstnání. Jiní by rádi, abyste s něčím začali znova, ale vám se asi příliš nechce.


Tranzitující Merkur Sextil Merkur (13.4.2015 15:38:00 - 14.4.2015 14:25:00)
Čas dobrý pro duševní práci, krátké cesty i vyřizování důležitých záležitostí. Spousta věcí vás zajímá a dokážete o nich poutavě a trefně mluvit. 


Tranzitující Merkur Sextil Slunce (14.4.2015 3:10:00 - 15.4.2015 1:58:00)
Dnes se vám daří práce i obchody, ve studiu i při cestování. Vaše bystré a pohotové myšlení zaznamenává nový příliv energie. Skvěle rozeznáváte to důležité a podružné. Pusťte se do korespondence, psaní deníku nebo knihy.


Tranzitující Slunce Sextil Merkur (17.4.2015 13:41:00 - 19.4.2015 14:46:00)
Můžete potkat nové přátele, úspěšně napsat několik dopisů i se vypravit na kratší cestu. Dostane se vám pochopení i povzbuzení. Spolupráce bude také úspěšná, jen byste neměli opomenout svou schopnost naslouchat.


Tranzitující Slunce Sextil Slunce (18.4.2015 14:31:00 - 20.4.2015 15:37:00)
Čas pro mírný úspěch. Cítíte se oceňováni a podporováni. Vede se vám ve finanční oblasti, studiu, jednání s příbuznými a okolím a také zábavu si dovedete vychutnat. Dnes z vás budou mít radost děti i váš partner.


Tranzitující Merkur Sextil Mars (18.4.2015 16:20:00 - 19.4.2015 15:47:00)
Na podporu vaší aktivitě přichází bystré myšlení. Cokoli si usmyslíte, víte jak to udělat a jak vše zorganizovat, aby se dílo zdařilo. Vaše řeč či přednáška dnes bude nezapomenutelná. Pro klid v okolí jen trochu omezte špičkování. Pokud cokoli tvoříte, určitě se to podaří. Vyžíváte-li se ve sportu, můžete zkusit kulečník, turnaj ve vrhání šipek, střelbě z luku či pistole nebo něco jako orientační běh, určitě se vám to bude líbit.


Tranzitující Venuše Kvadratura Mars (18.4.2015 7:23:00 - 20.4.2015 0:56:00)
Dnes asi nejste ochotni ke kompromisům a je to na vás znát. Nedivte se, dojde-li ke konfliktu či milostné hádce. Cítíte určitá omezení ve vztahu, buď hraje roli žárlivost, bezohlednost nebo zdravotní problémy. Nic z toho se nedá řešit nevěrou, milostným dobýváním spousty partnerů (nemusí jít přitom o sex), pláčem ani panovačným chováním.


Tranzitující Venuše Trigon Jupiter (18.4.2015 23:28:00 - 20.4.2015 17:05:00)
Může to být šťastný den, v němž nechybí společnost, zábavy, dary, radovánky, příjemné návštěvy, ani uznání. Jste velkorysí, plni sebedůvěry a optimismu. Vaše duchovní naladění vám dává harmonii, věříte v sebe a své mimořádné cíle. Rozhodně si kupte los a vsaďte alespoň Sportku nebo Šťastných 10.


Tranzitující Venuše Trigon Saturn (18.4.2015 13:20:00 - 20.4.2015 6:55:00)
Můžete cítit duševní stabilitu a vyrovnanost. Ačkoli předchozí události mohly být tíživé, vyrovnáváte se s nimi, posilujete své sebeovládání a pocit odpovědnosti. Dnes odoláte výhodným výprodejům a nepořídíte si ten krásný chlupatý svetřík ani novou čepici na zimu. Spíš si dáte do pořádku věci na pracovním stole, urovnáte vztahy s příbuznými a zvýšíte svou sebedůvěru. Promyslíte také třeba možnosti, jak dosáhnout zisku ve spojení se zemědělstvím, stavbami a realitami, případně v souvislosti se studní či hornictvím. 


Tranzitující Merkur Kvadratura Měsíc (22.4.2015 23:07:00 - 24.4.2015 0:32:00)
Snaha vyjádřit, co cítíte, může vést k podrážděnosti, když nebudete dobře pochopeni. Možná se nechtěně přeřeknete či se zmýlíte, také vás může zaskočit nepříjemná korespondence. Cítíte rozpor mezi svými plány a city, možná se chystáte na cestu a nevíte, jak to sdělit svým blízkým. Sarkastické řeči na adresu společníka nepřinesou nic dobrého, spíš se snažte o toleranci.


Tranzitující Merkur Kvadratura Venuše (22.4.2015 21:50:00 - 23.4.2015 23:12:00)
Společník vám pravděpodobně přijde říci, co nelichotivého si o vás myslí. Není divu, že pak budete mít špatnou náladu, zvlášť jestli navíc dostanete nepříjemnou zprávu. Dnes nějak nedokážete svou řečí nikoho uklidnit, dochází k omylům a nesouladu. Váš plán na dobrou pohodu bude možná zmařen nutností někam jet. Finanční spekulace se dnes nemusí vydařit. 


Tranzitující Mars Kvadratura Měsíc (22.4.2015 21:32:00 - 25.4.2015 16:01:00)
Cítíte se pod tlakem, také okolnosti vás asi nutí k rychlé akci v něčem, co ještě nemáte promyšleno. Zvláště jestli jste přepracovaní, potřebujete odpočinek a v klidu přemýšlet. Uklidňovat se přehnanými nákupy také nebude to pravé, pozítří byste nevěděli, co s nakoupenými věcmi vlastně dělat. Pohlídejte si peněženku i zavazadla. Snažte se udržet v klidu.


Tranzitující Mars Kvadratura Venuše (22.4.2015 18:08:00 - 25.4.2015 12:36:00)
Vaše milostné plány dnes asi nevyjdou, jak jste si představovali a chystáte-li si užívat života jakkoli, rozhodně se mírněte. Máte dnes asi také sklon příliš utrácet, takže nemůžete-li si to dovolit, raději nenakupujte, ani nic neobjednávejte na dobírku. Možná cítíte v partnerství nějaké nedostatky v citlivosti - pouvažujte nad tím, zda jde o žárlivost, bezohlednost, zdravotní či jiné problémy.


Tranzitující Venuše Sextil Měsíc (25.4.2015 17:50:00 - 27.4.2015 12:02:00)
Cítíte harmonii v duši, možná i spokojenost. Události mají správný směr. Nechce se vám asi příliš přemýšlet nad prací, spíše se zaobíráte erotickými představami nebo uměleckou inspirací (což někdy může být totéž, že?). Váš optimismus a příjemné naladění působí na ostatní přitažlivě, trávíte s partnerkou příjemné chvíle (ať o samotě, v divadle či jinde). Dnes nejste příliš šetřiví, ale vcelku můžete mít úspěch v obchodních či finančních záležitostech. 


Tranzitující Venuše Trigon Venuše (25.4.2015 15:41:00 - 27.4.2015 9:52:00)
Dnes pocítíte družnost, šťastnou náladu, přízeň okolí. Čas je příznivý pro nákup ozdob a šatů, jen příliš neutrácet. Máte cit pro vše krásné – kupujete-li dárky, dnes se ve výběru nemůžete zmýlit. Myslíte na samé příjemné věci a na jejich dosažení, stejně jako na záležitosti milostné, kterých máte plnou hlavu. Vaše city jsou velmi vášnivé, ale také velmi harmonické. Věnujte se zkrášlování své osoby, vylepšování svých vztahů, tvořivé inspiraci a milostným záležitostem. Možná uděláte pořádek i v penězích, nebo si jen pořídíte novou peněženku?


Tranzitující Slunce Sextil Mars (28.4.2015 8:31:00 - 30.4.2015 9:53:00)
Máte v plánu do něčeho se pustit? Bude-li to záležitost nepříliš dlouhá, můžete začít. Jste plni energie a sebedůvěry, tak proč toho nevyužít?


Tranzitující Merkur Kvadratura Slunce (29.4.2015 21:31:00 - 1.5.2015 6:18:00)
Vaši energii možná oslabuje nervozita. K přemýšlení asi nemáte moc chuti, navíc se dá čekat nepříznivá zpráva a na cestě by vás také mohla potkat nějaká nepříjemnost. Pokuste se lépe pochopit sami sebe, ale moc o tom nemluvit. S dětmi se dnes nějak nedokážete domluvit, do školy se vám nechce a v nedaleké lékárně možná nemají lék, na který máte recept? Starosti odsuňte na jindy, raději se pokuste relaxovat.


Tranzitující Merkur Kvadratura Merkur (29.4.2015 5:40:00 - 30.4.2015 13:27:00)
Možná se právě obtížněji vyjadřujete, vaše myšlenky se jaksi překřižují. Několikrát se přeřeknete, spletete a pak se budete cítit podrážděně. Není divu. Raději své myšlenky zkuste zachytit, zapsat (kdoví, třeba vás napadlo něco geniálního) a přebrat si je, až naleznete více klidu. Nenechte se rozhodit ani nepříjemným dopisem, vše se později vysvětlí - asi jste jej špatně pochopili. Možná k vám přijde návštěva, asi dokonale nevhod.


Tranzitující Merkur Opozice Uran (30.4.2015 10:50:00 - 1.5.2015 20:32:00)
Vaše nervy nejsou asi tak docela v pořádku, potřebovali byste odpočinek. Možná vás ale čekají nepříjemné zprávy a spory. Jste pod tlakem. Pokud přehnaně kriticky hodnotíte a „shazujete“ každý detail něčího projektu, vysloužíte si nepřátelství, a to vám na klidu také nepřidá. Přidáte trochu tolerance? 


Tranzitující Venuše Trigon Pluto (1.5.2015 21:21:00 - 3.5.2015 16:10:00)
Dnes všichni vědí, že s vašimi názory musejí počítat. A ten odpovědný a náročný úkol bude možná svěřen vám, přesně jak jste si to přáli. Dnes dokážete rozdělovat povinnosti uvážlivě. Láska vám pomůže odhalit nějakou temnější stránku vaší osobnosti - pochopíte její kořeny a můžete něco změnit.


Tranzitující Venuše Opozice Neptun (2.5.2015 3:07:00 - 3.5.2015 21:57:00)
Pamatujte, že v lásce se můžete zklamat. Prožíváte ji jako opojení, ale tím spíš nevidíte, že se můžete mýlit. Cítíte smyslnost a touhu, ale možná roste i vaše chuť podlehnout nebo pít. To není příliš dobrá kombinace. Pak je tu také možné nebezpečí, že byste věnovali důvěru a lásku nečestnému člověku. Máte se s kým poradit?


Tranzitující Venuše Trigon Merkur (5.5.2015 10:58:00 - 7.5.2015 6:11:00)
Setkáte se s milými lidmi, možná hlavně s vědci a umělci. Dostane se vám pochvaly a potěší vás dárek. V rozhovoru pro vás není obtížné získat sympatie posluchačů, dnes vám může dát každý za pravdu. Také vyjadřovat své myšlenky psaním dokážete s obdivuhodnou lehkostí. Dnes budete duší společnosti, ať v reálu nebo třeba na „chatu“ či v podobných záležitostech. Je pravděpodobné, že dostanete výhodný tip, díky kterému trochu zmnožíte své finance.


Tranzitující Venuše Trigon Slunce (6.5.2015 8:48:00 - 8.5.2015 4:08:00)
Máte asi dobrou náladu, kterou podporují příjemné návštěvy, vztahy, události a zážitky. Jen tu přemíru dárků a drobností byste právě dnes kupovat nemuseli, ani se předvádět v luxusní restauraci; dnes vám to sice nepřijde, ale už zítra byste z toho mohli být nesví a divit se, kam se ty peníze poděly. Jste příjemně naladěni k zábavě i lásky hrám, tak proč toho nevyužít? Pokud jste tvůrčí typ, je vám nyní dopřáno množství pozitivní energie k vašemu vyjádření. Návštěva kosmetického studia bude příjemná, můžete také kupovat oblečení nebo zkrášlovat byt.


Tranzitující Slunce Kvadratura Měsíc (7.5.2015 3:41:00 - 9.5.2015 5:16:00)
Dnes by se mohla projevit menší skleslost, ne-li deprese. Není to nic vážného, dejte si třeba čokoládu, přes noc se všechno poněkud vyjasní. Tíží vás okolnosti, tlak okolí, neporozumění partnera. Pokud musíte, tak plačte, ale raději o samotě. Ale nebude lepší ten pesimismus hodit za hlavu? Až vám bude lépe, o problému si promluvte, určitě se dá řešit.


Tranzitující Slunce Kvadratura Venuše (7.5.2015 1:08:00 - 9.5.2015 2:43:00)
Milostná dobrodružství na toto období raději neplánujte a pokud máte problémy s partnerem, zkuste je řešit později. Možná bude společnost až příliš bujará a zábava až příliš veselá? Všeho s mírou ... S firemními penězi raději nenakládejte, dnes byste se zdáli rozmařilí. Také by možná stálo za to, kravatu, kterou váš šéf nesnáší, darovat strýčkovi. Dnes asi nepůjdete žádat o práci, ale pokud ano, je potřeba v oblečení určitá serióznost a střízlivost, ať nemáte na sobě dražší model, než váš potenciální šéf.


Tranzitující Merkur Kvadratura Mars (7.5.2015 14:36:00 - 9.5.2015 23:11:00)
Nenechte se oklamat, dnes vše třikrát zvažujte a pečlivě vyhodnocujte. Možná vás někdo nabádá k akci, ale nyní by to bylo unáhlené a mohlo by to být příčinou ztráty. Také nenechte vyprovokovat svou prchlivost, chce to klid. Dnes nebojujte, promýšlejte strategii a jednejte v souladu se svým svědomím.


Tranzitující Merkur Trigon Saturn (7.5.2015 22:01:00 - 10.5.2015 8:31:00)
Umíte se soustředit na vytčený cíl, cítíte odpovědnost za plnění úkolů a jste vytrvalí. Dnes vás čeká celkem příjemné jednání se staršími lidmi či autoritami. Uvědomíte si překážky, které vám bránily dosáhnout úspěchu, ale které jste již zřejmě překonali. Pokud studujete, dnes se hodně naučíte. Někdo si k vám asi přijde pro radu.


Tranzitující Merkur Trigon Jupiter (8.5.2015 11:04:00 - 11.5.2015 1:24:00)
Čeká vás pravděpodobně radost z práce, úspěch v práci, korespondenci, obchodu, zisk z kratších cest i jednání s nadřízenými a výše postavenými osobami. Dostanete dobrý nápad na to, kde pomoci svou velkorysostí a nějakým tím finančním darem. O svých možnostech a budoucnosti přemýšlejte s optimismem a promluvte si s přítelem.


Tranzitující Mars Kvadratura Merkur (8.5.2015 4:04:00 - 10.5.2015 23:44:00)
Možná asi kvůli milostným vášním a problémům, nebo pro záležitost, která vás „vytáčí“, se nedokážete dobře soustředit na práci a ani mluvit s vámi dnes pravděpodobně není pro okolí jednoduché. Nutné cestování vám zřejmě naruší plány, ale snažte se vyhnout prudkým konfliktům. Na cestách pak buďte opatrní a také nic neztraťte.


Tranzitující Mars Kvadratura Slunce (9.5.2015 14:16:00 - 12.5.2015 10:02:00)
V práci i partnerství asi vládne jisté napětí, projevuje se rozpor v cílech i prostředcích. Možná jste příliš netrpěliví nebo reagujete podrážděně. Na červenou stůjte, dávejte pozor na vše okolo, a při jakékoli činnosti opravdu dodržte všechny bezpečnostní předpisy. Nenechte se zavléct do hádky s viditelně vykolejeným člověkem, tentokrát je ústup více než žádoucí. Rozhodně dnes nekrmte žádná zvířata z ruky a raději je ani nehlaďte.


Tranzitující Mars Opozice Uran (10.5.2015 18:17:00 - 13.5.2015 14:08:00)
Možná vás čekají špatné zprávy (nebo alespoň ne až tak dobré), nepříjemné události a prudké výbuchy (emocí a energie). Cítíte se křečovitě a podrážděně, asi se vám nepodaří prosadit se svým originálním přístupem. Dnes buďte pozorní, ať nepřehlédnete nebezpečí! Dít se bude neočekávané a můžete svou rychlost přecenit. 


Tranzitující Venuše Trigon Mars (15.5.2015 0:58:00 - 16.5.2015 21:31:00)
Vaše snaha o vylepšení financí byla asi úspěšná. Prosazujete se uvážlivě a s citem, což je plus v práci, přátelství i lásce. Dnes toužíte po společnosti. Sblížíte se s někým, kdo ocení váš zájem i zdrženlivost.


Tranzitující Venuše Kvadratura Jupiter (15.5.2015 18:11:00 - 17.5.2015 14:51:00)
Možná se vyskytne právní konflikt, možná přijdou ztráty, omyly, zklamání. Jste teď poněkud více marnotratní a trochu nepřizpůsobiví. V práci se k vám důležitá osoba zachová nespravedlivě (nebo to tak aspoň cítíte). V milostné oblasti se přihodí něco nemilého, trochu si navzájem neporozumíte, nebo dojde i k odcizení. Možná se dnes dozvíte, že váš partner nestojí zrovna o svatbu. Důležité je, zda chce svůj život spojit s vaším.


Tranzitující Venuše Kvadratura Saturn (15.5.2015 7:20:00 - 17.5.2015 3:56:00)
Váš pocit odpovědnosti a snaha po plnění úkolů může být narušena někým milým a bezstarostným, kdo vás vytrhuje z práce. Možná znervózníte, že si toho někdo všimne, a pak nebude daleko k nepříjemnému přehlédnutí. Dají se čekat možná i nějaké nepříjemnosti, spory či neúspěch.


Tranzitující Slunce Kvadratura Merkur (18.5.2015 11:42:00 - 20.5.2015 13:32:00)
Nepříjemnosti se pokuste hodit za hlavu a do složitých jednání se raději nepouštějte. Cítíte stres a napětí, jednání jsou obtížná a dopisy nepříjemné, vlastně se vám do ničeho nechce. Ale brzy bude lépe.


Tranzitující Slunce Kvadratura Slunce (19.5.2015 12:54:00 - 21.5.2015 14:45:00)
Možná nevychází vše podle vašich představ, ale dá vám to rozhodně impuls k novému začátku. Zesílí vaše nevraživost, dnes jaksi na všechny vrčíte. Na náladě vám nepřidá ani nutnost nečekaně vydat peníze. Je zbytečné provokovat sám sebe k větší rozmrzelosti, jen by vás bolela hlava. Myslete raději na druhé, vneste do jednání více ohleduplnosti.


Tranzitující Slunce Opozice Uran (20.5.2015 9:31:00 - 22.5.2015 11:24:00)
Dnes příliš nespoléhejte na svůj mobil či počítač. Už se vám někdy stalo, že jste dostali cizí poštu? Pokud jde o práci či vztah - možná se vám zdá, že vás příliš omezuje v rozletu a bujarosti; možná by byla žádoucí trocha sebekázně a snahy. Dnes také můžete čekat, že se něco nevyvede podle vašich plánů a chcete-li se vyvarovat hádky, musíte se uhlídat.


Tranzitující Mars Kvadratura Mars (23.5.2015 2:26:00 - 25.5.2015 23:16:00)
Pozor na zbrklost a prudkost, ať jde o dopravní situaci či mezilidské chování. Špatně dnes asi odhadujete reakce jiných, situaci celkově i své možnosti. Nepřidělávejte si problémy a nevydaří-li se něco v milostném vztahu, urovnávejte to raději jindy.


Tranzitující Mars Trigon Saturn (23.5.2015 12:18:00 - 26.5.2015 9:09:00)
Pusťte se do plánování a prosazování svých záměrů. Nebude vám chybět ani soustředění, ani silná vůle. Cítíte, že chcete dosáhout úspěchu, a nějaké překážky by vás neměly odradit. Vytrvalost máte, a když přidáte dnešní dávku energie, dokážete hodně.


Tranzitující Mars Trigon Jupiter (24.5.2015 5:04:00 - 27.5.2015 1:59:00)
S úspěchem asi završíte důležitá jednání s úřady či nadřízenými apod., můžete obdržet příjemné zprávy. Pustíte se také asi do obhajování svého přesvědčení. Můžete také třeba tipovat na vítěze. Pocítíte chuť někomu aktivně pomoci a jistě to také uděláte. Člověk, se kterým se možná náhodně seznámíte, vám v jisté věci může hodně prospět.


Tranzitující Merkur Trigon Jupiter (27.5.2015 23:38:00 - 31.5.2015 14:32:00)
Čeká vás pravděpodobně radost z práce, úspěch v práci, korespondenci, obchodu, zisk z kratších cest i jednání s nadřízenými a výše postavenými osobami. Dostanete dobrý nápad na to, kde pomoci svou velkorysostí a nějakým tím finančním darem. O svých možnostech a budoucnosti přemýšlejte s optimismem a promluvte si s přítelem.


Tranzitující Merkur Trigon Saturn (28.5.2015 21:33:00 - 1.6.2015 11:35:00)
Umíte se soustředit na vytčený cíl, cítíte odpovědnost za plnění úkolů a jste vytrvalí. Dnes vás čeká celkem příjemné jednání se staršími lidmi či autoritami. Uvědomíte si překážky, které vám bránily dosáhnout úspěchu, ale které jste již zřejmě překonali. Pokud studujete, dnes se hodně naučíte. Někdo si k vám asi přijde pro radu.


Tranzitující Jupiter Opozice Venuše (28.5.2015 8:34:00 - 11.6.2015 2:09:00)
Něco vás asi svádí ke zbytečnému utrácení, navíc se ukáže, že některá ze zakoupených věcí je vyloženě „pro kočku“. Dnes možná nějak nevycházíte s přáteli a partnerem - máte rozdílný pohled na věc, nebo máte na sobě něco, co se jim zdá nevkusné (nový zlatý řetěz? flitrovou podprsenku?).


Tranzitující Slunce Kvadratura Mars (29.5.2015 10:17:00 - 31.5.2015 12:19:00)
Dnes to chce klid, přes cestu přecházejte s někým, kdo se umí dobře rozhlédnout. Řídíte-li auto, dejte si pozor (červená znamená stůj!) a nerozptylujte svou pozornost nadáváním. Vezete-li v autě kočku, přesvědčte se raději dvakrát, že jste dobře zavřeli dvířka jejího přepravního boxu. Pokud to dnes „schytáte“ od šéfa hned po příchodu do práce, nevyskakujte a neoponujte, mohli byste říct něco, čeho byste později velmi litovali. Až pomine účinek tohoto aspektu, můžete přijít s nějakým nápadem, který vám dopomůže k pracovnímu vzestupu.


Tranzitující Slunce Trigon Saturn (29.5.2015 17:28:00 - 31.5.2015 19:30:00)
Konečně máte možnost se soustředit. Promyslete si své cíle a zvolte prostředky k jejich dosažení. Nyní máte skvělé organizační schopnosti a úmysl dojít k úspěchu. Spolupráce vyžaduje dohodu o rozvržení kompetencí, ale také otevřenost a velkorysost, což se týká nejen práce, ale i partnerského soužití.


Tranzitující Merkur Kvadratura Mars (29.5.2015 10:06:00 - 2.6.2015 0:12:00)
Nenechte se oklamat, dnes vše třikrát zvažujte a pečlivě vyhodnocujte. Možná vás někdo nabádá k akci, ale nyní by to bylo unáhlené a mohlo by to být příčinou ztráty. Také nenechte vyprovokovat svou prchlivost, chce to klid. Dnes nebojujte, promýšlejte strategii a jednejte v souladu se svým svědomím.


Tranzitující Venuše Kvadratura Pluto (29.5.2015 19:40:00 - 31.5.2015 19:24:00)
Jste otrávení jen tak, nebo jste se přiotrávili jídlem? V práci asi něco vyvolalo vaši nespokojenost a byla omezena vaše tendence k prosazení se. Dnes se navíc můžete v něčem nebo někom zklamat, věnovat důvěru nesprávné osobě. V milostném životě asi není všechno v pořádku, možná se vyskytnou podivné okolnosti.


Tranzitující Jupiter Konjunkce Měsíc (29.5.2015 3:01:00 - 11.6.2015 17:42:00)
Jste tvůrčí, dosahujete úspěchů, nadšení vás může nést dál a dál. Můžete se zasnoubit či uzavřít sňatek, rozšířit rodinu. Vítaná návštěva.


Tranzitující Slunce Trigon Jupiter (30.5.2015 5:39:00 - 1.6.2015 7:42:00)
Optimistické naladění vám pomůže zvládnout jednání na úřadech (nebo zkoušku). Zvířátko nevoďte na úřad, ale na procházku - možná vás seznámí s někým zajímavým. Dnes máte úspěch a cítíte radost. Jste nejen veselí, ale také dokážete pomoci jiným.


Tranzitující Saturn Konjunkce Uran (31.5.2015 7:33:00 - 2.7.2015 7:51:00)
Přes případné chyby, ztráty, nepříjemné události se pokuste přenést. Nezdary si nepřipouštějte, myslete na příští lepší řešení. V práci neuvidí rádi bezstarostnost, ale spíše píli a vytrvalost. Možná se právě cítíte příliš deptáni pracovním procesem, snad za čas najdete možnosti změn. Dnes by vaše inovace byly všem „proti srsti“. 


Tranzitující Venuše Trigon Uran (4.6.2015 16:31:00 - 6.6.2015 18:09:00)
Nečekaná návštěva, překvapení, dárek - to vás asi dnes čeká. Můžete se pokusit připravit na náhlé výkyvy citů a změny náklonnosti, dnes jich přijde možná mnoho. Nepředvídané a neočekávané události, nová přátelství a vztahy - a nebo jen náhlá inspirace pro vaši uměleckou tvorbu - to bude dnešek ve zkratce. Možná se seznámíte se způsobem, jak fotografovat či jinak zachytit lidskou auru? Pokud hledáte lásku, může vás čekat seznámení za naprosto neuvěřitelných okolností nebo s osobou, které připadáte naprosto neuvěřitelný vy.


Tranzitující Mars Sextil Měsíc (4.6.2015 9:50:00 - 7.6.2015 7:35:00)
Máte energii, citlivost, touhu po změně a tvůrčí činnosti. Není divu, že můžete dosáhnout úspěchů. Vaše citlivost vás nebrzdí, naopak vám přidává energii a zesiluje vaši přitažlivost.


Tranzitující Mars Trigon Venuše (4.6.2015 6:15:00 - 7.6.2015 4:00:00)
Vaše snaha o vylepšení financí může být úspěšná. Prosazujete se uvážlivě a s citem, což je plus v práci, přátelství i lásce. Dnes toužíte po společnosti a jistě se s někým sblížíte. Chce to jen překonat pohodlnost.


Tranzitující Slunce Sextil Měsíc (7.6.2015 8:08:00 - 9.6.2015 10:17:00)
Přátelé vás dnes potěší, třeba jen milým slovem nebo malým dárkem. Krátká cesta se vydaří, vládne pohoda. V práci je vaše dobrá nálada také vidět, změny a rychlé práce zvládáte s přehledem.


Tranzitující Slunce Trigon Venuše (7.6.2015 5:33:00 - 9.6.2015 7:43:00)
Dnes se můžete cítit úspěšně, být v příjemné společnosti. Čeká vás obdiv a podpora. Peníze dokážete přijímat, vydělávat i utrácet, vše s nadšením a velkoryse. Spolupráce vám přinese finanční prospěch.


Tranzitující Saturn Kvadratura Slunce (12.6.2015 0:29:00 - 20.9.2015 20:11:00)
Situace může být obtížná, snad cítíte překážky, potíže a trápení. Je možné, že jste nuceni k šetrnosti, navíc vám někdo „hází klacky pod nohy“. Křečovité trápení se tím vším by se špatně odrazilo na vašem zdraví. Asi vám to teď zní hloupě, ale sami zakrátko poznáte, že je nutný optimismus (naděje).


Tranzitující Slunce Opozice Neptun (14.6.2015 21:30:00 - 16.6.2015 23:44:00)
Můžete si uvědomit, že jste se v něčem (či někom) spletli. Situaci můžete posoudit několikrát a třeba i požádat někoho o pomoc. V práci ani doma neslibujte víc, než dokážete splnit a nechcete-li něco udělat, řekněte jasné „ne“.


Tranzitující Slunce Trigon Pluto (14.6.2015 14:44:00 - 16.6.2015 16:58:00)
Dnes promyslete strategii a s odvahou se pusťte do uskutečňování svých plánů. Vyřešíte dosavadní záhadu, přijdete na kloub zajímavé obchodní příležitosti nebo zkrátka něco vyzkoumáte. Máte šanci na úspěch a prosazení se.


Tranzitující Venuše Sextil Jupiter (14.6.2015 19:09:00 - 17.6.2015 1:41:00)
Může to být šťastný den, v němž nechybí společnost, zábavy, dary, radovánky, příjemné návštěvy, ani uznání. Jste velkorysí, plni sebedůvěry a optimismu. Vaše duchovní naladění vám dává harmonii, věříte v sebe a své mimořádné cíle. Rozhodně si kupte los a vsaďte alespoň Sportku nebo Šťastných 10.


Tranzitující Venuše Sextil Saturn (14.6.2015 6:04:00 - 16.6.2015 12:15:00)
Můžete cítit duševní stabilitu a vyrovnanost. Ačkoli předchozí události mohly být tíživé, vyrovnáváte se s nimi, posilujete své sebeovládání a pocit odpovědnosti. Dnes odoláte výhodným výprodejům a nepořídíte si ten krásný chlupatý svetřík ani novou čepici na zimu. Spíš si dáte do pořádku věci na pracovním stole, urovnáte vztahy s příbuznými a zvýšíte svou sebedůvěru. Promyslíte také třeba možnosti, jak dosáhnout zisku ve spojení se zemědělstvím, stavbami a realitami, případně v souvislosti se studní či hornictvím. 


Tranzitující Mars Opozice Neptun (14.6.2015 22:57:00 - 17.6.2015 21:30:00)
Dnes vám asi hrozí přecitlivělost, přemrštěné jednání i nepřátelství. Vaše jednání možná nenalezne pochopení, cítíte se osaměle. Toužíte po splnění svých snů, ale vaše energie se právě ubírá jinými cestami. Možná nevíte, jak se zachovat v situaci, která si žádá okamžitého řešení. Nevyhýbejte se problémům, neutápějte je v alkoholu, pokuste se je vyřešit třeba s něčí pomocí.


Tranzitující Mars Trigon Pluto (14.6.2015 13:27:00 - 17.6.2015 11:58:00)
Pusťte se třeba do provádění změn v práci - dokážete vše dobře zorganizovat. Pokud byste pro nějaký nový nápad museli změnit zaběhané pořádky, nedivte se. Někdy je třeba zkrátka se vrátit znova na začátek, aby nadále šlo vše lépe než dříve.


Tranzitující Slunce Trigon Merkur (18.6.2015 19:00:00 - 20.6.2015 21:16:00)
Můžete potkat nové přátele, úspěšně napsat několik dopisů i se vypravit na kratší cestu. Dostane se vám pochopení i povzbuzení. Spolupráce bude také úspěšná, jen byste neměli opomenout svou schopnost naslouchat.


Tranzitující Slunce Trigon Slunce (19.6.2015 20:26:00 - 21.6.2015 22:42:00)
Čas pro mírný úspěch. Cítíte se oceňováni a podporováni. Vede se vám ve finanční oblasti, studiu, jednání s příbuznými a okolím a také zábavu si dovedete vychutnat. Dnes z vás budou mít radost děti i váš partner.


Tranzitující Mars Trigon Merkur (20.6.2015 10:22:00 - 23.6.2015 9:19:00)
Dnes můžete velmi úspěšně vést obchodní jednání a zářit budete i při diskusi. Váš rozum je bystrý a vaše kritická mysl vám umožní dosáhnout úspěchů v práci i obchodě. Odlišné názory dnes asi překonáte logikou i chápavostí a vaše řeč se bude velmi dobře poslouchat.


Tranzitující Merkur Kvadratura Mars (21.6.2015 2:59:00 - 23.6.2015 17:03:00)
Nenechte se oklamat, dnes vše třikrát zvažujte a pečlivě vyhodnocujte. Možná vás někdo nabádá k akci, ale nyní by to bylo unáhlené a mohlo by to být příčinou ztráty. Také nenechte vyprovokovat svou prchlivost, chce to klid. Dnes nebojujte, promýšlejte strategii a jednejte v souladu se svým svědomím.


Tranzitující Merkur Trigon Saturn (21.6.2015 12:52:00 - 24.6.2015 0:56:00)
Umíte se soustředit na vytčený cíl, cítíte odpovědnost za plnění úkolů a jste vytrvalí. Dnes vás čeká celkem příjemné jednání se staršími lidmi či autoritami. Uvědomíte si překážky, které vám bránily dosáhnout úspěchu, ale které jste již zřejmě překonali. Pokud studujete, dnes se hodně naučíte. Někdo si k vám asi přijde pro radu.


Tranzitující Mars Trigon Slunce (21.6.2015 22:14:00 - 24.6.2015 21:18:00)
Dnes asi překvapíte ohromnou podnikavostí, máte plno energie a vyloženě s ní plýtváte. Můžete plně rozvíjet svou osobnost a dokážete se prosadit. Asi jste se rozhodli začít uskutečňovat své plány.


Tranzitující Merkur Trigon Jupiter (22.6.2015 4:47:00 - 24.6.2015 13:54:00)
Čeká vás pravděpodobně radost z práce, úspěch v práci, korespondenci, obchodu, zisk z kratších cest i jednání s nadřízenými a výše postavenými osobami. Dostanete dobrý nápad na to, kde pomoci svou velkorysostí a nějakým tím finančním darem. O svých možnostech a budoucnosti přemýšlejte s optimismem a promluvte si s přítelem.


Tranzitující Venuše Opozice Venuše (23.6.2015 21:25:00 - 26.6.2015 11:46:00)
Zbytečně jste kupovali tu drahou věc - brzy asi dostanete úplně stejnou jako dar. Něco se vám navíc nepodařilo „doladit“. A pokud jde o lásku, cítíte ve své vášni určité rozpory. City právě teď asi projevujete odlišně než váš partner, což může být zdrojem nedorozumění. Není to tak, že by jeden miloval méně než druhý, jen svou lásku dáváte najevo jiným způsobem.


Tranzitující Venuše Konjunkce Měsíc (24.6.2015 0:33:00 - 26.6.2015 15:02:00)
Umění, cestování, společenské aktivity, to je dnes to pravé. Všude naleznete příjemnou společnost a dobrou náladu. Můžete být úspěšní ve finančních záležitostech spojených zejména s obchodem, prodejem květin, voňavek či kanárků a okrasných předmětů. Zkuste si také koupit los. Čeká vás spokojenost, klid, návštěvy, družnost a také procítěné milování.


Tranzitující Slunce Trigon Mars (29.6.2015 19:35:00 - 1.7.2015 21:55:00)
Máte v plánu do něčeho se pustit? Bude-li to záležitost nepříliš dlouhá, můžete začít. Jste plni energie a sebedůvěry, tak proč toho nevyužít?


Tranzitující Merkur Sextil Měsíc (29.6.2015 20:19:00 - 1.7.2015 8:55:00)
Zaznamenáte úspěch, nijak obrovský, ale zatím stačí, že? Vaše citlivost je posílena bystrým myšlením, možná dokážete lépe než jindy odhalit pohnutky druhých. Změna, která nastala, se ukáže jako příznivá. Dobře se vám přemýšlí a dobře se vyjadřujete.


Tranzitující Merkur Trigon Venuše (29.6.2015 18:21:00 - 1.7.2015 7:06:00)
Umění, cestování, společenské aktivity, to může být dnes to pravé. Všude naleznete příjemnou společnost a dobrou náladu. Čeká vás návštěva nebo dobré zprávy, možná i dar a třeba se shledáte s věcí, kterou jste dlouho marně hledali. Také vám mohou být dnes doručeny z katalogu objednané šaty. Pokud jde o lásku, vládne harmonie a porozumění...


Tranzitující Saturn Kvadratura Merkur (29.6.2015 0:04:00 - 4.9.2015 21:52:00)
Potíže můžete pociťovat zejména v obchodě, podnikání, korespondenci, špatné společnosti. Pozor na spory se staršími lidmi, hlídejte si listiny a finance. Myslete pružně. Nezapomeňte zkontrolovat, zda jste splnili opravdu všechny úkoly.


Tranzitující Slunce Kvadratura Jupiter (30.6.2015 15:05:00 - 2.7.2015 17:24:00)
Nenechte se strhnout počátečním nadšením k uzavření nevýhodné dohody. Můžete si myslet, že jste šoumen s nadhledem, ale na smlouvy pozor. Ani na úřadech neudělá nadřazené chování žádoucí dojem. V práci ani doma neslibujte zázraky, nabrali byste na sebe víc odpovědnosti, než je zdrávo. Mohou nastat neshody pokud jde o akcie, podnikání, právní záležitosti či o výchovu nebo náboženství.


Tranzitující Slunce Kvadratura Saturn (30.6.2015 2:48:00 - 2.7.2015 5:08:00)
Dnes se asi necítíte nejlíp. Úkoly, které spěchají, byste zřejmě vyřešit měli, ale ty ostatní by mohly počkat. Máte hodně věcí k přemýšlení, to je jisté. Jen nepropadejte pesimismu, bude líp. Dnes nikoho nepoučujte, nevychovávejte a nepodezírejte, určitě byste to přehnali a reakce by byly velmi nepříznivé.


Tranzitující Neptun Konjunkce Mars (1.7.2015 20:18:00 - 27.9.2015 5:25:00)
Dnes jste asi trochu podivín. Vystříhejte se agresivity a bláznění, vyhněte se drogám a návykovým látkám. S ukazováním síly pozor - myslíte si právě, že jste Schwarzenegger? I pokud jde o milostné záležitosti jste asi naladěni na styl „jít hned na věc“ - ale co partner?


Tranzitující Venuše Sextil Pluto (3.7.2015 19:12:00 - 7.7.2015 4:09:00)
Dnes všichni vědí, že s vašimi názory musejí počítat. A ten odpovědný a náročný úkol bude možná svěřen vám, přesně jak jste si to přáli. Dnes dokážete rozdělovat povinnosti uvážlivě. Láska vám pomůže odhalit nějakou temnější stránku vaší osobnosti - pochopíte její kořeny a můžete něco změnit.


Tranzitující Merkur Opozice Neptun (4.7.2015 22:31:00 - 6.7.2015 4:21:00)
(Naděje jste si asi dělali marně, zřejmě to nevyšlo. Docházet může k omylům, depresím, zklamáním i nepoctivosti. Inspirace se vám nepodařilo využít a vaše intuice byla svedena na zcestí? S někým si asi neporozumíte - nepodezřívejte se z nepoctivosti či ze lži, raději si upřímně promluvte.) Jste-li vzácně vyrovnaná osobnost, zřejmě dojde jen ke zmatkům v korespondenci.


Tranzitující Merkur Trigon Pluto (4.7.2015 18:23:00 - 6.7.2015 0:24:00)
Vyřešíte asi záhadu podivných vztahů na vašem pracovišti a s citem pro spravedlivé posouzení ji můžete objasnit (jen nesklouzněte k pomluvám a manipulaci). Máte hodně nových plánů a chuť k jejich uskutečňování (nebo se vrátíte k uskutečňování těch dříve zapomenutých)?


Tranzitující Venuše Trigon Neptun (4.7.2015 5:35:00 - 7.7.2015 15:52:00)
Měli jste příjemný sen? Dnes vás navštíví inspirace, ať milostná nebo umělecká. Můžete jí napomoci návštěvou divadla, kina, koncertu nebo výstavy oděvní historie.


Tranzitující Mars Trigon Mars (6.7.2015 1:54:00 - 9.7.2015 1:57:00)
Cítíte, že dokážete vše, na co si vzpomenete? Máte zřejmě mnoho skvělých nápadů, ale také hodně sil k jejich uskutečnění. Jste ve formě. Jen do toho! 


Tranzitující Mars Kvadratura Saturn (6.7.2015 12:14:00 - 9.7.2015 12:18:00)
Nepromyšleným jednáním či investováním byste mohli rozkolísat vaše materiální jistoty. Možná touha po sexuálním uspokojení by neměla přehlušit váš smysl pro odpovědnost. Dobře si rozmyslete, jak využijete svou energii - je celkem zbytečné vkládat ji do hádek a sporů.


Tranzitující Merkur Trigon Slunce (7.7.2015 19:11:00 - 8.7.2015 22:24:00)
Dnes se vám daří práce i obchody, ve studiu i při cestování. Vaše bystré a pohotové myšlení zaznamenává nový příliv energie. Skvěle rozeznáváte to důležité a podružné. Pusťte se do korespondence, psaní deníku nebo knihy.


Tranzitující Merkur Trigon Merkur (7.7.2015 5:03:00 - 8.7.2015 8:44:00)
Čas dobrý pro duševní práci, krátké cesty i vyřizování důležitých záležitostí. Spousta věcí vás zajímá a dokážete o nich poutavě a trefně mluvit. 


Tranzitující Mars Kvadratura Jupiter (7.7.2015 5:47:00 - 10.7.2015 5:54:00)
Tentokrát svým jednáním okolí překvapíte asi nepříjemně (možná si je jen špatně vyloží). Den není vhodný pro jednání na úřadech ani s nadřízenými; jejich požadavky jsou zřejmě v rozporu s vašimi plány. Dodržujte bezpečnostní předpisy, nenechte se zlákat k nesprávnému jednání a také dnes nejezte příliš ostrá či tučná jídla.


Tranzitující Jupiter Sextil Pluto (9.7.2015 12:41:00 - 19.7.2015 13:38:00)
Budete se asi věnovat záležitostem spojeným s vaším sebeprosazením a také můžete potkat nového přítele, který vám pomůže. Najdete sílu k důležitým změnám, do kterých se vám dříve příliš nechtělo. 


Tranzitující Jupiter Trigon Neptun (10.7.2015 21:47:00 - 20.7.2015 21:21:00)
Budete asi hovořit o romantických záležitostech, umění, inspiraci, také vás čekají příjemné zážitky a prohloubení citů. Vsadit si můžete také, třeba Sportku apod.


Tranzitující Venuše Opozice Merkur (11.7.2015 1:23:00 - 16.7.2015 2:23:00)
Přemýšlet se vám dnes asi nějak nechce, rozladily vás možná nepříjemné návštěvy a špatné zprávy. Také na cestách či ve společnosti se dá čekat menší nepříjemnost. Možná místo na práci myslíte na lásku? Při milování dnes raději méně mluvte, více konejte.


Tranzitující Merkur Trigon Mars (12.7.2015 21:46:00 - 13.7.2015 21:48:00)
Na podporu vaší aktivitě přichází bystré myšlení. Cokoli si usmyslíte, víte jak to udělat a jak vše zorganizovat, aby se dílo zdařilo. Vaše řeč či přednáška dnes bude nezapomenutelná. Pro klid v okolí jen trochu omezte špičkování. Pokud cokoli tvoříte, určitě se to podaří. Vyžíváte-li se ve sportu, můžete zkusit kulečník, turnaj ve vrhání šipek, střelbě z luku či pistole nebo něco jako orientační běh, určitě se vám to bude líbit.


Tranzitující Merkur Kvadratura Jupiter (13.7.2015 7:08:00 - 14.7.2015 7:00:00)
Při studiu či styku s právníky a úřady můžete mít dnes obtíže. Dají se čekat konflikty a následné nepříjemnosti, případně ztráty. Nepřeceňujte své možnosti a své myšlenky nešiřte nijak masivně, dnes by nemusely být pochopeny. Prozradíte-li neuváženě něco o někom, buďte si jisti, že se to brzy dozví.


Tranzitující Merkur Kvadratura Saturn (13.7.2015 1:15:00 - 14.7.2015 1:13:00)
I když máte špatnou náladu, možná způsobenou nepříjemným dopisem, vynasnažte se nehádat. Šetrnost je v pořádku, ale nesmí se přehánět, nové boty asi už potřebujete. Na splnění vašeho nového plánu si bohužel budete muset zřejmě ještě počkat, teď to zkrátka nejde. Uraženou ješitnost uchlácholte někde v skrytu, ať si z vás okolí netropí žerty.


Tranzitující Venuše Opozice Slunce (13.7.2015 9:16:00 - 19.7.2015 22:31:00)
Vaše energie může být brzděna nedobrou náladou, nechutí k práci i faktickými obtížemi. Jistá osoba vás ale možná i tak považuje za skvělého a milého člověka. 


Tranzitující Venuše Kvadratura Uran (15.7.2015 14:44:00 - 3.8.2015 19:41:00)
Dnes jste asi v napětí, hlavně pokud jde o lásku. Vyskytnou se možná nečekané neshody, nepříjemnosti, výstřednosti, v krajním případě snad i rozchody. Vaši originalitu neocení nyní zřejmě ani doma, ani v práci. Pročpak asi - přehnali jste to s tím báječným modelem průhledné halenky nebo téměř pod boky utržených džín či objemem zlata na krku či jiné části těla?


Tranzitující Slunce Kvadratura Pluto (16.7.2015 1:32:00 - 18.7.2015 3:50:00)
Asi vám někdo zkříží plány svými požadavky. Stojí-li to za to, můžete se přizpůsobit. Dnes si dejte více pozor na to, co říkáte a do čeho se vrháte po hlavě; spěch není na místě. Cítíte-li osten žárlivosti, rozhodně nepomůže diktátorská scéna, hádka ani bouchnutí do stolu. Totéž vám nepomůže ani při mocenském boji v zaměstnání. 


Tranzitující Merkur Kvadratura Pluto (20.7.2015 8:34:00 - 21.7.2015 7:01:00)
Výhodné možnosti asi nevyjdou, finanční spekulace nemají moc šancí na úspěch, i když vypadají tak lákavě. Navíc se můžete dostat do řečí. Neprozrazujte své slabiny. Vaše plány mohou být také zmařeny nutností někam odjet (nebo odjíždí vaše partnerka?). Něčí neuvážené řeči narušily vaše sebevědomí? - neberte je vážně.


Tranzitující Slunce Trigon Uran (22.7.2015 4:08:00 - 24.7.2015 6:23:00)
Nečekaná informace se ukáže jako příznivá. Můžete s úspěchem využít své inspirace. Dočkáte se podpory, i když váš nápad na první pohled vypadá docela bláznivě. Pokud jde o práci, vaše originalita dojde ocenění. Nu, a pokud jde o to, že chystáte k večeři (kdovíproč) něco jako kuře na marmeládě s jablečnou rýží, můžete být klidní - všem dnes bude chutnat.


Tranzitující Merkur Trigon Uran (23.7.2015 2:07:00 - 24.7.2015 0:43:00)
Potkáte asi zvláštní lidi, podlehnete novým zájmům a prohloubíte své poznání. Dobré nápady můžete dostat třeba u počítače, pustit se do psaní literatury nebo vědeckého pojednání. Vaše nekonvenční plány a postoje jsou oceňovány jako originální - dobrý den pro tvorbu reklamy či nějaký vynález. Rozhodně něčím překvapíte své blízké, možná nečekanou praktičností vámi objednaného nového bláznivého přístroje pro domácnost, který vám právě doručila přepravní služba.


Tranzitující Merkur Sextil Jupiter (27.7.2015 14:24:00 - 28.7.2015 13:52:00)
Čeká vás pravděpodobně radost z práce, úspěch v práci, korespondenci, obchodu, zisk z kratších cest i jednání s nadřízenými a výše postavenými osobami. Dostanete dobrý nápad na to, kde pomoci svou velkorysostí a nějakým tím finančním darem. O svých možnostech a budoucnosti přemýšlejte s optimismem a promluvte si s přítelem.


Tranzitující Merkur Sextil Saturn (27.7.2015 8:43:00 - 28.7.2015 8:07:00)
Umíte se soustředit na vytčený cíl, cítíte odpovědnost za plnění úkolů a jste vytrvalí. Dnes vás čeká celkem příjemné jednání se staršími lidmi či autoritami. Uvědomíte si překážky, které vám bránily dosáhnout úspěchu, ale které jste již zřejmě překonali. Pokud studujete, dnes se hodně naučíte. Někdo si k vám asi přijde pro radu.


Tranzitující Mars Kvadratura Pluto (29.7.2015 13:15:00 - 1.8.2015 14:48:00)
Asi ještě trvá nějaká dlouhodobější krize, kolegové nejsou dost kolegiální, možná se v někom zklamete. Dnes asi nějak nejste schopni začít s nějakou záležitostí znova od začátku, ale určitě se vám stále připomíná a dovádí vás k zuřivosti. Dejte si pozor na násilné typy a vynechte osamělé procházky.


Tranzitující Jupiter Opozice Merkur (29.7.2015 4:43:00 - 7.8.2015 15:08:00)
Do práce se vám asi nějak nechce, možná kvůli těm nepříjemnostem s písemnostmi. Může dojít i k hádce. Dávejte si pozor, kam co dáváte, ať jde o vaše doklady nebo pracovní složky. Také si hlídejte, abyste neřekli či nenapsali to, co mělo zůstat nevysloveno (nenapsáno).


Tranzitující Venuše Opozice Slunce (30.7.2015 18:30:00 - 5.8.2015 21:01:00)
Vaše energie může být brzděna nedobrou náladou, nechutí k práci i faktickými obtížemi. Jistá osoba vás ale možná i tak považuje za skvělého a milého člověka. 


Tranzitující Slunce Sextil Saturn (31.7.2015 13:20:00 - 2.8.2015 15:30:00)
Konečně máte možnost se soustředit. Promyslete si své cíle a zvolte prostředky k jejich dosažení. Nyní máte skvělé organizační schopnosti a úmysl dojít k úspěchu. Spolupráce vyžaduje dohodu o rozvržení kompetencí, ale také otevřenost a velkorysost, což se týká nejen práce, ale i partnerského soužití.


Tranzitující Merkur Konjunkce Měsíc (31.7.2015 11:05:00 - 1.8.2015 11:42:00)
Máte chuť něco změnit, podniknete kratší cestu, seznámíte se s někým a navíc budete mít úspěch. Dokážete vyjádřit své myšlenky i pocity. Váš partner (i obchodní) má na většinu záležitostí téměř stejný názor jako vy.


Tranzitující Merkur Opozice Venuše (31.7.2015 9:50:00 - 1.8.2015 10:25:00)
Společník vám pravděpodobně přijde říci, co nelichotivého si o vás myslí. Není divu, že pak budete mít špatnou náladu, zvlášť jestli navíc dostanete nepříjemnou zprávu. Dnes asi nějak nedokážete svou řečí nikoho uklidnit, dochází k omylům a nesouladu. Váš plán na dobrou pohodu bude možná zmařen nutností někam jet. Finanční spekulace se dnes nemusí vydařit. 


Tranzitující Slunce Sextil Jupiter (1.8.2015 1:34:00 - 3.8.2015 3:44:00)
Optimistické naladění vám pomůže zvládnout jednání na úřadech (nebo zkoušku). Zvířátko nevoďte na úřad, ale na procházku - možná vás seznámí s někým zajímavým. Dnes máte úspěch a cítíte radost. Jste nejen veselí, ale také dokážete pomoci jiným.


Tranzitující Jupiter Opozice Slunce (2.8.2015 23:49:00 - 12.8.2015 8:08:00)
Z lehkomyslnosti byste se mohli dopustit omylu nebo se zaplést se špatnou společností. Na vaši pověst by to mělo nedobrý vliv. S jídlem a požitky to nepřežeňte, další den byste se cítili bídně. Nesázejte. Nehádejte se v úředních budovách.


Tranzitující Venuše Opozice Merkur (3.8.2015 8:53:00 - 8.8.2015 0:32:00)
Přemýšlet se vám dnes asi nějak nechce, rozladily vás možná nepříjemné návštěvy a špatné zprávy. Také na cestách či ve společnosti se dá čekat menší nepříjemnost. Možná místo na práci myslíte na lásku? Při milování dnes raději méně mluvte, více konejte.


Tranzitující Merkur Trigon Neptun (4.8.2015 5:44:00 - 5.8.2015 7:40:00)
Dnes vám přicházejí na mysl dobré nápady, jak uskutečnit vaše inspirativní představy. S radostí tvoříte a také navazujete nová přátelství. Jste velmi vnímaví, okouzlující a dokážete jít na kloub věci stejně jako vyjádřit své tužby.


Tranzitující Merkur Sextil Pluto (4.8.2015 2:16:00 - 5.8.2015 4:09:00)
Vyřešíte asi záhadu podivných vztahů na vašem pracovišti a s citem pro spravedlivé posouzení ji můžete objasnit (jen nesklouzněte k pomluvám a manipulaci). Máte hodně nových plánů a chuť k jejich uskutečňování (nebo se vrátíte k uskutečňování těch dříve zapomenutých)?


Tranzitující Merkur Opozice Slunce (6.8.2015 19:50:00 - 7.8.2015 22:47:00)
Vaši energii možná oslabuje nervozita. K přemýšlení asi nemáte moc chuti, navíc se dá čekat nepříznivá zpráva a na cestě by vás také mohla potkat nějaká nepříjemnost. Pokuste se lépe pochopit sami sebe, ale moc o tom nemluvit. S dětmi se dnes nějak nedokážete domluvit, do školy se vám nechce a v nedaleké lékárně možná nemají lék, na který máte recept? Starosti odsuňte na jindy, raději se pokuste relaxovat.


Tranzitující Merkur Opozice Merkur (6.8.2015 6:21:00 - 7.8.2015 9:05:00)
Obtížně se vyjadřujete, vaše myšlenky se jaksi předbíhají. Několikrát se přeřeknete, spletete a pak se budete cítit podrážděně. Není divu. Raději své myšlenky zkuste zachytit, zapsat (kdoví, třeba vás napadlo něco geniálního) a přebrat si je, až naleznete více klidu. Nenechte se rozhodit ani nepříjemným dopisem, vše se později vysvětlí - možná jste jej špatně pochopili.


Tranzitující Jupiter Kvadratura Uran (6.8.2015 21:03:00 - 16.8.2015 4:01:00)
Dnes vaše originální názory či přístupy budou asi v nemilosti. Dají se čekat možná i nějaká nemilá překvapení, konflikty, omyly i ztráty. 


Tranzitující Merkur Kvadratura Uran (7.8.2015 6:56:00 - 8.8.2015 10:05:00)
Vaše nervy nejsou asi tak docela v pořádku, potřebovali byste odpočinek. Možná vás ale čekají nepříjemné zprávy a spory. Jste pod tlakem. Pokud přehnaně kriticky hodnotíte a „shazujete“ každý detail něčího projektu, vysloužíte si nepřátelství, a to vám na klidu také nepřidá. Přidáte trochu tolerance? Nemůžete se možná projevit tak svobodně, jak byste chtěli, ale bude dobré najít způsob nebo oblast, kde a jak by to šlo.


Tranzitující Mars Trigon Uran (7.8.2015 12:08:00 - 10.8.2015 14:13:00)
Přicházejí k vám nejen dobré nápady, ale asi i touha po dobrodružství. Využijete své tvůrčí síly a originalitu jistě v práci, kde vaši aktivitu ocení, ale energie a originalita se projeví i ve volném čase, ve sportu i milostném životě. Pokud jste velmi mladí, asi se vám právě „zapalují lýtka“.


Tranzitující Slunce Konjunkce Měsíc (9.8.2015 4:08:00 - 11.8.2015 6:11:00)
Vhodný čas k přemýšlení nad city i způsobem jejich projevení. Náladu máte dobrou, jistě dokážete tolerovat i odlišné názory. Projeví se to i v obchodním jednání.


Tranzitující Slunce Opozice Venuše (9.8.2015 1:34:00 - 11.8.2015 3:37:00)
Možná bude společnost až příliš bujará a zábava až příliš veselá? Všeho s mírou ... S firemními penězi zacházejte uvážlivě, ať v práci vidí, že nejste žádný rozmařilec. Také by možná stálo za to, kravatu, kterou váš šéf nesnáší, darovat strýčkovi. Jdete-li žádat o práci, je potřeba v oblečení určitá serióznost a střízlivost, ať nemáte na sobě dražší model, než váš potenciální šéf.


Tranzitující Venuše Trigon Neptun (11.8.2015 4:36:00 - 14.8.2015 12:26:00)
Měli jste příjemný sen? Dnes vás navštíví inspirace, ať milostná nebo umělecká. Můžete jí napomoci návštěvou divadla, kina, koncertu nebo výstavy oděvní historie.


Tranzitující Venuše Sextil Pluto (11.8.2015 15:43:00 - 14.8.2015 22:52:00)
Dnes všichni vědí, že s vašimi názory musejí počítat. A ten odpovědný a náročný úkol bude možná svěřen vám, přesně jak jste si to přáli. Dnes dokážete rozdělovat povinnosti uvážlivě. Láska vám pomůže odhalit nějakou temnější stránku vaší osobnosti - pochopíte její kořeny a můžete něco změnit.


Tranzitující Merkur Opozice Mars (12.8.2015 8:19:00 - 13.8.2015 13:40:00)
Nenechte se oklamat, dnes vše třikrát zvažujte a pečlivě vyhodnocujte. Možná vás někdo nabádá k akci, ale nyní by to bylo unáhlené a mohlo by to být příčinou ztráty. Také nenechte vyprovokovat svou prchlivost, chce to klid. Dnes nebojujte, promýšlejte strategii.


Tranzitující Slunce Trigon Neptun (16.8.2015 16:48:00 - 18.8.2015 18:42:00)
Cítíte se v pohodě, dnes z vás vyzařuje klid. Navštivte kosmetické studio, pak nějakou silně uměleckou produkci a načerpejte pohodu a inspiraci pro další období. Možná vás napadne spíše diskutovat o zlepšení světa, podpořit nějakou ekologickou iniciativu či založit útulek pro odložené zlaté rybičky. Vrhněte se na chat!


Tranzitující Slunce Sextil Pluto (16.8.2015 10:04:00 - 18.8.2015 11:59:00)
Dnes promyslete strategii a s odvahou se pusťte do uskutečňování svých plánů. Vyřešíte dosavadní záhadu, přijdete na kloub zajímavé obchodní příležitosti nebo zkrátka něco vyzkoumáte. Máte šanci na úspěch a prosazení se.


Tranzitující Slunce Opozice Merkur (20.8.2015 13:38:00 - 22.8.2015 15:27:00)
Ne vše se vám asi daří podle vašich představ. Také myslíte na něco jiného, než čím byste se právě měli zabývat. Možná je konflikt na spadnutí, ale soustředíte-li se, můžete věc vyřešit, stejně jako po důkladném přemýšlení nakonec můžete napsat ten dopis, do kterého se vám nechce. S dětmi se dnes nějak nedokážete domluvit, do školy se vám nechce a v nedaleké lékárně možná nemají lék, na který máte recept? Starosti odsuňte na jindy, raději se pokuste relaxovat.


Tranzitující Slunce Opozice Slunce (21.8.2015 14:51:00 - 23.8.2015 16:39:00)
V nějaké záležitosti jste asi nerozhodní, ale nemusíte snad vše řešit okamžitě. Je-li před vámi náročný úkol, dopřejte si čas na jeho prostudování a stejně se postavte i k požadavkům nadřízených. Možná se necítíte ve své kůži, takže trocha času navíc vám přijde vhod.


Tranzitující Mars Sextil Saturn (21.8.2015 9:40:00 - 24.8.2015 12:32:00)
Pusťte se do plánování a prosazování svých záměrů. Nebude vám chybět ani soustředění, ani silná vůle. Cítíte, že chcete dosáhout úspěchu, a nějaké překážky by vás neměly odradit. Vytrvalost máte, a když přidáte dnešní dávku energie, dokážete hodně.


Tranzitující Slunce Kvadratura Uran (22.8.2015 11:27:00 - 24.8.2015 13:15:00)
Dnes příliš nespoléhejte na svůj mobil či počítač. Už se vám někdy stalo, že jste dostali cizí poštu? Pokud jde o práci či vztah - možná se vám zdá, že vás příliš omezuje v rozletu a bujarosti; možná by byla žádoucí trocha sebekázně a snahy. Dnes také můžete čekat, že se něco nevyvede podle vašich plánů a chcete-li se vyvarovat hádky, musíte se uhlídat. Můžete počítat s tím, že najednou se budete muset přizpůsobit něčemu nečekanému, ať jsou to nepředvídatelné okolnosti nebo náhlá nenálada partnera. S obojím se můžete vyrovnat, jen se musíte snažit. Možné výpadky elektřiny či selhání motorů.


Tranzitující Merkur Kvadratura Neptun (22.8.2015 17:27:00 - 24.8.2015 4:37:00)
Naděje jste si asi dělali marně, zřejmě to nevyšlo. Docházet může k omylům, depresím, zklamáním i nepoctivosti. Inspirace se vám nepodařilo využít a vaše intuice byla svedena na zcestí? S někým si neporozumíte - nepodezřívejte se z nepoctivosti či ze lži, nejdříve si upřímně promluvte. Rozhodně se nenechte jen tak přesvědčit o tom, že nutně potřebujete vysavač za 40 000 - nevíte-li kudy kam, vymluvte se na partnera.


Tranzitující Mars Sextil Jupiter (22.8.2015 3:55:00 - 25.8.2015 6:49:00)
S úspěchem asi završíte důležitá jednání s úřady či nadřízenými apod., můžete obdržet příjemné zprávy. Pustíte se také asi do obhajování svého přesvědčení. Můžete také třeba tipovat na vítěze. Pocítíte chuť někomu aktivně pomoci a jistě to také uděláte. Člověk, se kterým se možná náhodně seznámíte, vám v jisté věci může hodně prospět.


Tranzitující Venuše Konjunkce Měsíc (23.8.2015 7:55:00 - 27.8.2015 17:50:00)
Umění, cestování, společenské aktivity, to je dnes to pravé. Všude naleznete příjemnou společnost a dobrou náladu. Můžete být úspěšní ve finančních záležitostech spojených zejména s obchodem, prodejem květin, voňavek či kanárků a okrasných předmětů. Zkuste si také koupit los. Čeká vás spokojenost, klid, návštěvy, družnost a také procítěné milování.


Tranzitující Venuše Opozice Venuše (23.8.2015 12:41:00 - 28.8.2015 0:24:00)
Zbytečně jste kupovali tu drahou věc - brzy asi dostanete úplně stejnou jako dar. Něco se vám navíc nepodařilo „doladit“. A pokud jde o lásku, cítíte ve své vášni určité rozpory. City právě teď asi projevujete odlišně než váš partner, což může být zdrojem nedorozumění. Není to tak, že by jeden miloval méně než druhý, jen svou lásku dáváte najevo jiným způsobem.


Tranzitující Merkur Sextil Uran (26.8.2015 22:03:00 - 28.8.2015 12:43:00)
Potkáte asi zvláštní lidi, podlehnete novým zájmům a prohloubíte své poznání. Dobré nápady můžete dostat třeba u počítače, pustit se do psaní literatury nebo vědeckého pojednání. Vaše nekonvenční plány a postoje jsou oceňovány jako originální - dobrý den pro tvorbu reklamy či nějaký vynález. Rozhodně něčím překvapíte své blízké, možná nečekanou praktičností vámi objednaného nového bláznivého přístroje pro domácnost, který vám právě doručila přepravní služba.


Tranzitující Slunce Opozice Mars (31.8.2015 11:17:00 - 2.9.2015 12:52:00)
Možná se chystáte někomu vyčinit či si došlápnout na šéfa ve věci zvýšení platu, ale dnes raději jen sbírejte odvahu a za pár dní už budete vědět, jak na to diplomatičtěji. Skutečně je nyní větší možnost vzplanutí konfliktů či propuknutí netrpělivosti, vzdoru či žárlivosti. Plánujete-li jen „brainstorming“ a podaří se vám konfliktům vyhnout, vzniklé nápady mohou být velmi plodné.


Tranzitující Saturn Konjunkce Uran (1.9.2015 16:57:00 - 1.10.2015 4:37:00)
Přes případné chyby, ztráty, nepříjemné události se pokuste přenést. Nezdary si nepřipouštějte, myslete na příští lepší řešení. V práci neuvidí rádi bezstarostnost, ale spíše píli a vytrvalost. Možná se právě cítíte příliš deptáni pracovním procesem, snad za čas najdete možnosti změn. Dnes by vaše inovace byly všem „proti srsti“. 


Tranzitující Merkur Konjunkce Saturn (3.9.2015 19:49:00 - 5.9.2015 23:03:00)
Umíte se soustředit na vytčený cíl, cítíte odpovědnost za plnění úkolů a jste vytrvalý. Dnes vás čeká celkem příjemné jednání se staršími lidmi či autoritami. Uvědomíte si překážky, které vám brání dosáhnout úspěchu a dokážete je překonat. Pokud studujete, dnes se hodně naučíte.


Tranzitující Mars Konjunkce Měsíc (3.9.2015 7:40:00 - 6.9.2015 11:14:00)
Jste asi vznětlivější než jindy; že by za to mohlo přepracování? Bude těžké zbavit se nervozity a neklidu; zkuste nějakou aktivní, ale ne nebezpečnou činnost. Pokud uhlídáte svou popudlivost a sklon riskovat, mohla by vaše aktivita vést k úspěchu obchodního jednání a také být příznivá pro milostný vztah. Dokážete vyjádřit, co cítíte, a odvaha vám také nechybí.


Tranzitující Mars Opozice Venuše (3.9.2015 3:48:00 - 6.9.2015 7:21:00)
Cítíte se asi zraněni něčím ukvapeným či příkrým jednáním, je na vás kladena přílišná zátěž a zejména to, ve spojení s vaší přecitlivělostí, může vést ke konfliktům. Nesnažte se tak příliš upoutat na sebe pozornost. Prožít pohodový večer plný odpočinku a lenošení a všeho příjemného se vám asi nepodaří, partner má jiné plány - třeba noční výšlap na nejbližší nejvyšší kopec.


Tranzitující Merkur Konjunkce Jupiter (4.9.2015 7:50:00 - 6.9.2015 12:27:00)
Čeká vás radost z práce, úspěch v práci, korespondenci, obchodu, zisk z kratších cest i jednání s nadřízenými a výše postavenými osobami. Dostanete dobrý nápad, kde pomoci svou velkorysostí a nějakým tím finančním darem. O svých možnostech a budoucnosti přemýšlejte s optimismem a promluvte si s přítelem.


Tranzitující Mars Trigon Neptun (14.9.2015 17:30:00 - 17.9.2015 21:40:00)
Nejenže asi máte teď hlubší pochopení pro ostatní, ale navíc jste pro ně ochotni něco udělat. Myslíte také více na své sny, čehož můžete využít k tvorbě, nebo jako inspiraci pro pozdější podniknutí potřebných kroků. Také je tu čas pro romantické gesto či milostné splynutí.


Tranzitující Mars Sextil Pluto (14.9.2015 7:15:00 - 17.9.2015 11:24:00)
Pusťte se třeba do provádění změn v práci - dokážete vše dobře zorganizovat. Pokud byste pro nějaký nový nápad museli změnit zaběhané pořádky, nedivte se. Někdy je třeba zkrátka se vrátit znova na začátek, aby nadále šlo vše lépe než dříve.


Tranzitující Jupiter Opozice Mars (15.9.2015 23:57:00 - 25.9.2015 11:01:00)
To, co děláte, může být zkritizováno nadřízenými, partnery a třeba i v konfliktu se zákony či nařízeními. Hrozí vám možná i porušení smluv, zklamání, ztráty, nepříjemnosti. Rozhodně se nepřeceňujte a své akce nejprve řádně zvažte.


Tranzitující Slunce Kvadratura Neptun (16.9.2015 16:54:00 - 18.9.2015 18:06:00)
Možná klamete sami sebe, v každém případě se vyplatí důkladně přemýšlet. Můžete si uvědomit, že jste se v něčem (či někom) spletli. Situaci můžete posoudit několikrát a třeba i požádat někoho o pomoc. V práci ani doma neslibujte víc, než dokážete splnit a nechcete-li něco udělat, řekněte jasné „ne“. Možná budete čelit obvinění z malé loajality, podezření z nevěry či něčemu podobnému. Upřímný rozhovor by to mohl vyjasnit.


Tranzitující Venuše Konjunkce Měsíc (16.9.2015 11:44:00 - 21.9.2015 5:35:00)
Umění, cestování, společenské aktivity, to je dnes to pravé. Všude naleznete příjemnou společnost a dobrou náladu. Můžete být úspěšní ve finančních záležitostech spojených zejména s obchodem, prodejem květin, voňavek či kanárků a okrasných předmětů. Zkuste si také koupit los. Čeká vás spokojenost, klid, návštěvy, družnost a také procítěné milování.


Tranzitující Venuše Opozice Venuše (16.9.2015 4:40:00 - 21.9.2015 0:30:00)
Zbytečně jste kupovali tu drahou věc - brzy asi dostanete úplně stejnou jako dar. Něco se vám navíc nepodařilo „doladit“. A pokud jde o lásku, cítíte ve své vášni určité rozpory. City právě teď asi projevujete odlišně než váš partner, což může být zdrojem nedorozumění. Není to tak, že by jeden miloval méně než druhý, jen svou lásku dáváte najevo jiným způsobem.


Tranzitující Mars Opozice Merkur (20.9.2015 15:21:00 - 23.9.2015 19:50:00)
Neuváženými řečmi můžete vyprovokovat hádku. Máte nabroušený jazyk a nad možnými následky nepřemýšlíte. Na práci se asi právě nedokážete příliš soustředit, myslíte zřejmě na partnerské problémy nebo na sport. Hodně spěcháte, proto si také dávejte hodně pozor zejména na cestách (na sebe i na zavazadla). Dnes rychleji jednáte než přemýšlíte, což se někdy hodí, ale většinou je to na závadu.


Tranzitující Slunce Sextil Uran (22.9.2015 9:32:00 - 24.9.2015 10:34:00)
Nečekaná informace se ukáže jako příznivá. Můžete s úspěchem využít své inspirace. Dočkáte se podpory, i když váš nápad na první pohled vypadá docela bláznivě. Pokud jde o práci, vaše originalita dojde ocenění. Nu, a pokud jde o to, že chystáte k večeři (kdovíproč) něco jako kuře na marmeládě s jablečnou rýží, můžete být klidní - všem dnes bude chutnat.


Tranzitující Mars Opozice Slunce (22.9.2015 6:01:00 - 25.9.2015 10:35:00)
Cítíte se asi teď poněkud nadřazeně, je to pýcha? Mohou vás dnes čekat nějaké omyly a snad i ztráty. Svou energii užíváte jinak než obvykle a výsledky asi nebudou nejlepší. Jste asi vznětliví a neopatrní a možná se prosazujete poněkud bezohledně. Neodoláte-li pokušení, dozví se to později kdovíjak každý, a to se všemi detaily.


Tranzitující Mars Kvadratura Uran (23.9.2015 13:40:00 - 26.9.2015 18:19:00)
Může se stát, že náhle „vybouchnete“, a snad se jen hromadí spousty nepříjemných událostí. Některé mají původ v omylech, ale proto nejsou méně nesnesitelné. Neuhlídáte-li se, budete nejen „divný“, ale přímo „potrhlý“. Máte-li touhu po změně, dnes ji trochu kroťte. Nápady si zapište - dnes jsou sice šílené, ale za pár dní z nich můžete vydolovat něco použitelného.


Tranzitující Merkur Konjunkce Jupiter (27.9.2015 14:37:00 - 29.9.2015 10:31:00)
Čeká vás radost z práce, úspěch v práci, korespondenci, obchodu, zisk z kratších cest i jednání s nadřízenými a výše postavenými osobami. Dostanete dobrý nápad, kde pomoci svou velkorysostí a nějakým tím finančním darem. O svých možnostech a budoucnosti přemýšlejte s optimismem a promluvte si s přítelem.


Tranzitující Merkur Konjunkce Saturn (28.9.2015 1:38:00 - 29.9.2015 20:54:00)
Umíte se soustředit na vytčený cíl, cítíte odpovědnost za plnění úkolů a jste vytrvalý. Dnes vás čeká celkem příjemné jednání se staršími lidmi či autoritami. Uvědomíte si překážky, které vám brání dosáhnout úspěchu a dokážete je překonat. Pokud studujete, dnes se hodně naučíte.


Tranzitující Venuše Sextil Pluto (29.9.2015 16:59:00 - 2.10.2015 13:33:00)
Dnes všichni vědí, že s vašimi názory musejí počítat. A ten odpovědný a náročný úkol bude možná svěřen vám, přesně jak jste si to přáli. Dnes dokážete rozdělovat povinnosti uvážlivě. Láska vám pomůže odhalit nějakou temnější stránku vaší osobnosti - pochopíte její kořeny a můžete něco změnit.


Tranzitující Venuše Trigon Neptun (30.9.2015 2:31:00 - 2.10.2015 22:26:00)
Měli jste příjemný sen? Dnes vás navštíví inspirace, ať milostná nebo umělecká. Můžete jí napomoci návštěvou divadla, kina, koncertu nebo výstavy oděvní historie.


Tranzitující Slunce Konjunkce Saturn (1.10.2015 12:58:00 - 3.10.2015 13:45:00)
Třebaže se necítíte právě nejlépe, zkuste využít chvíle zahloubání k novému pohledu na svou situaci, podívejte se na vše jinak a do budoucna se pokuste o optimismus. Vaše zaujetí prací a plněním závazků a úkolů je chvályhodné, ale nezapomeňte na včasný a řádný odpočinek.


Tranzitující Slunce Konjunkce Jupiter (2.10.2015 0:52:00 - 4.10.2015 1:38:00)
Můžete zářit spokojeností, zřejmě se vám daří, na co sáhnete. Zkuste vyřešit nějaký problém, se kterým si děláte starosti již delší dobu nebo něco potřebného vyřídit na úřadě. S optimismem, který nyní máte, jde všechno lépe. Jen si neukousněte příliš velké sousto a nenechte se svou dobrou náladou svést k přílišnému utrácení a plýtvání velkorysostí na nesprávném místě. 


Tranzitující Venuše Opozice Merkur (5.10.2015 5:31:00 - 7.10.2015 18:30:00)
Přemýšlet se vám dnes asi nějak nechce, rozladily vás možná nepříjemné návštěvy a špatné zprávy. Také na cestách či ve společnosti se dá čekat menší nepříjemnost. Možná místo na práci myslíte na lásku? Při milování dnes raději méně mluvte, více konejte.


Tranzitující Venuše Opozice Slunce (6.10.2015 12:44:00 - 9.10.2015 0:20:00)
Vaše energie může být brzděna nedobrou náladou, nechutí k práci i faktickými obtížemi. Jistá osoba vás ale možná i tak považuje za skvělého a milého člověka. 


Tranzitující Venuše Kvadratura Uran (7.10.2015 13:42:00 - 10.10.2015 0:17:00)
Dnes jste asi v napětí, hlavně pokud jde o lásku. Vyskytnou se možná nečekané neshody, nepříjemnosti, výstřednosti, v krajním případě snad i rozchody. Vaši originalitu neocení nyní zřejmě ani doma, ani v práci. Pročpak asi - přehnali jste to s tím báječným modelem průhledné halenky nebo téměř pod boky utržených džín či objemem zlata na krku či jiné části těla?


Tranzitující Mars Opozice Mars (7.10.2015 11:35:00 - 10.10.2015 17:00:00)
Dnes asi chcete příliš mnoho, nevíte, do čeho se pustit dřív. Roste vaše prudkost a podrážděnost. Pozor na násilnosti. Máte mnoho energie, ale vážně se nemůžete rozhodnout, k čemu ji použít. Buďte si vědomi toho, že jste dnes jako natažená pružina - jen-jen vyskočit. Bylo by třeba energii uvolnit neškodným způsobem - co takhle zajít si do posilovny? Cestou myslete hlavně na to, abyste na pokyn červeného světla semaforu zastavili, abyste ovládli nevědomou touhu to ostatním účastníkům silničního provozu „natřít“ a abyste dobře sledovali a vyhodnocovali okolní dění. Jinak to chce toleranci, klid a zase toleranci.


Tranzitující Merkur Sextil Uran (8.10.2015 11:08:00 - 10.10.2015 20:46:00)
Potkáte asi zvláštní lidi, podlehnete novým zájmům a prohloubíte své poznání. Dobré nápady můžete dostat třeba u počítače, pustit se do psaní literatury nebo vědeckého pojednání. Vaše nekonvenční plány a postoje jsou oceňovány jako originální - dobrý den pro tvorbu reklamy či nějaký vynález. Rozhodně něčím překvapíte své blízké, možná nečekanou praktičností vámi objednaného nového bláznivého přístroje pro domácnost, který vám právě doručila přepravní služba.


Tranzitující Slunce Sextil Měsíc (9.10.2015 21:54:00 - 11.10.2015 22:27:00)
Přátelé vás dnes potěší, třeba jen milým slovem nebo malým dárkem. Krátká cesta se vydaří, vládne pohoda. V práci je vaše dobrá nálada také vidět, změny a rychlé práce zvládáte s přehledem.


Tranzitující Slunce Trigon Venuše (9.10.2015 19:25:00 - 11.10.2015 19:57:00)
Dnes se můžete cítit úspěšně, být v příjemné společnosti. Čeká vás obdiv a podpora. Peníze dokážete přijímat, vydělávat i utrácet, vše s nadšením a velkoryse. Spolupráce vám přinese finanční prospěch.


Tranzitující Slunce Konjunkce Pluto (16.10.2015 22:33:00 - 18.10.2015 22:54:00)
Hlubší zamyšlení vám dopomůže objevit smysl něčeho, o čem již delší dobu dumáte. Vaše návrhy mohou být považovány za převratné; rozhodně toužíte po jejich uskutečnění. Pozor ale na mocenské boje - v jejich atmosféře se uskutečňování plánů nedaří.


Tranzitující Slunce Sextil Neptun (17.10.2015 5:04:00 - 19.10.2015 5:25:00)
Cítíte se v pohodě, dnes z vás vyzařuje klid. Navštivte kosmetické studio, pak nějakou silně uměleckou produkci a načerpejte pohodu a inspiraci pro další období. Možná vás napadne spíše diskutovat o zlepšení světa, podpořit nějakou ekologickou iniciativu či založit útulek pro odložené zlaté rybičky. Vrhněte se na chat!


Tranzitující Venuše Opozice Mars (17.10.2015 14:21:00 - 19.10.2015 17:50:00)
Projevuje se sklon k požitkům, je možné svedení, náchylnost k pití a nevolnosti, mohou se vyskytnout i neshody v lásce. Mylně asi vyhodnotíte něčí náznaky zájmu jako jednoznačnou sexuální výzvu a budete v pokušení toho využít. Čeká vás rozhovor o milostných záležitostech, v němž můžete projevit svá přání, ale nepouštějte se do žádného boje za něčí „práva“. Vaše vášně jsou prudké, city také, ale neplýtvejte jimi.


Tranzitující Uran Trigon Měsíc (18.10.2015 12:36:00 - po zadaném období)
Zatoužíte asi po změně a nových věcech. Možná vás čeká seznámení a nové plány.


Tranzitující Merkur Konjunkce Jupiter (19.10.2015 15:24:00 - 21.10.2015 2:17:00)
Čeká vás radost z práce, úspěch v práci, korespondenci, obchodu, zisk z kratších cest i jednání s nadřízenými a výše postavenými osobami. Dostanete dobrý nápad, kde pomoci svou velkorysostí a nějakým tím finančním darem. O svých možnostech a budoucnosti přemýšlejte s optimismem a promluvte si s přítelem.


Tranzitující Merkur Konjunkce Saturn (19.10.2015 6:29:00 - 20.10.2015 17:59:00)
Umíte se soustředit na vytčený cíl, cítíte odpovědnost za plnění úkolů a jste vytrvalý. Dnes vás čeká celkem příjemné jednání se staršími lidmi či autoritami. Uvědomíte si překážky, které vám brání dosáhnout úspěchu a dokážete je překonat. Pokud studujete, dnes se hodně naučíte.


Tranzitující Slunce Trigon Merkur (20.10.2015 22:59:00 - 22.10.2015 23:14:00)
Můžete potkat nové přátele, úspěšně napsat několik dopisů i se vypravit na kratší cestu. Dostane se vám pochopení i povzbuzení. Spolupráce bude také úspěšná, jen byste neměli opomenout svou schopnost naslouchat.


Tranzitující Slunce Trigon Slunce (21.10.2015 23:24:00 - 23.10.2015 23:37:00)
Čas pro mírný úspěch. Cítíte se oceňováni a podporováni. Vede se vám ve finanční oblasti, studiu, jednání s příbuznými a okolím a také zábavu si dovedete vychutnat. Dnes z vás budou mít radost děti i váš partner.


Tranzitující Uran Sextil Venuše (21.10.2015 1:45:00 - po zadaném období)
Nová známost, změna v lásce? Možná vás čeká příjemná cesta a můžete se pustit do nějaké umělecké práce. Změny v šatníku dnes můžete dělat, půjde vám to skvěle. Možná nečekaná milá návštěva.


Tranzitující Merkur Sextil Měsíc (24.10.2015 22:02:00 - 26.10.2015 4:12:00)
Zaznamenáte úspěch, nijak obrovský, ale zatím stačí, že? Vaše citlivost je posílena bystrým myšlením, možná dokážete lépe než jindy odhalit pohnutky druhých. Změna, která nastala, se ukáže jako příznivá. Dobře se vám přemýšlí a dobře se vyjadřujete.


Tranzitující Merkur Trigon Venuše (24.10.2015 20:29:00 - 26.10.2015 2:39:00)
Umění, cestování, společenské aktivity, to může být dnes to pravé. Všude naleznete příjemnou společnost a dobrou náladu. Čeká vás návštěva nebo dobré zprávy, možná i dar a třeba se shledáte s věcí, kterou jste dlouho marně hledali. Také vám mohou být dnes doručeny z katalogu objednané šaty. Pokud jde o lásku, vládne harmonie a porozumění...


Tranzitující Merkur Sextil Neptun (29.10.2015 9:11:00 - 30.10.2015 14:15:00)
Dnes vám přicházejí na mysl dobré nápady, jak uskutečnit vaše inspirativní představy. S radostí tvoříte a také navazujete nová přátelství. Jste velmi vnímaví, okouzlující a dokážete jít na kloub věci stejně jako vyjádřit své tužby.


Tranzitující Merkur Konjunkce Pluto (29.10.2015 5:15:00 - 30.10.2015 10:20:00)
Čeká vás nesnadné jednání, kdy nepůjde vše podle vašich představ. Neprozrazujte neuváženými řečmi své slabiny. Nesnažte se společníka ovládnout a zmanipulovat. Jste náchylní riskovat, což se týká i spekulací a her, ale výsledek je nejistý. Rozšíří se vaše zájmy, především možná o zkoumání podvědomí a sexuality.


Tranzitující Slunce Trigon Mars (31.10.2015 12:11:00 - 2.11.2015 12:09:00)
Máte v plánu do něčeho se pustit? Bude-li to záležitost nepříliš dlouhá, můžete začít. Jste plni energie a sebedůvěry, tak proč toho nevyužít?


Tranzitující Merkur Trigon Merkur (31.10.2015 15:13:00 - 1.11.2015 20:09:00)
Čas dobrý pro duševní práci, krátké cesty i vyřizování důležitých záležitostí. Spousta věcí vás zajímá a dokážete o nich poutavě a trefně mluvit. 


Tranzitující Merkur Trigon Slunce (1.11.2015 5:51:00 - 2.11.2015 10:48:00)
Dnes se vám daří práce i obchody, ve studiu i při cestování. Vaše bystré a pohotové myšlení zaznamenává nový příliv energie. Skvěle rozeznáváte to důležité a podružné. Pusťte se do korespondence, psaní deníku nebo knihy.


Tranzitující Venuše Kvadratura Neptun (2.11.2015 12:57:00 - 4.11.2015 10:36:00)
Pamatujte, že v lásce se můžete zklamat. Prožíváte ji jako opojení, jako sen, ale tím spíš nevidíte, že se můžete mýlit a nechcete připustit, že nemusí mít dlouhé trvání. Cítíte smyslnost a touhu, ale možná roste i vaše chuť podlehnout nebo pít. To není příliš dobrá kombinace. Dnes raději pište milostné básně.


Tranzitující Mars Kvadratura Neptun (2.11.2015 3:11:00 - 5.11.2015 10:15:00)
Někdo vám asi předkládá vizi uskutečnění jednoho plánu - vy si jen dejte pozor, aby v tom nebyly nějaké postranní úmysly či protiprávní jednání. Může dojít ke sporům. Vaše romantické fantazie budou narušeny, něco se zkrátka nezdaří. Možná se jen zbavíte jistých iluzí.


Tranzitující Merkur Trigon Mars (6.11.2015 23:53:00 - 8.11.2015 5:08:00)
Na podporu vaší aktivitě přichází bystré myšlení. Cokoli si usmyslíte, víte jak to udělat a jak vše zorganizovat, aby se dílo zdařilo. Vaše řeč či přednáška dnes bude nezapomenutelná. Pro klid v okolí jen trochu omezte špičkování. Pokud cokoli tvoříte, určitě se to podaří. Vyžíváte-li se ve sportu, můžete zkusit kulečník, turnaj ve vrhání šipek, střelbě z luku či pistole nebo něco jako orientační běh, určitě se vám to bude líbit.


Tranzitující Venuše Sextil Uran (7.11.2015 18:46:00 - 9.11.2015 15:14:00)
Nečekaná návštěva, překvapení, dárek - to vás asi dnes čeká. Můžete se pokusit připravit na náhlé výkyvy citů a změny náklonnosti, dnes jich přijde možná mnoho. Nepředvídané a neočekávané události, nová přátelství a vztahy - a nebo jen náhlá inspirace pro vaši uměleckou tvorbu - to bude dnešek ve zkratce. Možná se seznámíte se způsobem, jak fotografovat či jinak zachytit lidskou auru? Pokud hledáte lásku, může vás čekat seznámení za naprosto neuvěřitelných okolností nebo s osobou, které připadáte naprosto neuvěřitelný vy.


Tranzitující Slunce Kvadratura Venuše (8.11.2015 22:13:00 - 10.11.2015 21:59:00)
Milostná dobrodružství na toto období raději neplánujte a pokud máte problémy s partnerem, zkuste je řešit později. Možná bude společnost až příliš bujará a zábava až příliš veselá? Všeho s mírou ... S firemními penězi raději nenakládejte, dnes byste se zdáli rozmařilí. Také by možná stálo za to, kravatu, kterou váš šéf nesnáší, darovat strýčkovi. Dnes asi nepůjdete žádat o práci, ale pokud ano, je potřeba v oblečení určitá serióznost a střízlivost, ať nemáte na sobě dražší model, než váš potenciální šéf.


Tranzitující Slunce Kvadratura Měsíc (9.11.2015 0:40:00 - 11.11.2015 0:26:00)
Dnes by se mohla projevit menší skleslost, ne-li deprese. Není to nic vážného, dejte si třeba čokoládu, přes noc se všechno poněkud vyjasní. Tíží vás okolnosti, tlak okolí, neporozumění partnera. Pokud musíte, tak plačte, ale raději o samotě. Ale nebude lepší ten pesimismus hodit za hlavu? Až vám bude lépe, o problému si promluvte, určitě se dá řešit.


Tranzitující Mars Sextil Uran (11.11.2015 7:35:00 - 14.11.2015 15:22:00)
Přicházejí k vám nejen dobré nápady, ale asi i touha po dobrodružství. Využijete své tvůrčí síly a originalitu jistě v práci, kde vaši aktivitu ocení, ale energie a originalita se projeví i ve volném čase, ve sportu i milostném životě. Pokud jste velmi mladí, asi se vám právě „zapalují lýtka“.


Tranzitující Merkur Kvadratura Měsíc (12.11.2015 5:35:00 - 13.11.2015 11:19:00)
Snaha vyjádřit, co cítíte, může vést k podrážděnosti, když nebudete dobře pochopeni. Možná se nechtěně přeřeknete či se zmýlíte, také vás může zaskočit nepříjemná korespondence. Cítíte rozpor mezi svými plány a city, možná se chystáte na cestu a nevíte, jak to sdělit svým blízkým. Sarkastické řeči na adresu společníka nepřinesou nic dobrého, spíš se snažte o toleranci.


Tranzitující Merkur Kvadratura Venuše (12.11.2015 4:04:00 - 13.11.2015 9:48:00)
Společník vám pravděpodobně přijde říci, co nelichotivého si o vás myslí. Není divu, že pak budete mít špatnou náladu, zvlášť jestli navíc dostanete nepříjemnou zprávu. Dnes nějak nedokážete svou řečí nikoho uklidnit, dochází k omylům a nesouladu. Váš plán na dobrou pohodu bude možná zmařen nutností někam jet. Finanční spekulace se dnes nemusí vydařit. 


Tranzitující Venuše Konjunkce Saturn (15.11.2015 23:29:00 - 17.11.2015 18:31:00)
Uvědomujete si své úzkosti a nedostatky, a zvláště nyní se asi dají čekat nepříjemnosti, zklamání, spory. Máte ale schopnost soucitu a silný pocit odpovědnosti. Povzbuďte svou sebedůvěru a posilte optimismus. Nevyžívejte se v sebelítosti a neprobírejte svůj pocit frustrace. Obletuje-li vás vnadná kráska, můžete se cítit potěšeně, ale přemýšlejte nejdříve, zda ve vás nevidí jen stupínek ve své kariéře.


Tranzitující Venuše Konjunkce Jupiter (16.11.2015 10:00:00 - 18.11.2015 4:58:00)
Mohl by to být šťastný den, v němž nechybí společnost, zábavy, dary, radovánky, příjemné návštěvy, ani uznání. Jste velkorysí, plni sebedůvěry a optimismu. Vaše duchovní naladění vám dává harmonii, věříte v sebe a své mimořádné cíle. Nepropadněte nestřídmosti ani v požitcích ani v lásce.


Tranzitující Slunce Kvadratura Merkur (19.11.2015 21:37:00 - 21.11.2015 21:09:00)
Nepříjemnosti se pokuste hodit za hlavu a do složitých jednání se raději nepouštějte. Cítíte stres a napětí, jednání jsou obtížná a dopisy nepříjemné, vlastně se vám do ničeho nechce. Ale brzy bude lépe.


Tranzitující Merkur Kvadratura Slunce (19.11.2015 17:11:00 - 20.11.2015 23:35:00)
Vaši energii možná oslabuje nervozita. K přemýšlení asi nemáte moc chuti, navíc se dá čekat nepříznivá zpráva a na cestě by vás také mohla potkat nějaká nepříjemnost. Pokuste se lépe pochopit sami sebe, ale moc o tom nemluvit. S dětmi se dnes nějak nedokážete domluvit, do školy se vám nechce a v nedaleké lékárně možná nemají lék, na který máte recept? Starosti odsuňte na jindy, raději se pokuste relaxovat.


Tranzitující Merkur Kvadratura Merkur (19.11.2015 1:51:00 - 20.11.2015 8:11:00)
Možná se právě obtížněji vyjadřujete, vaše myšlenky se jaksi překřižují. Několikrát se přeřeknete, spletete a pak se budete cítit podrážděně. Není divu. Raději své myšlenky zkuste zachytit, zapsat (kdoví, třeba vás napadlo něco geniálního) a přebrat si je, až naleznete více klidu. Nenechte se rozhodit ani nepříjemným dopisem, vše se později vysvětlí - asi jste jej špatně pochopili. Možná k vám přijde návštěva, asi dokonale nevhod.


Tranzitující Slunce Kvadratura Slunce (20.11.2015 21:40:00 - 22.11.2015 21:11:00)
Možná nevychází vše podle vašich představ, ale dá vám to rozhodně impuls k novému začátku. Zesílí vaše nevraživost, dnes jaksi na všechny vrčíte. Na náladě vám nepřidá ani nutnost nečekaně vydat peníze. Je zbytečné provokovat sám sebe k větší rozmrzelosti, jen by vás bolela hlava. Myslete raději na druhé, vneste do jednání více ohleduplnosti.


Tranzitující Merkur Konjunkce Uran (20.11.2015 5:45:00 - 21.11.2015 12:11:00)
Vaše nekonvenční postoje a plány by mohly vést k výměně názorů. Návštěvy, náhody a dopisy budou dnes spíše asi nepříjemné. Na druhou stranu můžete být schopni své ulítlé nápady převést do praktičtější podoby a svou případnou výstřednost poněkud utlumit. Také můžete dostat skvělé nápady nad počítačem a vaše podnětná literární či vědecká práce by mohla být rovněž oceněna.


Tranzitující Slunce Konjunkce Uran (21.11.2015 17:20:00 - 23.11.2015 16:50:00)
Překvapení bývají příjemná i nežádoucí, často však záleží i na tom, z které strany se na to díváme. Pokuste se s nastalou situací se vyrovnat se ctí. Musíte-li něco vyřešit, nedělejte to ukvapeně a myslete na zajištění do budoucna.


Tranzitující Venuše Sextil Měsíc (23.11.2015 7:25:00 - 25.11.2015 1:28:00)
Cítíte harmonii v duši, možná i spokojenost. Události mají správný směr. Nechce se vám asi příliš přemýšlet nad prací, spíše se zaobíráte erotickými představami nebo uměleckou inspirací (což někdy může být totéž, že?). Váš optimismus a příjemné naladění působí na ostatní přitažlivě, trávíte s partnerkou příjemné chvíle (ať o samotě, v divadle či jinde). Dnes nejste příliš šetřiví, ale vcelku můžete mít úspěch v obchodních či finančních záležitostech. 


Tranzitující Venuše Trigon Venuše (23.11.2015 5:16:00 - 24.11.2015 23:19:00)
Dnes pocítíte družnost, šťastnou náladu, přízeň okolí. Čas je příznivý pro nákup ozdob a šatů, jen příliš neutrácet. Máte cit pro vše krásné – kupujete-li dárky, dnes se ve výběru nemůžete zmýlit. Myslíte na samé příjemné věci a na jejich dosažení, stejně jako na záležitosti milostné, kterých máte plnou hlavu. Vaše city jsou velmi vášnivé, ale také velmi harmonické. Věnujte se zkrášlování své osoby, vylepšování svých vztahů, tvořivé inspiraci a milostným záležitostem. Možná uděláte pořádek i v penězích, nebo si jen pořídíte novou peněženku?


Tranzitující Merkur Kvadratura Mars (25.11.2015 18:25:00 - 27.11.2015 1:09:00)
Nenechte se oklamat, dnes vše třikrát zvažujte a pečlivě vyhodnocujte. Možná vás někdo nabádá k akci, ale nyní by to bylo unáhlené a mohlo by to být příčinou ztráty. Také nenechte vyprovokovat svou prchlivost, chce to klid. Dnes nebojujte, promýšlejte strategii a jednejte v souladu se svým svědomím.


Tranzitující Merkur Sextil Saturn (25.11.2015 22:49:00 - 27.11.2015 5:34:00)
Umíte se soustředit na vytčený cíl, cítíte odpovědnost za plnění úkolů a jste vytrvalí. Dnes vás čeká celkem příjemné jednání se staršími lidmi či autoritami. Uvědomíte si překážky, které vám bránily dosáhnout úspěchu, ale které jste již zřejmě překonali. Pokud studujete, dnes se hodně naučíte. Někdo si k vám asi přijde pro radu.


Tranzitující Merkur Sextil Jupiter (26.11.2015 6:19:00 - 27.11.2015 13:04:00)
Čeká vás pravděpodobně radost z práce, úspěch v práci, korespondenci, obchodu, zisk z kratších cest i jednání s nadřízenými a výše postavenými osobami. Dostanete dobrý nápad na to, kde pomoci svou velkorysostí a nějakým tím finančním darem. O svých možnostech a budoucnosti přemýšlejte s optimismem a promluvte si s přítelem.


Tranzitující Mars Konjunkce Saturn (26.11.2015 7:38:00 - 29.11.2015 16:50:00)
Okolnosti vás asi nutí k rychlému rozhodnutí, do kterého se vám ovšem vůbec nechce. Možná proto cítíte podráždění. Může dojít k rozchodům a obdržení špatných zpráv. Vaše agresivní reakce jako snaha ochránit své jistoty zřejmě směřuje na nesprávné cíle. Na překážky narážíte jaksi vědomě, možná zkoušíte, co vydržíte. Dnes nikoho nevychovávejte a raději ani nepoučujte, vzali byste to příliš „od podlahy“.


Tranzitující Mars Konjunkce Jupiter (27.11.2015 3:24:00 - 30.11.2015 12:41:00)
Nespěchejte tolik s utrácením firemních i vlastních peněz. Postupujte uvážlivě, i když vám něco říká „kup to hned teď“. Podobně byste měli dobře promyslet všechno své jednání, aby ukvapenost nepřinesla omyly a pak výtky nadřízených. Máte optimismus a právě i chuť se postarat o svou budoucnost, ale výhodné investice si raději nechte schválit někým zkušeným a velmi rozumným. Nepřepínejte své síly a nejednejte ve spěchu.


Tranzitující Venuše Sextil Neptun (29.11.2015 14:29:00 - 1.12.2015 7:52:00)
Měli jste příjemný sen? Dnes vás navštíví inspirace, ať milostná nebo umělecká. Můžete jí napomoci návštěvou divadla, kina, koncertu nebo výstavy oděvní historie.


Tranzitující Venuše Konjunkce Pluto (29.11.2015 8:53:00 - 1.12.2015 2:18:00)
V sexuálním životě možná toužíte po experimentu nebo nějaké výstřednosti. Cítíte smyslnost a hledáte osudovou vášeň. Jen jestli to hledání neprobíhá metodou „pokus - omyl“? 


Tranzitující Slunce Kvadratura Mars (30.11.2015 7:15:00 - 2.12.2015 6:36:00)
Dnes to chce klid, přes cestu přecházejte s někým, kdo se umí dobře rozhlédnout. Řídíte-li auto, dejte si pozor (červená znamená stůj!) a nerozptylujte svou pozornost nadáváním. Vezete-li v autě kočku, přesvědčte se raději dvakrát, že jste dobře zavřeli dvířka jejího přepravního boxu. Pokud to dnes „schytáte“ od šéfa hned po příchodu do práce, nevyskakujte a neoponujte, mohli byste říct něco, čeho byste později velmi litovali. Až pomine účinek tohoto aspektu, můžete přijít s nějakým nápadem, který vám dopomůže k pracovnímu vzestupu.


Tranzitující Slunce Sextil Saturn (30.11.2015 14:03:00 - 2.12.2015 13:24:00)
Konečně máte možnost se soustředit. Promyslete si své cíle a zvolte prostředky k jejich dosažení. Nyní máte skvělé organizační schopnosti a úmysl dojít k úspěchu. Spolupráce vyžaduje dohodu o rozvržení kompetencí, ale také otevřenost a velkorysost, což se týká nejen práce, ale i partnerského soužití.


Tranzitující Slunce Sextil Jupiter (1.12.2015 1:36:00 - 3.12.2015 0:56:00)
Optimistické naladění vám pomůže zvládnout jednání na úřadech (nebo zkoušku). Zvířátko nevoďte na úřad, ale na procházku - možná vás seznámí s někým zajímavým. Dnes máte úspěch a cítíte radost. Jste nejen veselí, ale také dokážete pomoci jiným.


Tranzitující Merkur Trigon Měsíc (1.12.2015 5:59:00 - 2.12.2015 12:54:00)
Zaznamenáte úspěch, nijak obrovský, ale zatím stačí, že? Vaše citlivost je posílena bystrým myšlením, možná dokážete lépe než jindy odhalit pohnutky druhých. Změna, která nastala, se ukáže jako příznivá. Dobře se vám přemýšlí a dobře se vyjadřujete.


Tranzitující Merkur Sextil Venuše (1.12.2015 4:24:00 - 2.12.2015 11:19:00)
Umění, cestování, společenské aktivity, to může být dnes to pravé. Všude naleznete příjemnou společnost a dobrou náladu. Čeká vás návštěva nebo dobré zprávy, možná i dar a třeba se shledáte s věcí, kterou jste dlouho marně hledali. Také vám mohou být dnes doručeny z katalogu objednané šaty. Pokud jde o lásku, vládne harmonie a porozumění...


Tranzitující Venuše Trigon Merkur (2.12.2015 19:22:00 - 4.12.2015 12:28:00)
Setkáte se s milými lidmi, možná hlavně s vědci a umělci. Dostane se vám pochvaly a potěší vás dárek. V rozhovoru pro vás není obtížné získat sympatie posluchačů, dnes vám může dát každý za pravdu. Také vyjadřovat své myšlenky psaním dokážete s obdivuhodnou lehkostí. Dnes budete duší společnosti, ať v reálu nebo třeba na „chatu“ či v podobných záležitostech. Je pravděpodobné, že dostanete výhodný tip, díky kterému trochu zmnožíte své finance.


Tranzitující Saturn Kvadratura Mars (2.12.2015 2:15:00 - 19.12.2015 3:15:00)
Pozor na nehody. Dají se čekat asi i jiné nesnáze a útoky. Přinejmenším se cítíte nespokojeně, omezovaně. Pozor na přehnanou agresivitu.


Tranzitující Venuše Trigon Slunce (3.12.2015 16:10:00 - 5.12.2015 9:12:00)
Máte asi dobrou náladu, kterou podporují příjemné návštěvy, vztahy, události a zážitky. Jen tu přemíru dárků a drobností byste právě dnes kupovat nemuseli, ani se předvádět v luxusní restauraci; dnes vám to sice nepřijde, ale už zítra byste z toho mohli být nesví a divit se, kam se ty peníze poděly. Jste příjemně naladěni k zábavě i lásky hrám, tak proč toho nevyužít? Pokud jste tvůrčí typ, je vám nyní dopřáno množství pozitivní energie k vašemu vyjádření. Návštěva kosmetického studia bude příjemná, můžete také kupovat oblečení nebo zkrášlovat byt.


Tranzitující Saturn Sextil Saturn (4.12.2015 12:21:00 - 21.12.2015 15:19:00)
Vaše dlouhodobá snaha zaznamená úspěch. Dokážete se nadále soustředit a vytrvale jít za svým. Najednou asi pochopíte stanoviska svého šéfa, někoho ze starších lidí a možná vám také dojde, proč vlastně vás váš partner k něčemu nutí.


Tranzitující Merkur Konjunkce Neptun (5.12.2015 21:51:00 - 7.12.2015 4:53:00)
Dnes si asi podebatujete o skvělém filmu, knížce, muzice. V práci se raději soustřeďte na to, co říkáte, abyste se později nedivili. Neuvěřte bez rozmyslu kdejaké zprávě a také vysvětlení podávaná vašimi dětmi nejprve dobře zvažte. Máte velkou představivost, tak jí využijte. Nepropadejte obtížným náladám a neklamte sami sebe.


Tranzitující Merkur Sextil Pluto (5.12.2015 17:41:00 - 7.12.2015 0:42:00)
Vyřešíte asi záhadu podivných vztahů na vašem pracovišti a s citem pro spravedlivé posouzení ji můžete objasnit (jen nesklouzněte k pomluvám a manipulaci). Máte hodně nových plánů a chuť k jejich uskutečňování (nebo se vrátíte k uskutečňování těch dříve zapomenutých)?


Tranzitující Slunce Trigon Měsíc (8.12.2015 17:14:00 - 10.12.2015 16:28:00)
Přátelé vás dnes potěší, třeba jen milým slovem nebo malým dárkem. Krátká cesta se vydaří, vládne pohoda. V práci je vaše dobrá nálada také vidět, změny a rychlé práce zvládáte s přehledem.


Tranzitující Slunce Sextil Venuše (8.12.2015 14:49:00 - 10.12.2015 14:03:00)
Dnes se můžete cítit úspěšně, být v příjemné společnosti. Čeká vás obdiv a podpora. Peníze dokážete přijímat, vydělávat i utrácet, vše s nadšením a velkoryse. Spolupráce vám přinese finanční prospěch.


Tranzitující Merkur Sextil Slunce (8.12.2015 23:21:00 - 10.12.2015 6:29:00)
Dnes se vám daří práce i obchody, ve studiu i při cestování. Vaše bystré a pohotové myšlení zaznamenává nový příliv energie. Skvěle rozeznáváte to důležité a podružné. Pusťte se do korespondence, psaní deníku nebo knihy.


Tranzitující Merkur Sextil Merkur (8.12.2015 7:37:00 - 9.12.2015 14:44:00)
Čas dobrý pro duševní práci, krátké cesty i vyřizování důležitých záležitostí. Spousta věcí vás zajímá a dokážete o nich poutavě a trefně mluvit. 


Tranzitující Saturn Sextil Jupiter (8.12.2015 15:19:00 - 25.12.2015 22:40:00)
Vytrvalost přinese úspěchy v práci a styku s úřady. Menší nesnáze překonáte. Dnes máte v hlavě asi myšlenky na pracovní postup, politickou kariéru či organizaci svého tvůrčího projevu.


Tranzitující Mars Sextil Měsíc (10.12.2015 9:11:00 - 13.12.2015 20:06:00)
Máte energii, citlivost, touhu po změně a tvůrčí činnosti. Není divu, že můžete dosáhnout úspěchů. Vaše citlivost vás nebrzdí, naopak vám přidává energii a zesiluje vaši přitažlivost.


Tranzitující Mars Trigon Venuše (10.12.2015 4:56:00 - 13.12.2015 15:50:00)
Vaše snaha o vylepšení financí může být úspěšná. Prosazujete se uvážlivě a s citem, což je plus v práci, přátelství i lásce. Dnes toužíte po společnosti a jistě se s někým sblížíte. Chce to jen překonat pohodlnost.


Tranzitující Venuše Trigon Mars (11.12.2015 18:05:00 - 13.12.2015 10:32:00)
Vaše snaha o vylepšení financí byla asi úspěšná. Prosazujete se uvážlivě a s citem, což je plus v práci, přátelství i lásce. Dnes toužíte po společnosti. Sblížíte se s někým, kdo ocení váš zájem i zdrženlivost.


Tranzitující Slunce Konjunkce Neptun (15.12.2015 19:49:00 - 17.12.2015 18:59:00)
Dnešek využijte k přemýšlení, možná vás příjemně překvapí vaše intuice. Projevujete soucit a porozumění a pokud vás nyní něco zklamalo, naleznete vysvětlení intuitivně.


Tranzitující Slunce Sextil Pluto (15.12.2015 13:28:00 - 17.12.2015 12:38:00)
Dnes promyslete strategii a s odvahou se pusťte do uskutečňování svých plánů. Vyřešíte dosavadní záhadu, přijdete na kloub zajímavé obchodní příležitosti nebo zkrátka něco vyzkoumáte. Máte šanci na úspěch a prosazení se.


Tranzitující Merkur Sextil Mars (15.12.2015 4:18:00 - 16.12.2015 12:04:00)
Na podporu vaší aktivitě přichází bystré myšlení. Cokoli si usmyslíte, víte jak to udělat a jak vše zorganizovat, aby se dílo zdařilo. Vaše řeč či přednáška dnes bude nezapomenutelná. Pro klid v okolí jen trochu omezte špičkování. Pokud cokoli tvoříte, určitě se to podaří. Vyžíváte-li se ve sportu, můžete zkusit kulečník, turnaj ve vrhání šipek, střelbě z luku či pistole nebo něco jako orientační běh, určitě se vám to bude líbit.


Tranzitující Merkur Kvadratura Jupiter (15.12.2015 16:35:00 - 17.12.2015 0:27:00)
Při studiu či styku s právníky a úřady můžete mít dnes obtíže. Dají se čekat konflikty a následné nepříjemnosti, případně ztráty. Nepřeceňujte své možnosti a své myšlenky nešiřte nijak masivně, dnes by nemusely být pochopeny. Prozradíte-li neuváženě něco o někom, buďte si jisti, že se to brzy dozví.


Tranzitující Merkur Kvadratura Saturn (15.12.2015 8:51:00 - 16.12.2015 16:39:00)
I když máte špatnou náladu, možná způsobenou nepříjemným dopisem, vynasnažte se nehádat. Šetrnost je v pořádku, ale nesmí se přehánět, nové boty asi už potřebujete. Na splnění vašeho nového plánu si bohužel budete muset zřejmě ještě počkat, teď to zkrátka nejde. Uraženou ješitnost uchlácholte někde v skrytu, ať si z vás okolí netropí žerty.


Tranzitující Venuše Kvadratura Měsíc (18.12.2015 22:06:00 - 20.12.2015 14:08:00)
Propuká-li ve vašem vztahu žárlivost (z kterékoli strany), uvědomte si, jak moc vám vzájemně na sobě záleží. Dnes jste asi náchylní k hádkám a rozporům kvůli životnímu stylu i penězům, není divu, že jste rozladění. V práci i doma vládne možná jakýsi nesoulad, v obchodním jednání se také asi nepodařilo dosáhnout dohody, ale mohlo by se vše urovnat. Jisté je, že nedostanete vše, co chcete a budete se cítit zklamaně. 


Tranzitující Venuše Kvadratura Venuše (18.12.2015 20:02:00 - 20.12.2015 12:05:00)
Nepřehánějte to s vylepšováním svého zevnějšku, nemusí být z vás naprosto každý naprosto „paf“. Kdybyste se zamysleli, zjistíte, že ten super nový špičkový moderní parfém (či model) vážně nemusíte mít, tak proč nesmyslně utrácet? Vrhnete-li se na „objekt“ své vášně vší silou, která s vámi cloumá, nebude to přijato s pochopením a i kdyby bylo, může to uškodit zdraví. Dnes cítíte velký rozpor v tom, jak projevujete své city, možná je to z extrému do extrému. Rozhodně o tom nevyprávějte každému v práci.


Tranzitující Slunce Sextil Merkur (19.12.2015 11:33:00 - 21.12.2015 10:41:00)
Můžete potkat nové přátele, úspěšně napsat několik dopisů i se vypravit na kratší cestu. Dostane se vám pochopení i povzbuzení. Spolupráce bude také úspěšná, jen byste neměli opomenout svou schopnost naslouchat.


Tranzitující Slunce Sextil Slunce (20.12.2015 11:24:00 - 22.12.2015 10:31:00)
Čas pro mírný úspěch. Cítíte se oceňováni a podporováni. Vede se vám ve finanční oblasti, studiu, jednání s příbuznými a okolím a také zábavu si dovedete vychutnat. Dnes z vás budou mít radost děti i váš partner.


Tranzitující Mars Sextil Neptun (22.12.2015 23:16:00 - 26.12.2015 12:12:00)
Nejenže asi máte teď hlubší pochopení pro ostatní, ale navíc jste pro ně ochotni něco udělat. Myslíte také více na své sny, čehož můžete využít k tvorbě, nebo jako inspiraci pro pozdější podniknutí potřebných kroků. Také je tu čas pro romantické gesto či milostné splynutí.


Tranzitující Mars Konjunkce Pluto (22.12.2015 11:52:00 - 26.12.2015 0:43:00)
Pokud bojujete v zaměstnání s ustálenými pravidly, určitě jde o mocenský boj. Nebo se vám jen zdá, že víte líp, jak se co má dělat? Dnes snad raději udržte jazyk za zuby, jinak všem tak „zahrajete“, že to budete velmi těžko později urovnávat. 


Tranzitující Merkur Kvadratura Pluto (26.12.2015 1:55:00 - 27.12.2015 18:04:00)
Výhodné možnosti asi nevyjdou, finanční spekulace nemají moc šancí na úspěch, i když vypadají tak lákavě. Navíc se můžete dostat do řečí. Neprozrazujte své slabiny. Vaše plány mohou být také zmařeny nutností někam odjet (nebo odjíždí vaše partnerka?). Něčí neuvážené řeči narušily vaše sebevědomí? - neberte je vážně.


Tranzitující Venuše Kvadratura Slunce (28.12.2015 20:26:00 - 30.12.2015 12:03:00)
Dnes se asi nějak necítíte, do práce se vám nechce. Možná se příliš zabýváte sami sebou a marně čekáte na splnění nějakého svého přání. Dojde asi ke sporům kvůli penězům, utrácení a životnímu stylu. Dají se čekat možná i problémy v milostné oblasti, doma, nebo i v práci. 


Tranzitující Venuše Kvadratura Merkur (28.12.2015 0:22:00 - 29.12.2015 16:01:00)
Celkem vás nepřekvapí, že ve společnosti a na cestách se přihodí nějaká nepříjemnost (stejně jste nikam jít nechtěli). Dají se čekat asi také nedobré zprávy. Přemýšlet se vám nějak nechce, psaní se vám nedaří a vyrábíte-li něco, dnes se vám to zdá jaksi nehezké. Ještě možná dojde k nedorozumění s někým z vašich blízkých; nepomlouvejte společné známé (raději nikoho). Možná vám myšlení zašmodrchala láska či zamilovanost; dojde k zlepšení.


Tranzitující Slunce Sextil Mars (29.12.2015 19:21:00 - 31.12.2015 18:26:00)
Máte v plánu do něčeho se pustit? Bude-li to záležitost nepříliš dlouhá, můžete začít. Jste plni energie a sebedůvěry, tak proč toho nevyužít?


Tranzitující Venuše Konjunkce Uran (29.12.2015 12:50:00 - 31.12.2015 4:26:00)
Možná máte nějaké nepříjemnosti, třeba i v lásce. Chcete si užívat svobody? Skládejte hudbu, nejlépe elektronickou, to bude vhodné vybití současné energie. Vaše fantazie také může být zaměřena do erotické oblasti. Můžete potkat osobu, které učaruje vaše originalita.


Tranzitující Mars Trigon Merkur (29.12.2015 13:49:00 - po zadaném období)
Dnes můžete velmi úspěšně vést obchodní jednání a zářit budete i při diskusi. Váš rozum je bystrý a vaše kritická mysl vám umožní dosáhnout úspěchů v práci i obchodě. Odlišné názory dnes asi překonáte logikou i chápavostí a vaše řeč se bude velmi dobře poslouchat.


Tranzitující Slunce Kvadratura Jupiter (30.12.2015 13:36:00 - po zadaném období)
Nenechte se strhnout počátečním nadšením k uzavření nevýhodné dohody. Můžete si myslet, že jste šoumen s nadhledem, ale na smlouvy pozor. Ani na úřadech neudělá nadřazené chování žádoucí dojem. V práci ani doma neslibujte zázraky, nabrali byste na sebe víc odpovědnosti, než je zdrávo. Mohou nastat neshody pokud jde o akcie, podnikání, právní záležitosti či o výchovu nebo náboženství.


Tranzitující Slunce Kvadratura Saturn (30.12.2015 2:07:00 - po zadaném období)
Dnes se asi necítíte nejlíp. Úkoly, které spěchají, byste zřejmě vyřešit měli, ale ty ostatní by mohly počkat. Máte hodně věcí k přemýšlení, to je jisté. Jen nepropadejte pesimismu, bude líp. Dnes nikoho nepoučujte, nevychovávejte a nepodezírejte, určitě byste to přehnali a reakce by byly velmi nepříznivé.


Tranzitující Merkur Sextil Uran (31.12.2015 16:40:00 - po zadaném období)
Potkáte asi zvláštní lidi, podlehnete novým zájmům a prohloubíte své poznání. Dobré nápady můžete dostat třeba u počítače, pustit se do psaní literatury nebo vědeckého pojednání. Vaše nekonvenční plány a postoje jsou oceňovány jako originální - dobrý den pro tvorbu reklamy či nějaký vynález. Rozhodně něčím překvapíte své blízké, možná nečekanou praktičností vámi objednaného nového bláznivého přístroje pro domácnost, který vám právě doručila přepravní služba.


Tranzitující Mars Trigon Slunce (31.12.2015 9:21:00 - po zadaném období)
Dnes asi překvapíte ohromnou podnikavostí, máte plno energie a vyloženě s ní plýtváte. Můžete plně rozvíjet svou osobnost a dokážete se prosadit. Asi jste se rozhodli začít uskutečňovat své plány.




