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Vážený pane XX, prohlédl jsem jak Váš horoskop narození, tak i všechny  transity, které Vás v tomto
roce čekají a nyní Vám podám výklad všech transitů v nadcházejícím období, které považuji za zásadní. 

Výhled transitů na příštích dvanáct měsíců s přihlédnutím k planetám v nativním horoskopu:

Vysvětlení: Transitem rozumíme stav, kdy se některá z planet na obloze ocitne v aktuálním období ve
významném aspektu k místu, kde stála některá z planet v okamžiku narození člověka. 

Tyto aspekty mohou být buď přímo konjunkce – tedy transitní planeta stojí na stejném místě jako stála
při narození planeta nativní (konjunkce může být buď dobrá nebo špatná, záleží vždy na transitoru –
konj. Saturna či Marse jsou vždy nedobré, od Jupitera vždy dobré - a na postavení nativní planety v
horoskopu), pak dobré aspekty trigon – jde o úhel 120 stupňů – či sextil – 60 stupňů – poté nedobré
aspekty oposice – kdy transitní planeta stojí přesně naproti místu, kde stála při narození člověka některá
z nativních planet a kvadratura – zde jde o úhel 90 stupňů k místu nativní planety...
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Takže, pane XX, v současné době, jak vidíte v tabulce nahoře, až do 21. 1. Vám probíhá dobrý transit
od Urana na obloze na místo, kde stál v okamžiku Vašeho narození Neptun, což může v tomto období
přinášet dobré duchovní zážitky, cesty a výhodné známosti s duchovně založenými lidmi. 

Současně Vám ale až do 9. 2. probíhá oposice od Urana na obloze na místo, kde stálo v den Vašeho
narození Pluto, což většinou naopak dobré období nebývá, může přinášet častější rozčilení, deprese či
dokonce útlak od přátel či partnera. Pluto máte postaveno v sedmém domě Vašeho horoskopu a tudíž jeho
transitům musíme ve Vašem případě věnovat pozornost. 

Od 5. 2. do 5. 3. bude probíhat nepříliš dobrá kvadratura  od Saturna na obloze  na místo, kde stál v
okamžiku Vašeho narození Merkur a v tomto období je třeba si dávat zejména pozor na možné chyby ve
vlastním rozhodování, v podnikání a také je třeba se mít na pozoru před pokusy, kdy se Vás druzí lidé
budou snažit podvést.  Rovněž dávejte větší pozor při cestování!

Pro neutralisaci tohoto transitu užívejte již tři dny před a ještě i tři dny po tomto transitu (a po celou
dobu, kdy vám tento transit poběží) vaši homeopatickou směs č. 1 (Plumbum metallicum C200 +
Mercurius C200) v dávkování 1x denně 3 granulky (lépe navečer či na noc).

Současně ovšem od 9. 2. až do 23. 6. Vám budou postupně probíhat tři dobré transity: Saturn na Lunu
(9. 2. - 12. 3.); Pluto v trigonu na Jupiter (19. 2. - 23. 6.) a také Mars v trigonu na Lunu (3. 3.  - 6. 3.).
Tyto tři trigony mohou ukazovat na období, kdy člověk může být chráněn před špatnými vlivy a také
období, kdy člověk může docílit úspěchu zejména tehdy, pokud použije dobrou duchovní energii. 
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Měsíc LEDEN ÚNOR BŘEZEN

Týden 52 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 9 10 11 12

Pondělí 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27

Úterý 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28

Středa 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29

Čtvrtek 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30

Pátek 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31

Sobota 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25

Neděle 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26

modré písmo = dobrý transit        červené pozadí= horší transit
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Od 12. 3. ovšem až do 30. 4. Vám poběží kvadratura  od Saturna na místo, kde stál v okamžiku Vašeho
narození Saturn, což může ukazovat na určitou vývojovou krizi a může se dostavovat i nechuť k práci,
deprese či sklony k potížím všeho druhu. Je třeba být v tomto období daleko více opatrný než kdykoli
jindy. Protože máte tuto kvadraturu od Saturna, nicméně přebitou i dobrými transity, není třeba se nijak
příliš obávat, ale spíše být raději opatrný zbytečně mnoho než vůbec. 

Tato kvadratura od Saturna na Saturn se Vám letos zopakuje ještě jednou a sice od 27. 11. do 14. 12.

Pro neutralisaci tohoto saturnického transitu užívejte již tři dny před a ještě i tři dny po tomto
transitu (a po celou dobu, kdy vám tento obtížný transit poběží) vaši homeopatickou směs č. 2
(Tellurium 1LM) v dávkování 1x denně 3 granulky (kdykoli navečer či opět na noc). 

Od 29. 4. do 8. 6. Vám poběží dva dobré transity a sice od Urana na Lunu a současně i od Saturna
rovněž na Lunu, což je dobré období pro reformy, nové plány a dobré náhlé známosti. 

Od 10. 6. do 26. 9. Vám na pozadí všech Vašich transitů probíhá oposice Urana na Uran. K tomu vám
musím vysvětlit podrobněji:

 Zhruba v polovině našich životů, tedy mezi 40 až 45 lety se Uran na obloze dostává několikrát do
přesné oposice na místo, kde tento Uran stál v den našeho narození. Za těch 40 až 45 let tedy uběhne
přesnou polovinu zvěrokruhu. Většinou tato oposice nastává 3x až 5x v průběhu zhruba tří let. Toto
období se kryje s tzv. krizí středního věku a mám prakticky již dokázáno, že vždy podle těchto oposic lze v
životě člověka soudit na přelomové období. Nemusí to být vždy období vyloženě špatné, ale pokaždé bývá
provázeno nejrůznějšími obtížemi a nepříjemnými pocity, počínaje vlastním zdravím a konče někdy i
pracovními či rodinnými nesoulady. Nicméně je to období, které nás trvale změní do dalších roků života.
Pokud o něm víme, můžeme si z těchto dvou až tří let hodně dobrého odnést. 

U Vás, pane XX, letos proběhne první ze tří těchto oposic a další Vám proběhnou od 30. 3. 2018 do 4.
5. 2018 a poslední tato oposice ve Vašem horoskopu nastane od 22. 11. 2018 a skončí Vám 19. 2. 2019.
Čili dá se říct, že Vás toto přelomové období čeká, spíše do něj již vstupujete!

K tomuto vašemu „životnímu“ uranickému transitu pro jeho pochopení a pro neutralisaci
případných horších účinků začněte užívat již týden předem  ještě i týden po tomto transitu (a po celou
dobu, kdy vám tento uranický transit poběží) vaši homeopatickou směs č. 3 (Uranium nitricum 10M + )
X-Ray 5M) a to vždy jednou týdně jednu tabletku (například v neděli).  
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Měsíc DUBEN KVĚTEN ČERVEN

Týden 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26

Pondělí 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26

Úterý 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27

Středa 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28

Čtvrtek 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29

Pátek 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30

Sobota 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24

Neděle 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25

modré písmo = dobrý transit        červené pozadí= horší transit
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Od 13. 8. až do 6. 9. Vám poběží dobrý sextil od Saturna na obloze na místo, kde stálo v okamžiku
Vašeho narození Pluto, což je období, kdy tvrdá a někdy dlouhodobá práce může přinést právě nyní
úspěchy. Současně s tím bude probíhat od 14. 8. až do konce srpna rovněž kvalitní sextil  od Jupitera na
místo, kde stál Váš Neptun v den Vašeho narození, a současně s tím Jupiter na obloze bude od 16. 8. do
28. 8. v krásné konjunkci na místo, kde stálo v okamžiku Vašeho narození Pluto. Opět obecně by toto
mělo být dobrým obdobím pro Vás, zejména pro vlastní tvorbu, inspiraci a úspěšné dořešení i
dlouhodobých problémů. 

Od 29. 9. do 20. 11. se Vám navíc zopakuje dobrý trigon  od Urana na Vaši Lunu, což může přinést
náhlá seznámení, nové plány a obecně se tato doba hodí k prohlubování ducha a znalostí. (Např. pro
studenty je toto ideální transit ke zkouškám :-)

Uprostřed této doby je však třeba si dát pozor na deset dnů od 5. do 15. 10., kdy bude Jupiter na obloze
v nedobré kvadratuře na místo, kde stála v okamžiku Vašeho narození Venuše a to může být obdobím,
kdy člověk může podlehnout sebeuspokojení. Mohou se objevit i sklony k přepychu či marnotratnosti a je
třeba o tom vědět, aby si člověk těmito pár dny nezpůsobil nějaké finanční těžkosti. Protože Váš Jupiter
stojí v sedmém domě horoskopu, je třeba se v tomto období vyhýbat sporům s partnerkou či s blízkými
přáteli. 

Od 4. 11. do 24. 11. bude probíhat opět nepříliš dobrá kvadratura  od Saturna na Váš Merkur (poprvé
Vám proběhne již v únoru) a zde je třeba opět si dávat pozor na možné chyby v podnikání, obtíže v
obchodě, taktéž na hádky či na to, že v tomto období se může člověk stát snadnou obětí podvodníků.
Merkur totiž obecně v horoskopu symbolizuje smlouvy, ale i dluhy, a zacházení s financemi obecně.
Přičemž musíme mít na paměti, že Merkur nám může v horoskopu někdy symbolisovat i dopravu, tedy
větší pozor rovněž v tomto období při jízdách autem!

Pro neutralisaci tohoto transitu užívejte již tři dny před a ještě i tři dny po tomto transitu (a po celou
dobu, kdy vám tento transit poběží) vaši homeopatickou směs č. 1 (Plumbum metallicum C200 +
Mercurius C200), kterou jste již bral v únoru, opět v dávkování 1x denně 3 granulky (lépe navečer či
na noc).
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Měsíc ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ

Týden 26 27 28 29 30 31 31 32 33 34 35 35 36 37 38 39

Pondělí 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25

Úterý 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26

Středa 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27

Čtvrtek 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28

Pátek 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29

Sobota 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30

Neděle 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24

modré písmo = dobrý transit        červené pozadí= horší transit
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Od 27. 11. do 14. 12. se Vám znovu zopakuje kvadratura od Saturna na Saturn, o níž jsem psal výše
(poprvé proběhne v březnu a dubnu), ale od 16. 12. až do konce prosince bude Jupiter na obloze ve
výborném sextilu na Vaše Slunce, což je velmi příznivé období např. pro lásku, výhodné známosti, pro
postup v povolání, dobré pro uzavírání smluv, pro finance i uzdravení.  

Pro neutralisaci tohoto saturnického transitu užívejte již tři dny před a ještě i tři dny po tomto
transitu (a po celou dobu, kdy vám tento obtížný transit poběží) vaši homeopatickou směs č. 2
(Tellurium 1LM) opět stejně jako na jaře v dávkování 1x denně 3 granulky (kdykoli navečer či opět na
noc). 

Od 24. 12. 2017 do 25. 2. 2018 Vás čeká již podruhé v tomto roce velmi dobrý trigon  od Pluta na
obloze na Váš Jupiter, což obecně při Vašem významně postaveném Plutu může být období pro úspěšné
reformy ve vlastním životě a rovněž i příznivé pro Vaše vztahy a finance. Toto ještě bude po celý leden
roku 2018 umocněno výborným sextilem od Jupitera na obloze, na místo, kde stál Jupiter v den Vašeho
narození a toto je jeden z nejlepších astrologických transitů, jak pro vztahy, tak pro finance, tak i pro
povolání. 

Tolik pane XX k těm nejdůležitějším transitům, které Vás čekají v příštích zhruba třinácti
měsících a obecně se dá říci, že ačkoli je třeba si při oněch nedobrých transitech, které jsem popsal,
dávat pozor, tak v druhé půlce roku by se měla Vaše situace, alespoň dle pohledu na oblohu v tom
čase, zlepšovat. A to v závěru roku 2017 možná i výrazně.  
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Měsíc ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC

Týden 39 40 41 42 43 44 44 45 46 47 48 48 49 50 51 52

Pondělí 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25

Úterý 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26

Středa 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27

Čtvrtek 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28

Pátek 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29

Sobota 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30

Neděle 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31

modré písmo = dobrý transit        červené pozadí= horší transit
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Příloha k tomuto transitnímu horoskopu - signaturní homeopatika na vyrovnání či na neutralisaci
horších astrologických období pana XX YY v následujících 12 měsících:

Homeolék č. 1
Polykomponentní směs homeoléků Plumbum metallicum C200 + Mercurius C200
(Saturn – Merkur, brát ve dnech od 2. 2. do 8. 3. a pak znovu od 1. 11. do 27. 11.)

Dávkování: Užívat již tři dny před a ještě i tři dny po transitu (a samozřejmě po celou dobu, kdy
vám tento obtížný transit poběží) 1x denně 3 kuličky. Lépe navečer či na noc. 

Homeolék č. 2
Monokomponentní homeolék Tellurium 1LM
(Saturn – Saturn, brát ve dnech od 9. 3. do 2. 5. a pak znovu od 24. 11. do 17. 12.)

Dávkování: Užívat již tři dny před a ještě i tři dny po transitu (a samozřejmě po celou dobu, kdy
vám tento obtížný transit poběží) 1x denně 3 kuličky. Lépe navečer či na noc.

Homeolék č. 3
Polykomponentní směs homeoléků Uranium nitricum 10M + X-Ray 5M
(Uran – Uran, brát od 3. 6. do 1. 10.)
Dávkování: Užít již týden před a ještě i týden po transitu (a samozřejmě po celou dobu, kdy vám

tento obtížný transit poběží) vždy jednou týdně 1 tabletku. Lze brát například v neděli pro lepší
zapamatování.

Tento transitní horoskop na rok dopředu jsem vypracoval ve dnech 29-30. prosince roku 2016

Leo P. Švančara, astrolog a homeopat 

centrum diagnostiky & homeopatie Vitaeelhomeo
homeopatický e-shop: www.homeoeshop.com
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