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ZNAMENÍ DOBY 

Přednáška Ing. Jaroslava Popelky 

Ostrava-Poruba 19.9.2020 

 

      Tuto přednášku jsem nazval Znamení doby. Nevím, jak vy, ale já cítím nějakým 

způsobem, že tato doba je výjimečná. Určitě všichni nějak vnímáme události, které se nyní 

dějí od začátku tohoto roku. Lidé jsou různě citliví na energie, které zde nyní proudí. Započal 

bych myšlenkou, kterou kdysi řekl Ježíš lidem, kteří se považovali za vědoucí, ať to byli 

zákonici nebo farizejové: Vy pokrytci, vy podle západu slunce usuzujete, jaké bude počasí 

příštího dne, ale znamení doby nevidíte.    

      Chtěl bych zde ukázat na základě několika úhlů pohledu z pozice astrologie, co můžeme 

očekávat a v jaké fázi vývoje této planety se nacházíme.  

      První úhel pohledu je takový hrubší: Jeden německý astrolog si všiml, že pokud 

v nějakém relativně krátkém časovém úseku (6-7 let) proběhne větší množství konjunkcí (6 a 

více) pomalých planet (Jupiter, Saturn, Uran, Neptun a Pluto), nastává v lidstvu nějaká etapa, 

která velmi změní stav věcí na planetě.     

      Nebudeme zasahovat do dávné minulosti, ale zmíním se o 20 století a 21 století.  

 

20. století 

V 20 století proběhly tři periody:  

      První perioda byla od roku 1914 do roku 1921, je to časový úsek sedmi let.  V průběhu 

těchto sedmi let došlo k deseti konjunkcím pomalých planet:  

4. 3. 1914 konj. Jupiter-Uran  

5.10.1914 konj. Saturn-Pluto 

2.11.1914 konj. Saturn-Pluto (zopakování) 

20.5.1915 konj. Saturn-Pluto (zopakování) – proběhla trojnásobná konjunkce 

1. 8. 1917 konj. Saturn-Neptun 

10.8.1918 konj. Jupiter-Pluto 

24.9.1919 konj. Jupiter-Neptun 

8. 3. 1920 konj. Jupiter-Neptun (zopakování) 

24.4.1920 konj. Jupiter-Neptun (zopakování) 

10.9.1921 konj. Jupiter-Saturn.  
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      Myslím, že není třeba zdůrazňovat, co se v letech 1914-1921 odehrávalo. První světová 

válka, která úplně změnila stav věcí v Evropě, zánik Rakouska-Uherska, vznik nových států 

atd.    

 

      Druhá perioda byla mezi lety 1940 – 1947 (časový úsek sedmi let, kde došlo k osmi 

konjunkcím pomalých planet):  

 

 8.  8. 1940 konj. Jupiter-Saturn 

20.10.1940 konj. Jupiter-Saturn (opakování) 

15. 2. 1941 konj. Jupiter-Saturn (opakování)   

  8. 5. 1941 konj. Jupiter-Uran 

  3. 5. 1941 konj. Saturn-Uran 

  1. 8. 1943 konj- Jupiter-Pluto 

22. 9. 1945 konj. Jupiter-Neptun 

11. 8. 1947 konj. Saturn-Pluto 

 

      V této časové periodě proběhla 2. světová válka, konec světové války, vznik států Izrael, 

totální devastace Evropy atd.  

 

      Třetí perioda podobného druhu nastala mezi lety 1980-1989. V této periodě bylo větší 

množství konjunkcí (15):  

 

31.12. 1981  konj. Jupiter-Saturn (poprvé) 

  4. 3. 1981   konj. Jupiter-Saturn (podruhé – zpětný pohyb) 

23. 7. 1981  konj. Jupiter-Saturn (potřetí) 

  1.11.1981  konj. Jupiter-Pluto 

  8.11.1982  konj. Saturn-Pluto 

19.  2.1983  konj. Jupiter-Uran (poprvé) 

14.  5.1983  konj. Jupiter-Uran (podruhé) 

25.  9.1983  konj. Jupiter-Uran (potřetí) 

19.  1.1984  konj. Jupiter-Neptun 

13.  2.1988  konj. Saturn-Uran (poprvé) 

27.  6.1988  konj. Saturn-Uran (podruhé) 

18.10.1988  konj. Saturn-Uran (potřetí) 

  3. 3. 1989 konj. Saturn-Neptun (poprvé) 

24. 6.1989  konj. Saturn-Neptun (podruhé) 

13.11.1989 konj. Saturn-Neptun (potřetí) 

      Víme, co se v této době stalo. My, kteří jsme zažili předcházející režim, jsme si mysleli, 

že tento socialistický systém nikdy neskončí. Nastalo mnoho konjunkcí a najednou začali 

v bývalém Sovětském svazu umírat předsedové Ústředního výboru Komunistické strany 

Sovětského svazu jeden za druhým, až se dostal k moci v r. 1985 M. Gorbačov, proběhla 

perestrojka atd., a východní blok se na konci roku 1989 rozsypal jako domeček z karet.   
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      Na základě těchto tří period v 20. století vidíme, že to vždy mapuje důležité úseky daného 

století.  

 

21. století 

      Ve 21 století máme pouze jediný časový úsek, kdy nastane perioda vícero konjunkcí 

v časovém úseku 6-7 let.  Tato perioda se nachází mezi lety 2020-2026.  

 

      Můžeme usuzovat, že pokud v 21. století dojde k nějakým zlomovým událostem, které 

změní tvářnost tohoto světa, musí to proběhnout mezi lety 2020-2026.  

 

Konjunkce, které proběhnout v periodě, ve které se nyní nacházíme:  

     Když jezdívám vždy koncem roku či začátkem nového roku za přáteli do Valašského 

Meziříčí, uvažovali jsme, co asi způsobí první konjunkce, která nastala  12.1.2020 - Saturn-

Pluto v Kozorohu. Nenapadlo nás, že záhy na to se projeví pandemie covid-19.  Kozoroh 

představuje mocenské struktury, systém, uspořádání společnosti. Saturn je zahuštění, 

zintenzivnění něčeho, Pluto je energie, která transformuje a od základu vše překopává. Saturn 

v konjunkci s Plutonem vždy naznačuje nějaké význačné transformační procesy. Vidíme, že 

tato konjunkce nastartovala to, že tento politický či společenský systém tak, jak ho známe, se 

začal nějakým způsobem transformovat. Určitě jste také slyšeli, že tato pandemie či virus byl 

vyvolán uměle a že je to nějaká závěrečná snaha vládnoucích sil, které stojí v pozadí, 

dosáhnout toho, aby maximálně ovládli tento svět a dostat celé lidstvo do svého područí. 

Včera zazněla zpráva, že v Izraeli zavedli velice přísná opatření, kdy lidé nesmí jít dále od 

svého domu než na 500m a mohou řešit jen nejnutnější věci (povolen je jen nákup + pracovní 

věci). My jsme si dělali srandu, že Češi jsou vždy lepší a ti povolí pohyb max. na 200m od 

bydliště. Takže si ukažme všechny konjunkce v tomto časovém úseku.  

12.1.2020 konj. Saturn-Pluto 

 5.4. 2020  konj. Jupiter-Pluto (první)      

30. 6.2020  konj. Jupiter-Pluto (druhá) 

12.11.2020 konj. Jupiter-Pluto (třetí) 

21.12.2020 konj. Jupiter-Saturn 

12. 4. 2022 konj. Jupiter-Neptun 

21. 1.2024  konj. Jupiter-Uran 

20. 2.2026  konj. Saturn-Neptun 

 

      Vidíte, že v intervalu šesti let máme 8 konjunkcí pomalých planet. Pokud má dojít v 21. 

století k nějakým zásadním událostem, proběhne to v této časové periodě. Tuto přednášku 

dělám proto, aby ti lidé, ke kterým se dostane, nebyli překvapeni, že mohou nastat naprosto 

zlomové události v následujících pár letech. Tyto události můžou nastat kdykoliv už od tohoto 

roku! Člověk by měl akceptovat tento fakt, že jsme v nějaké etapě vývoje lidstva, která může 
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změnit stav věci na této planetě takovým způsobem, který si nedokážeme představit ani ve své 

nejživější fantazii.  

      Během tohoto roku nastaly ještě další zajímavé úkazy, k tomu se ještě vrátíme později.  

      To byl jeden úhel pohledu, kdy v určitém krátkém časovém úseku cca 6-7 let je větší 

výskyt konjunkcí pomalých planet (6 a více). Ve 20. století byly tři takové časové úseky, ve 

21 století je pouze jeden! Samozřejmě, že ve 21. století budou další konjunkce pomalých 

planet, ale už ne v tak hojném počtu jako mezi lety 2020 až 2026. Takže pokud dojde 

k zlomovým událostem v 21. století tak to bude v těchto letech.  

 

Poznámka posluchačky: Je to plandemie.  

 

J.P. Naplánováno, že. Většina lidí je samozřejmě odříznuta od informací. Je jasné, že v pozadí 

se toho děje velmi mnoho. Domnívám se, že v současné období Neptun, což je planeta, která 

také mlží apod. a představuje věci, které se odehrávají „za oponou“, prochází od r. 2012 svým 

znamením (Ryb) a bude tam až do r. 2025, takže v této periodě se opravdu odehrávají ve 

skrytu věci, o kterých nemáme šanci něco vědět.  

 

 

Jiný způsob, jak monitorovat nějaké důležité časové úseky:  

 

VLIV POMALÝCH PLANET URAN, NEPTUN A PLUTO: 

 

      Víme, že Uran oběhne zvěrokruhem jednou za cca 84 let, planeta Neptun oběhne 

zodiakem jednou za cca 165 let, a planeta Pluto (i když astronomové Pluto již považují za 

planetku) oběhne zodiakem jednou za 247 let.  

 

      Hlavní obrysy historie jsou naznačeny tranzity vnějších planet Urana, Neptuna a Plutona.  

 

      První světová válka byla naznačena aspektem, kdy Pluto byl v polosextilu (30°) 

s Neptunem. Tento polosextil byl přesný 23.9.1916, kdy  1. sv. válka byla v nejintenzívnější 

fázi, tehdy stál Pluto na 5 st.  Raka  a Neptun stál na 5 st. Lva, vytvářeli přesný polosextil.  

 

      Velká hospodářská krize, která započala rokem 1929, kdy v říjnu proběhl krach na New 

Yorské burze, což vyvolalo v následujících letech obrovskou hospodářskou krizi (nejen 

v USA, ale i v Evropě), byla velká nezaměstnanost, nedostatek potravin atd., Tato 

hospodářská krize byla monitorována přesným aspektem 27.4.1932, kdy byly aspektově 

propojeny všechny tři tyto planety: Uran (20 st 22 min Berana)  dělal kvadraturu s Plutem 

(20.04 Raka); Pluto dělal polokvadrát (úhel 45 °) na Neptun (5 st 17 min Panny), a Uran, 

který byl na 20 st 22 min v Beranu, dělal seskvikvadrát (úhel 135°) na Neptun (5 st 17 

min Panny). Všechny tyto aspekty se považuji neharmonické.  

 

      Někdo si řekne, že trigon je pozitivní aspekt. Druhá světová válka byla monitorována 

aspektem, kdy Uran dělal trigon na Neptun.  Trigon byl přesný 7.4.1942, tehdy byl Uran 
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na 27 st 58 min Býka, Neptun byl 27 st 59 min Panny, tedy dvě zemské znamení a 120° 

aspekt. Vždy se říká, že trigon je harmonický aspekt. Berme to tak, že je pozitivní v tom 

smyslu, že dochází k snadnému uvolňování energie. To mohlo způsobit to, že se Hitlerovi 

zpočátku dařilo jeho úsilí o ovládnutí cizích území, že nakonec strhl do válečného konfliktu 

skoro celý svět (k datu 7.4.1942), a myslím že Pearl Harbor byl v r. 1941, kdy byli do tohoto 

konfliktu vtaženi  i Američané.  

 

      Studená válka mezi dvěma hlavními protagonisty, USA a Sovětským svazem, byla 

monitorovaná dlouhodobým aspektem sextilu (působil už od v r. 1945)  mezi Plutem a 

Neptunem. Tento sextil působil až do r. 1991, kdy se rozpadl Sovětský svaz. To byl konec 

studené války. Sextil byl přesný 13.6. 1953, kdy Pluto byl na 21 st. 12 min Lva,  a Neptun byl 

ve Vahách na 21 st. 12  minut.  

 

      Další zajímavá perioda byla 60 léta. Všichni vzpomínají na Beatles; ti, kteří to osobně 

zažívali, říkají, že to byla nejpříjemnější léta 20 století. Vznikli hippies atd., doba byla 

optimistická. Tato doba byla monitorována konjunkcí mezi Uranem a Plutonem, 4.4. 1966 

byla přesná. Uran byl na 16 st 28 min Panny, Pluto 16 st 28 min Panny.    

 

 

VSTUP POMALÝCH PLANET DO KARDINÁLNÍCH ZNAMENÍ 

 

      Posuzujeme zde záležitosti celého lidstva, nikoliv jednotlivce. Pokud chceme nějakým 

způsobem monitorovat aktuální vlivy, které monitorují lidstvo jako celek, velice důležité   

jsou okamžiky, kdy pomalé planety vstupují do hlavních znamení.  Hlavní znamení 

(Beran, Váhy, Rak, Kozoroh) jsou pilíře „světového“ horoskopu.  Pokud sledujeme nějaké 

události, které se týkají nás všech, jsou důležité vstupy pomalých planet do kardinálních 

znamení a obzvláště planety Pluto.   

 

Uvedeme si pár příkladů:  

 

      V roce 2008  Pluto 2 x vstoupilo do znamení Kozoroha, poprvé 26.1.2008, poté 

vystoupilo a 27.11.2008  vstoupilo podruhé. Došlo k obrovské recesi, zkrachovaly nějaké 

fondy a banky v USA. To se poté projevilo i v celém světě. Tato velká recese v r. 2008 byla 

naznačena vstupem Pluta do znamení Kozoroha.   

 

      Když se podíváme do vzdálenější historie, stejný vliv, když Pluto vstoupilo do znamení 

Kozoroha, ale 500 let vzad, byl: 25.12.1515 a podruhé Pluto vstoupilo 24.10.1516, to 

naznačilo dobu, kdy proběhla reformace. Dne 31.10.1517 Martin Luther uveřejnil svých 95 

tézí.  

 

      Když Pluto vstupovalo do hlavního znamení, tehdy do zn. Raka, 10.9.1912, 

vstupovalo tam trojnásobně, dále 10.7.1913 a 27.5.1914, což vyvolalo, že 28.6.1914 byl 
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spáchán atentát na následníka trůnu Františka Ferdinanda (s jeho manželkou) v Sarajevu, což 

víceméně způsobilo vznik první světové války.  

 

      Když Neptun vstupoval do hlavního znamení – Kozoroha 19.1.1984 a 21.11.1984, což  

mělo za následek, že hned těsně poté se dostal k moci 11.3.1985 M. Gorbačov, který se stal 

generálním tajemníkem Ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu a víme, co 

následovalo… perestrojka, glasnost a v konečném důsledku se úplně rozpadnul východní 

blok.  

 

      V roce 1993 došlo ke konjunkci mezi Uranem a Neptunem, nastala 2.2.1993 a podruhé 

23.10.1993.    

      Víte, že Uran mimo jiné souvisí s elektřinou, má na starosti veškeré elektronické 

součástky a zařízení. Víme, že Neptun mimo jiné souvisí s drogami. Konjunkce Uran-Neptun 

může také mimo jiné vyvolat nějakou závislost na elektronice. V roce 1993 byl počátek 

rozmachu internetu. Postupem času se stalo, že mnoho mladých lidí se stali závislí na 

internetu, počítačových hrách apod.  Tato konjunkce Uran-Neptun měla samozřejmě vliv na 

spoustu dalších věcí, ale v této době nastal rozmach právě masového používání internetu.  

 

 

POLOVIČNÍ VZDÁLENOSTI 

 

      Když jsem říkal, že zásadní události jsou monitorovány tranzity tří nejpomalejších planet 

Urana, Neptuna a Pluta, ukazoval jsem, že když mimo jiné jedna z těchto tří planet vstoupí  

do nějakého kardinálního hlavního znamení, vyvolává to nějaké světové a celospolečenské 

události, ale nejsilnější vlivy jsou, pokud tyto tři planety jsou najednou propojeny nějakým 

aspektovým modelem, což bylo vidět na hospodářské krizi v roce 1932, kdy všechny tři 

planety byly navzájem propojeny aspekty, byla tam kvadratura mezi Uranem a Plutem, Pluto 

dělal poloviční kvadrát na Neptun a Uran dělal seskvikvadrát na Neptun.  Je zajímavé, že to 

nejsilnější, co vůbec je, je, když se mezi těmito planetami udělají poloviční vzdálenosti. Dvě 

z těchto tří planet se dostanou do určitého úhlu a třetí planeta z nich se dostane doprostřed 

mezi zbývající dvě.  

 

Příklad:   Máme úhel 42°, třetí planeta se dostane doprostřed mezi ostatní dvě a vytvoří se tzv. 

poloviční vzdálenost, tedy mezi planetami budou úhly 21° :  

 

                                                       42° 

 

 

 

                                           21°                    21°  

                               ●                       ●                     ●   

 

                                1                       3                      2 
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      Málokterý astrolog s polovičními vzdálenostmi pracuje. Ani já s nimi moc nepracuji. Je 

zajímavé pozorovat, když hodnotíme mundánní (celosvětové) záležitosti, co způsobuje, 

jestliže se budeme bavit o těchto třech pomalých planetách, když tyto tři planety dělají mezi 

sebou poloviční vzdálenosti.   

 

      Velmi silné jsou vlivy, když jsou v aspektech navzájem propojeny všechny tyto tři 

vnější planety, ale nejsilnější vlivy vyvolávají poloviční vzdálenosti mezi nimi. Tyto 

poloviční vzdálenosti mezi těmito pomalými planetami nastávají nanejvýš 3 x v průběhu 

jednoho století. Konfigurace polovičních vzdáleností mezi Uranem, Neptunem a Plutem 

indikují hlavní změny v duchu doby.  

 

      Německý výraz pro ducha doby je Zeitgeis. Hlavní změny v duchu doby indikují 

poloviční vzdálenosti mezi těmito třemi pomalými planetami. Nejčastější jsou případy, kdy se 

v poloviční vzdálenosti nachází Uran (protože Uran je nejrychlejší, oběhne zodiakem jednou 

za cca 84 let), mezi Plutem a Neptunem, anebo Pluto mezi Uranem a Neptunem. Jednou za 

500 let se nachází v poloviční vzdálenosti mezi Uranem a Plutem planeta Neptun.  

 

      Když se bavíme o planetě Neptun, když se nachází mezi Plutem a Uranem, čili 

Neptun je v poloviční vzdálenosti mezi těmi dvěma, poslední taková konfigurace byla 

29.8.1504.  V té době byl vrchol renesance, která probíhala ve světě, tehdy to byl Leonardo da 

Vinci, návrat k antice, návrat k člověku,  a víte, že v té době byla objevena i Amerika (1492). 

Objev nového kontinentu zásadně ovlivnil i život na starém kontinentu.   

 

      V další části si budeme popisovat, kdy nastaly tyto poloviční vzdálenosti v 20 století, bylo 

to 3x. Popíšeme si, co vyvolaly tyto konfigurace, když jedna z těch tří planet se dostala mezi 

zbývající dvě.   

 

 

20 STOLETÍ 

 

      Německý termín Zeitgeis znamená česky: duch doby. Přednášku jsem nazval Znamení 

doby a mohl by to být i název Duch doby.  Na změnu společenského klimatu má zásadní vliv, 

pokud tyto tři vnější planety vytvoří poloviční vzdálenosti. Budeme se bavit o 20 století, 

abychom si na vlastní kůži (mysl) osahali, jak to působilo a že to opravdu nějakým způsobem 

funguje.  

 

      První konfigurace, kdy se jedna ze tří pomalých planet dostala mezi dvě zbývající, byla 

konfigurace, kdy Uran stál v poloviční vzdálenosti mezi Neptunem a Plutem, bylo to 

v letech 1901 – 1907.   

Pluto byl na 22 st 25 min Blíženců, Neptun byl na 9 st 21 min Raka a naproti nim stál Uran na 

0 st 35 min Kozoroha:  
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      První konfigurace, kdy jedna planeta stála uprostřed, v poloviční vzdálenosti, 

nastala v roce 1901-1907, přesně 11. 8. 1905.  

      V této době se odehrály: rozvoj automobilismu, elektrifikace měst, počátek 

kinematografie, začaly se promítat filmy, vznikaly nové hudební směry, hudba se začala 

ubírat atonálním směrem, ve vědě A. Einstein formuloval speciální teorii relativity, vznik 

kvantové mechaniky, psychologie – Freud a Jung se poprvé setkali v r. 1906, vznik 

psychoanalýzy, formulace nevědomí, v prvním desetiletí Ernest Rutherford a Marie Curie 

učinili objevy ve fyzice, které položily základy pro sestrojení atomové bomby,  umění: Pablo 

Picasso – vznik kubismu, hudba I. Stravinski, bratři Wrightové 14. 12. 1903 poprvé vzlétli 

s motorovým letadlem. V periodě 1900 až 1913 nastala největší emigrační vlna do USA. 

Vidíte, že tato metoda polovičních vzdáleností, kdy byl Uran uprostřed, způsobilo zásadní 

věci v umění, vědě, psychologii, které nás dodnes ovlivňují.  

 

      Druhá konfigurace polovičních vzdáleností ve 20. Století byla, když Pluto byl 

v poloviční vzdálenosti mezi Uranem a Neptunem. Postavení ze 17. 5. 1945: Vzdálenost 

mezi Uranem a Plutem byla 56° a vzdálenost mezi Plutem a Neptunem byla rovněž 56°:  

 

                                           56°                                           56° 

     

 

 

Uran 12°12´ Blíženci                       Pluto 8°04´ Lev                    Neptun 3°51´Váhy       

                                                            (uprostřed)  

 

      Co tato konfigurace způsobila: Tato konfigurace byla přesná těsně po skončení 2. světové 

války 17. 5. 1945.  V této době bylo příznačné, že mnoho evropských zemí bylo totálně 

zdevastováno. Pluto dokáže věci totálně překopat. Celá Evropa musela být totálně 

zrekonstruována. Pluto také ovládá mafii, zločince. Měli být potrestáni všichni váleční 

zločinci. Začala probíhat dekolonizace, mnoho evropských zemí mělo kolonie, Indie, která 

byla v područí Británie, se stala nezávislou. Za této konfigurace vznikl nový stát Izrael. Byla 

přestavena první generace počítačů s použitím elektronek. A i kdyby se nic jiného nestalo, tak 
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za této konfigurace došlo k svržení první atomové bomby – 6. 8. 1945, kdy USA shodily 

atomovou bombu na Hirošimu. To úplně změnilo naši společnost. Najednou se Rusové cítili 

ohroženi a tím pádem i další státy a tak vyvíjeli nějakou obranu a představa, že již má několik 

zemí atomovou bombu a mohlo by dojít k válce, což by znamenalo vyhlazení lidstva, byla 

hrozná.  

 

Dotaz posluchačky: Nedošlo tedy k rozdělení moci, když bylo Pluto ve Lvu? 

 

J.P.: Ne, mocenská centra byla i před válkou, a po válce se to rozdělilo na východní a západní 

blok, ale mocenská centra byla i předtím.  

 

      Po válce také začal mohutný rozvoj používání plastických hmot a umělých hnojiv.  V této 

periodě se také začal v USA objevovat nový směr v malířství – abstraktní expresionismus. Do 

této doby byli malíři v USA vnímáni jako podřadní vůči malířům v Evropě. V USA se začaly 

projevovat nové malířské postupy, které začaly stavět malíře na stejnou úroveň s evropskými 

malíři.  

      Chci zdůraznit, že všechny vlivy, které byly způsobeny vlivem těchto konfigurací, působí 

samozřejmě dodnes.  

 

      Ve 20. století dále nastala třetí konfigurace, kdy se Uran dostal mezi Neptuna a 

Pluta. Pod touto konfigurací žijeme plně v současné době. Tato konfigurace byla přesná 

10. 9. 1979, kdy Pluto byl na 17°54´ Vah, Neptun byl na 17°54´ Střelce (přesný sextil – 60°) a 

mezi nimi Uran na 17°50´ Štíra:  

 

                                           30°                                           30° 

     

 

 

Pluto 17°54´ Váhy                       Uran 17°50´ Štír                    Neptun 17°54´Střelec       

                                                            (uprostřed)  

  

      V této době, kdy došlo ke změně ducha doby, se neobjevil nový směr v umění. A to z toho 

důvodu, že umění se stalo velkým byznysem. Víme, že všichni by chtěli být zpěváci, všichni 

by chtěli hrát v nějaké kapele, všichni by chtěli být slavnými herci apod., a proč? Protože to je 

byznys. Sláva a peníze.  

       Hlavní změna nastala v roce 1978 a 1980, v době, kdy povstal neoliberalismus. Uran 

je princip svobody. Neoliberalismus – nový druh svobody, který ovládá v současné době 

všechno. Neoliberalismus je doktrína, že trh ví všechno nejlépe, že pouze trh je důležitý.  

Neoliberalismus lze definovat jako trh über alles, tak jako Němci mají Deutschland 

deutschland über alles (Německo nade vše), tak je taková parafráze: Trh je über alles.  

      Působí to i silněji, protože si musíme uvědomit, že metoda polovičních vzdáleností 

platí, když je třeba mezi dvěmi planetami např. 42°, tak poloviční vzdálenost je 21°, ale 

zde je poloviční vzdálenost a současně jsou to úhly, které vytvářejí aspekty. Je zde 60° 
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(sextil) a další dva polosextily, což jsou přesné astrologické aspekty. V tom případě je 

působení vždycky silnější. Tato konfigurace působila nejsilněji v letech 1977 – 1980 a 

ovlivňuje nás dodnes. V letech 1977 – 1980 nastoupila k moci Margaret Thatcherová, která ve 

V. Británii vytvořila podmínky pro obrovskou privatizaci.  Trh to vše umí nejlépe a trh vše 

zařídí (obdivovatel M. Thatcherové byl i V. Klaus). V roce 1981 v USA nastoupil Ronald 

Reagan, který se také snažil dát vše do područí trhu.  Neoliberalismus vede k privatizaci a 

k úspornosti, šetrnosti, což vyvolává nerovnost mezi lidmi, která ovlivňuje veškerou populaci, 

jak bohatou, tak chudou. Tato nerovnost vede ke zvyšujícímu stresu mezi lidmi, vyvolává 

kriminalitu a rasovou diskriminaci, vyvolává v lidech strach ze ztráty zaměstnání, vyvolává 

nenávist k emigrantům (lidé mají strach, že jim emigranti vezmou práci).  Nyní, po 40 letech 

tohoto neoliberalismu (který definujeme tím, že trh je nade vše a trh vše zařídí) se věci 

drasticky změnily a dnes si už lidé nepamatují, kdy to začalo a kde byly kořeny toho, v čem 

žijeme dnes. Bylo to vyvoláno touto poloviční vzdáleností Urana mezi těmi dvěma planetami, 

která byla v letech 1978-1980 a tehdy se projevila myšlenka, že trh zařídí vše.  

       Čím dál více se moc přesouvá do soukromých rukou. Např. když se hovoří o p. Sorosovi, 

který vydělat na velkých machinacích obrovské peníze a nyní ovlivňuje politiku, projevuje 

velkou moc. Lidé jsou čím dál více ve stressu a destruktivním způsobem se chovají jak vůči 

sobě samým, tak i vůči ostatním. To, co se dříve považovalo za společný majetek, je čím dál 

více kontrolováno soukromou mocí. 

 

CO NÁS ČEKÁ… 

      Nyní se dostáváme k tomu, co nás čeká.  Já nevím, co to bude, ale možné je všechno.  

Když máme na paměti to, co tyto poloviční vzdálenosti vyvolaly ve 20 století,  a když víme, 

že v periodě 2020-2026 se odehraje 8 konjunkcí pomalých planet, tak pokud se má něco 

zásadního stát v 21 století, odehraje se to v intervalu těchto šesti let,  a my se podíváme, jestli 

v tomto intervalu neproběhne nějaká planetární konfigurace polovičních vzdáleností.  

      Pokud tato konfigurace, kterou nyní ukážu, nevyvolá zásadní změnu na této planetě, tak 

skončím s astrologií.  

 

 

JEDINEČNÁ KONSTELACE VE 21 STOLETÍ 

      V časovém intervalu 2020-2026 nastane naprosto jedinečná konstelace:  

      23. 8. 2025 dojde k postavení, kdy: 

       Uran bude na 1°22´ Blíženců, Pluto bude 1°56´ Vodnáře, uprostřed mezi nimi bude 

Neptun na 1°34´ Berana:       
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      Tato konfigurace, kdy Neptun je uprostřed mezi Plutem a Uranem, nastává jednou 

za 500 let.  

      Předcházející podobné postavení, kdy byl Neptun v poloviční vzdálenosti, bylo v roce 

1504. Tehdy se to projevilo vrcholem renesance, kdy se člověk dostává do popředí, vzniká 

snaha pochopit svět, v umění – návrat k antice, a současně to bylo objevení nového 

kontinentu, objevení Ameriky. A nyní, po 500 letech se zase objevuje tato konfigurace. Máme 

zde aspekty 60°(sextily). Pokud se vytvoří mezi těmito 3 planetami poloviční vzdálenost, 

tak je ještě silnější, když současně jsou tyto úhly i astrologické aspekty. U předcházející 

konfigurace byl mezi Neptunem a Plutem aspekt 60° (sextil) a Uran měl na obě strany 30° 

(polosextily). Zde dochází k tomu, že mezi Plutem a Uranem je 120° (trigon)  a mezi Plutem a 

Neptunem je 60° (sextil) a mezi Neptunem a Uranem je také 60° (sextil). 

      Je důležité, že Neptun nebude jen v poloviční vzdálenosti, ale současně budou mezi 

těmito třemi planetami přesné astrologické aspekty, což dává této konfiguraci daleko 

větší váhu.  

      Jak jsem říkal v předcházejícím výkladu, vždy je důležité, když nějaká pomalá planeta 

(jedna z těchto tří) vstupuje do základního znamení (Beran, Rak, Kozoroh, Váhy). V průběhu 

roku 2025, kdy se vytvoří tato zajímavá konfigurace, 30. 3. 2025 Neptun vstupuje do 

znamení Berana.   Když děláte horoskop pro jednotlivce, je důležitý stupeň Ascendentu, 

takže počátek Berana, kde je jarní bod, je jakoby Ascendent celého lidstva.  

      Je to naprosto mimořádná konfigurace. Pokud v průběhu roku 2025 Neptun vstupuje do 

znamení Berana, dá se říct, že v lidstvu nastane něco úplně nového, co ponese neptunovské 
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kvality. Uvědomte si, že nyní žijeme ve věku, který je hodně ovlivněn racionalismem. Vše se 

řeší přes racio. Dnes jsou vědci pomalu jako bozi. Pokud však v r. 2025 Neptun vstoupí do 

znamení Berana (jakoby do prvního domu lidstva), najednou začnou mít velkou váhu kvality 

Neptuna (iracionalita). Nechci říct, že iracionalita je něco hloupého či nelogického, ale začnou 

působit takové vlivy, kdy racio uzná, že není všemohoucí, racionální rozum nebude schopen 

vysvětlit, co se to vlastně děje. Lidé budou překvapeni. To je další taková zvláštnost, ale to je 

ještě málo. Současně, když se vytvoří tato konfigurace, bude ještě Neptun v konjunkci se 

Saturnem, který bude 23. 8. 2025 na 0°33´ Berana. To tomu dává zase daleko silnější váhu:    

                                                                                     

      Nejenom že bude Neptun v poloviční vzdálenosti, nejenom že úhly, které se vytvoří, 

budou přímo astrologické aspekty (a velice silné – trigon a dva sextily),  ale současně Neptun 

bude v přesné konjunkci se Saturnem!   

VLIV KONJUNKCE SATURN-NEPTUN 

      Co nám v minulosti způsobovalo, když došlo ve 20 století ke konjunkci Saturn-Neptun? 

Konjunkce Saturn-Neptun se vytvořila v roce 1917. Pod vlivem této konjunkce došlo 

k Velké říjnové soc. revoluci v Rusku a ujali se moci komunisté, bolševici.  

      Následující konjunkce Saturn-Neptun byla v roce 1953.  Skoro v přesné konjunkci 

zemřel představitel největšího komunistického státu – Stalin, který ovládal pevnou rukou celý 

Sovětský svaz. Najednou došlo k tomu, že došlo k velké změně ve všech komunistických 

zemích, a protože Stalin byl těžký despota, probíhalo mnoho náročných procesů, likvidací atd. 

a když zemřel, to vše se uvolnilo. Samozřejmě Komunistická strana měla stále moc, ale už to 

nebylo takové, aby šlo někomu o život.   

      Následující konjunkce byla v roce 1989, byla trojnásobná, ale poslední byla v listopadu, 

což totálně smetlo východní komunistické státy z povrchu země. Vidíme, že konjunkce 

Saturn-Neptun ve 20 století měla velký vliv na myšlenky a státy, které se hlásily k nějaké 

komunistické ideologii.   

      Nyní se tato konfigurace Saturn-Neptun bude opakovat v roce 2025.  

      Neříkám, že by se měli k moci dostat komunisti, ale určitě, jak jsem hovořil o 

neoliberalismu, kdy vše ovlivňuje trh a jediným měřítkem úspěchu je zisk a vše ostatní je 

vedlejší, a jak toto vše vede ke stressu ve společnosti, že opravdu dochází na rozdělení na 
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vysoce bohaté (těch je pár) a čím dál více lidí pociťuje sociální tlaky, tak musí v lidstvu nastat 

potřeba nějakého sociálního smíru, protože to tak nejde, aby trh ovládal vše. Každý člověk má 

přece právo na nějaký důstojný život.   

      A to ještě nestačí. Když jedna z těchto tří pomalých planet (třeba Pluto je v jednom 

znamení třeba i 25 let, Neptun je v jednom znamení třeba 15-16 let, Uran je nejrychlejší, bývá 

v jednom znamení cca 7 let) mění znamení, vždy to přináší změny ve společnosti. Když Pluto 

opouštěl Střelce a vstoupil do Kozoroha, začala velká hospodářská recese. Když Neptun 

opouštěl Střelce a vstupoval do Kozoroha, k moci se dostal Gorbačov, který úplně změnil 

situaci v Sovětském svazu a potažmo ve všech východních zemích.  

      Zde ale vidíme (a to je opravdu nevídaná záležitost), že v úzkém časovém úseku 

všechny tři pomalé planety mění po x letech své předcházející působení:    

      V roce 2023 (24.3.) Pluto opouští znamení Kozoroha, kde byl od r. 2008, takže po 15 

ti letech vstupuje do znamení Vodnáře.  

      Na konci března 2025 Neptun opouští znamení Ryb, kde vstoupil v roce 2012 a 

přesouvá se do Berana.  

      8. 7. 2025 Uran po sedmi letech pobytu ve znamení Býka vstupuje do Blíženců. To je 

zcela nevídaná věc, aby v průběhu dvou let všechny tři nejpomalejší planety měnily  

znamení.  

      Dovedete si představit, jaký to bude tlak na stávající stav věcí, který je nyní na této 

planetě?  

      Můžeme přemýšlet, co nám tato mimořádná situace přinese. Já tvrdím, že možné je úplně 

všechno. Probereme si speciálně rok 2020, protože od tohoto roku 2020 se to děje. Víme, že 

jsme nyní ovlivňování hysterii okolo covidu-19. Vlády se budou snažit čím dál více 

přitvrzovat, budou zkoušet, co všechno lidé jsou schopni snést. Pro vlády není problém, 

pokud se lidé budou bouřit, že nechtějí nosit masky atd., namíchat nový „koktejl covidu“, 

který bude ještě drsnější a může způsobit více úmrtnosti apod., a vlády řeknou: Vidíte, vy jste 

nechtěli nosit masky a teď tu máte horší záležitosti a tady máte důsledek. Takže zkoušejí.  

      Ale za této konfigurace je  rok 2025 (pro mě) krajní hranice. To opravdu změní svět!    

      Tak jako byla tato konfigurace, kdy byl Neptun uprostřed, v roce 1504 (29. 8. 1504), kdy 

byl Pluto na 2°31´ Střelce, Uran byl 13°59´Ryb a uprostřed mezi nimi byl Neptun na 23°24´ 

Kozoroha, takže na obě dvě strany bylo 51°, což není žádný aspekt, a mezi krajními planetami 

bylo 102°, což není také žádný aspekt, tak zde je tato konfigurace znovu, ale současně jsou 

mezi těmito planetami i astrologické aspekty.  A jestliže předcházející konfigurace, kdy byl 

Neptun uprostřed, nám objevila nový kontinent, není vyloučeno, že za této konfigurace my 

objevíme ne nový kontinent, ale třeba nové světy ve vesmíru. Za této konstelace klidně může 

dojít k tomu, že navážeme kontakty s jinými civilizacemi ve vesmíru. Když zde vidíme tyto 

vlivy: poloviční vzdálenosti, uprostřed Neptun, současně jsou tyto vlivy astrologickými 

aspekty, současně je Saturn v konjunkci s Neptunem, kdy Saturn představuje zhuštění a 

Neptun může přinášet sociální cítění, protože Neptun jakožto vládce Ryb, znamená, že se 

všichni nevnímáme jako izolovaný jednotlivec, ale vnímáme se jako jeden celek, že jsme 

všichni nějak navzájem propojeni, a Saturn bude tlačit na princip Neptuna, aby lidstvo došlo 
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k tomu, aby se nějak sjednotilo.  A další věc, že všechny tři planety se v průběhu dvou let  

přesouvají do dalšího, nového znamení. To vyvíjí neskutečný tlak na to, aby lidstvo prodělalo 

obrovské změny.  

      Proto říkám, že po roce 2025 bude svět vypadat úplně jinak, než vypadá dnes a bude 

vypadat tak, že si to ani v nejbujnější fantazii nedokážeme nyní představit. Pokud 

bychom přešli do roku 2026 a nic se nestalo, zanechám astrologie.  

Poznámka posluchačky: Myslím si, že máš pravdu, ale co musí předcházet, aby byl ten tlak 

tak velký, aby se lidi probudili a ta konstelace se mohla naplnit.  

J.P.: Samozřejmě, nedělám si iluze o průměrném člověku dnešní doby, protože lidé opravdu 

nejsou vyvinuti, ale to je také mimo jiné jeden z těch důvodů, proč ty pozitivní hierarchie, 

které jsou nad námi, toto dopouštějí. Jak je nyní situace s covidem a jak vlády začínají cvičit 

s lidmi, aby každý člověk, i ten jednodušší, na sobě začal cítit, jak ho ovlivňuje světská moc 

politiků, jak mu znepříjemňují život, aby si lidé uvědomili a prožili na vlastní kůži, že 

najednou jim systém velkým způsobem zasahuje do života a neskutečně je omezuje. Proto je 

to dopuštěno.  

Další posluchačka: A pak ještě, co je ještě za tím vším. To mi trochu připomíná myšlenky 

jednoho našeho myslitele, který říkal, že přijde něco, aby potom mohly přijít nějaké 

mimozemské entity, aby nás jakoby zachránili.  Ale varoval před nimi, že si na ně máme dát 

velký pozor. 

J.P.: Zde jsou veškeré scénáře otevřené.  

Další posluchač: Oni už ale tady jsou.     

J.P.: Víme, že tady jsou, ale samozřejmě jsou různá sdělení, různé channelingy apod., ti 

mimozemšťané by se klidně projevili, ale jednak respektují naši svobodnou vůli, protože my 

si tu musíme udělat pořádek sami, ne že to bude dělat někdo za nás, ale další věc je, že oni se 

nemůžou zjevit, pokud si to určitá část lidí nebude přát. Pro většinu lidí jsou mimozemšťani 

nějaká chiméra, něco abstraktního, ale dovedete si představit styk s nějakou opravdu 

konkrétní živou bytostí, o které víte, že není z tohoto světa?  

Posluchačka: P. D. Francuch je popisuje jako pseudotvůrce.  

J.P. Vím, co bylo sděleno skrze P.D. Francucha, samozřejmě mimozemské civilizace jsou 

rozmanité, jsou jak negativní, ale i pozitivní. Speciálně Plejáďané o sobě tvrdí, že jsou 

dozorci dozorců. Samozřejmě, že ty negativní civilizace nás ovlivňují, a nyní více méně mají 

mnoho zde ve své moci, a my o nich nevíme, a oni si zde hrají svoji hru, ale nad nimi jsou 

další, kteří hlídají je. Takže pozor na to.  

Posluchačka: A nad tím vším je TEN NEJVYŠŠÍ – BŮH.  

J.P.: To víme. Takže jak to vše dešifrovat a co nám to přinese? Když vstoupil Pluto v roce 

2008 do Kozoroha, říkal jsem, že Pluto je jako transformační činitel (a Kozoroh, který 

představuje uspořádání světa, společenské struktury) to překope.  Než vstoupí v roce 2023 do 

dalšího znamení, Vodnáře, bude svět totálně přetransformovaný.  
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Další posluchačka: Tenkrát jsi hovořil i o potopení částí kontinentů (Anglie, část Ameriky)…  

J.P.: Vnímáme, jak jsou vědci zděšení, že tají ledovce mnohem rychleji než se předpokládalo 

atd. Jak vstoupí Pluto do Vodnáře, tak tak jako Lev je tvůrčí energie dané individuality, tak 

Vodnář je o tom, jak s touto tvůrčí energií nakládáme v mezilidských vztazích. Určitě, když 

Pluto vstoupí do Vodnáře, bude přehodnocovat, jak lidé nakládají s tvůrčí energií vůči svým 

bližním. Zneužíváte práci jiného, abyste se vy sami obohatili? Toto se utne. Z toho, co všichni 

děláme, musí být vzájemný prospěch. Ne že někdo dostane jen něco, aby přežil a obhájil holý 

život a druhý se bude  na někom obohacovat. To zanikne. Dá se říct, že když Neptun 

procházel od roku 2012 znamením Ryb, což je jeho znamení, tak vše, co se odehrávalo 

důležitého, bylo někde v pozadí, na vnitřních rovinách. Mimozemské civilizace neznamenají, 

že někdo jen z jiného fyzického světa, ale to jsou bytosti, které žijí na jiných vibračních 

rovinách. A když Neptun vstoupí do Berana, každý jednotlivec začne projevovat  své vlastní 

psychické energie, takže je každý nějak začne ventilovat a nikdo nebude působit jakoby zpoza 

opony, ale každý bude pro ostatní zjevný a bude se vidět, kdo je kdo.  

Poznámka posluchačky: A taky každý vlastně bude mít úplně nové vnímání.     

J.P.: Ano.  Takže tím jsem chtěl naznačit, že opravdu toto postavení v roce 2025 je naprosto 

mimořádné a vnímám to jako krajní lhůtu. Myslím si, že tuto proměnu světa nemůže nikdo 

zastavit. Ale než dojdeme k roku 2025, což je pro nás ještě daleko, zaměříme se na rok 2020.       

      Chtěl jsem naznačit, že když na základě toho, že v krátkém časovém úseku nastává více 

konjunkcí pomalých planet, je to vždycky nějaké přelomové období pro lidstvo. Na základě 

této metody jsem chtěl říct, že zlomové období v 21 století je od roku 2020 do roku 2026.  Na 

základě konfigurací polovičních vzdáleností jsem chtěl naznačit, že v roce 2025 bude zcela 

mimořádná konstelace, která (podle mě) bude definitivní tečkou za tímto starým světem. 

 

ROK 2020 

      Rok 2020 je velice zvláštní jak z astronomického tak z astrologického hlediska. Než 

sdělím astrologické a astronomické záležitosti, dovolil bych si zde přečíst z NOVÉHO 

ZÁKONA kapitolu 24 Matouš:    

NOVÝ ZÁKON, KAP. 24 MAT:  

O zkáze hrozné města Jeruzaléma; též i o skonání světa; jaká těch věcí znamení předjíti měla; 

a napomenutí k bedlivému toho očekávání.  

1. A vyšed Ježíš, bral se z chrámu; i přistoupili učedlníci jeho, aby ukázali jemu stavení 

chrámové.  

2. Ježíš pak řekl jim: Vidíte-liž tyto všecky věci? Amen pravím vám: Nebude °zůstaven tuto 

kámen na kameni, kterýž by nebyl zbořen.  

3. A když se posadil na hoře Olivetské, přistoupili k němu učedlníci jeho soukromí, řkouce: 

Pověz nám, kdy to bude, a která znamení budou příchodu tvého a skonání světa?  
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4. I odpověděv Ježíš, řekl jim: Vizte, aby vás žádný nesvedl.  

5. Nebo mnozí přijdou ve jménu mém, řkouce: Jáť jsem Kristus, a svedouť mnohé.  

6. Budete slyšeti zajisté boje a pověsti bojů. Hleďtež, abyste se nekormoutili; nebo musí to 

všecko býti; ale ne ihned bude konec.  

7. Nebo povstane národ proti národu a království proti království, a budou morové a hladové 

a zemětřesení po místech.  

8. Ale tyto všecky věci jsou počátkové bolestí.  

9. A tehdy vy budete souženi, a budou vás mordovati, a budete v nenávisti u všech národů pro 

jméno mé.  

10. A tehdyť se zhorší mnozí a vespolek se budou zrazovati a nenáviděti.  

11. A mnozí falešní proroci povstanou, a svedou mnohé.  

12. A že rozmnožena bude nepravost, ustydneť láska mnohých.  

13. Ale kdož by setrval až do konce, tenť spasen bude.  

14. A budeť kázáno toto evangelium království po všem světě, na svědectví všem národům, a 

tehdážť přijde skonání.  

15. Protož když uzříte ohavnost zpuštění, předpověděnou od Daniele proroka, ana stojí na 

místě svatém, (kdo čte, rozuměj,)  

16. Tehdáž ti, kteříž by byli v Judstvu, nechť utekou k horám.  

17. A kdo na střeše, nesestupuj dolů, aby něco vzal z domu svého.  

18. A kdo na poli, nevracej se zase, aby vzal roucha svá.  

19. Běda pak těhotným a těm, kteréž kojí, v těch dnech.  

20. Protož modlte se, aby utíkání vaše nebylo v zimě anebo v svátek.  

21. Nebo bude tehdáž soužení veliké, jakéž nebylo od počátku světa až dosavad, aniž kdy 

potom bude.  

22. A byť nebyli ukráceni dnové ti, nebyl by spasen nižádný člověk. Ale pro vyvolené ukráceni 

budou dnové ti.  

23. Tehdy řekl-li by vám kdo: Aj, tutoť jest Kristus, anebo tamto, nevěřte.  

24. Nebo povstanou falešní Kristové a falešní proroci, a činiti budou divy veliké a zázraky, tak 

aby v blud uvedli, (by možné bylo,) také i vyvolené.  
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25. Aj, předpověděl jsem vám.  

26. Protož řeknou-liť vám: Aj, na poušti jest, nevycházejte. Aj, v skrýších, nevěřte.  

27. Neb jakož blesk vychází od východu slunce, a ukazuje se až na západ, takť bude i příchod 

Syna člověka.  

28. Neboť kdežkoli bude tělo, tuť se sletí i orlice.  

29. A hned po soužení, kteréž bude těch °dnů, slunce se zatmí a měsíc nedá světla svého a 

hvězdy budou padati s nebe a moci nebeské budou se pohybovati.  

30. A tehdyť se ukáže znamení Syna člověka na nebi, a tuť budou kvíliti všecka pokolení země, 

a uzříť Syna člověka přicházejícího +na oblacích nebeských s mocí a slávou velikou.  

31. Kterýž pošle anděly své s °hlasem velikým trouby, a shromáždíť vyvolené jeho ode čtyř 

větrů, od končin nebes až do končin jejich.  

32. Od stromu pak fíkového naučte se podobenství: Když již ratolest jeho odmladne a listí se 

pučí, porozumíváte, že blízko jest léto.  

33. Takéž i vy, když uzřeli byste toto všecko, vězte, žeť blízko jest a ve dveřích království Boží.  

34. Amen pravím vám, že nepomine věk tento, až se tyto všecky věci stanou.  

 

Pozn. J.P.: Ježíš se narodil na počátku Věku Ryb. Můžeme to do určité míry chápat, že 

všechny tyto věci nastanou dříve, než skončí Věk Ryb.  

 

35. Nebe a země pominou, ale slova má nepominou.  

36. O tom pak dni a hodině té nižádný neví, ani andělé nebeští, jediné sám Otec můj.  

37. Ale jakož bylo za dnů Noé, takť bude i příchod Syna člověka.  

38. Nebo jakož jsou za dnů těch před potopou žrali a pili, ženili se a vdávaly se, až do toho 

dne, když Noé všel do korábu,  

39. A nezvěděli, až přišla potopa, a zachvátila všecky, takť bude i příští Syna člověka.  

40. Tehdyť dva budou na poli; jeden bude vzat, a druhý zanechán.  

41. Dvě budou ve mlýně při žernovu; jedna bude vzata, a druhá zanechána.  

42. Bdětež tedy, poněvadž nevíte, v kterou hodinu Pán váš přijíti má.  
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43. Toto pak vězte, že byť věděl hospodář, v které by bdění zloděj měl přijíti, bděl by zajisté, a 

nedalť by podkopati domu svého.  

44. Protož i vy buďte hotovi; nebo v tu hodinu, v kterouž se nenadějete, Syn člověka přijde.  

45. Kdoť tedy jest služebník věrný a opatrný, kteréhož ustanovil pán jeho nad čeledí svou, aby 

jim dával pokrm v čas?  

46. Blahoslavený služebník ten, kteréhož, přijda pán jeho, nalezl by, an tak činí.  

47. Amen pravím vám, že nade vším statkem svým ustanoví jej.  

48. Jestliže by pak řekl zlý služebník ten v srdci svém: Prodlévá pán můj přijíti,  

49. I počal by bíti spoluslužebníky, jísti a píti s opilci,  

50. Přijdeť pán služebníka toho v den, v kterýž se nenaděje, a v hodinu, v kterouž neví.  

51. I oddělíť jej, a díl jeho položí s pokrytci. Tamť bude pláč a skřípění zubů.  

 

J.P.: Samozřejmě chápu, že toto vše v NOVÉM ZÁKONĚ má hluboký niterný význam.  Ale i 

kdybychom trošičku chápali, že to popisuje, jak se věci budou dít i v zevním světě, je z toho 

jasné (alespoň pro mě), že nepomine tento věk (věk Ryb), až tyto věci nastanou. Vždy jsem 

tvrdil, že podle mě vždy, když končí nějaký věk, ať už Berana, Ryb či Vodnáře, že je to dáno 

polohou stálice Regulus. Regulus je stálice v souhvězdí Lva, Lvu vládce Slunce a Slunce je 

symbol Božství. Regulus jakožto „přední tlapa“ Lva leží skoro na ekliptice. Podle mě nám 

Regulus naznačil, že Věk Vodnáře začal v roce 2011, a samozřejmě, že to není ostrý přechod, 

protože vlivem precese stálice mění polohu ve zvěrokruhu o 1° za cca 72 let, takže je to 

pomalý přesun, takže to berme tak, že kolem roku 2011 plus mínus nějaké to desetiletí by tyto 

všechny věci měly nastat. To je jeden úhel pohledu. 

       Druhá věc je, že to nějak naznačuje, že to bude nečekané a velice náhlé. Tak jako blesk 

ozáří oblohu od východu až na západ. Takže se říká, že to přijde tehdy, kdy to skoro nikdo 

nebude čekat. To poukazuje na nějakou náhlou událost. Myslím si, že právě v této periodě let 

2020-2026 se právě něco takového odehraje.  

      To znamená, že od roku 2020 by člověk už neměl být překvapen ničím. Jsou ve hře 

veškeré varianty, od totálního zotročení lidstva, a pokud by vyšší pozitivní hierarchie 

nezasáhly, tak samozřejmě negativní síly nás semelou, protože lidstvo a průměrný lidský 

člověk je velmi málo vyvinutý a všichni si řeší jen své soukromé osobní problémy a svůj 

osobní prospěch než aby nějakým způsobem měli na zřeteli prospěch celku. Pokud by se nás 

v tom tyto pozitivní Síly, které mají nejvyšší moc, nechaly vymáchat, tak by to dopadlo velice 

špatně. Věřím, že ty pozitivní Síly nějakým způsobem zasáhnou.  To říkal i Ježíš: A kdyby 

dnové nebyly ukráceny, nepřežijí to ani vyvolení.  
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DŮLEŽITÉ KONJUNKCE V ROCE 2020: 

      Když jsem na základě konjunkcí, kdy je jich hodně v krátkém časovém intervalu, mluvil o 

intervalu let 2020-2026, říkal jsem, že je tam 8 konjunkcí. Ale 5 z těchto konjunkcí je již 

v letošním roce!  

Saturn konj. Pluto – 12. 1. 2020 v Kozorohu.  

      Saturn je zhuštění, Pluto je transformace. Znamení Kozoroha je pozemský systém. 

V lednu se zhustila nějaká transformační energie, která se snaží intenzívním způsobem 

transformovat stav věcí, jaký je. Ať už k lepšímu, anebo v rámci (z pohledu negativích 

mocností) toho, aby získali absolutní nadvládu nad tímto světem. Tato konjunkce neustále 

platí, protože planety jsou momentálně od sebe 3°. Pořád je to v orbisu. Konjunkce působí, 

když jsou planety od sebe do 8°, a samozřejmě to začalo působit už na konci minulého roku, 

ale v průběhu tohoto roku působí tato zhuštěná transformační energie. 

Jupiter konj. Pluto bylo 5. 4. 2020 rovněž v Kozorohu. 

       Co představuje Jupiter? Všichni říkají, že je to expanze, nadbytek apod. samé pozitivní 

věci. Jupiter je vládce Střelce a Střelec představuje filozofii, náboženství, jinými slovy 

schopnost si vytvářet ideje. V nejhlubším slova smyslu představuje Jupiter a Střelec schopnost 

každého člověka si vytvářet své vlastní názory, ne papouškovat něčí názory, ne slepě přijímat 

to, co do mě strkají média. Když se dostal Jupiter do konjunkce s Plutem, je to poukaz pro 

každého člověka, že by měl opravdu přehodnotit a transformovat své vlastní názory, které si 

vybudoval v kontextu s materiální rovinou (charakterizující znamení Kozoroha). Jako kdyby 

nám vesmír říkal, že opravdu musíme jít nyní do hloubky a přemýšlet nad tím, jaké jsme si 

vytvořili ideje o životě a především o životě, kdy jsme vsazeni do materiální roviny. Je nyní 

velice důležité, jestli žijeme opravdový život na základě správných idejí, anebo jestli 

žijeme život dle idejí, které do nás vložili rodiče, škola, politici, masmédia…   

      Je zajímavé, že tato konjunkce Jupiter-Pluto, kdy máme opravdu přehodnotit a 

prověřit si, jestli naše přesvědčení stojí na zdravých základech, se objevila podruhé dne 

30. 6. 2020, což je polovina roku, a tato konjunkce se ještě vrátí potřetí 12. 11. 2020.  

 

      V průběhu roku jsou důležité čtyři okamžiky: jarní rovnodennost, podzimní 

rovnodennost, ale 21. 6., kdy je nejdelší den, začíná první letní den a Slunce se začíná 

posouvat směrem k jihu, nastává letní slunovrat. Druhý okamžik je zimní slunovrat 21. 

12., kdy je nejkratší den a nejdelší den a začíná astronomicky zima a nastává zimní 

slunovrat.  

      Není náhoda, že letos, když byl první letní den, kdy Slunce vstoupilo do znamení 

Raka (a nastal letní slunovrat), přímo ten den bylo zatmění Slunce.  

      Dne 21. 12. 2020, kdy Slunce vstoupí do Kozoroha a začne zimní slunovrat, je přesná 

konjunkce Jupiter-Saturn. To nám naznačuje, jakoby rok 2020 byl nějak speciální. 

Nejenom že je zde pět konjunkcí, ale v okamžicích letního a zimního slunovratu nastaly 

zvláštní astronomické záležitosti.      
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     Konjunkce Jupiter-Saturn bude asi na 0°25´ znamení Vodnáře, tedy na prvním 

stupni Vodnáře. Říkal jsem, že na základě postavení stálice Regulus začal Věk Vodnáře 

kolem roku 2011, zde to můžu chápat, že tato konjunkce Jupiter-Saturn (která je jednou 

za 20 let), která nastala na prvním stupni Vodnáře, astrologicky spouští Věk Vodnáře. A 

pokud čteme v Matoušovi, že tyto události nastanou dříve, než skončí tento Věk, je docela 

možné, že kolem toho 21. 12. 2020 se může něco odehrát.   

      Je zvláštní ještě jedna věc: když se Ježíš narodil, bylo psáno, že nějací mágové 

(astrologové) byli vedeni betlémskou hvězdou. Mnoho astronomů v minulosti pátralo, co 

betlémská hvězda je, zda to nebyl nějaký astronomický úkaz. Někdo ji dával do souvislosti 

s Venuší atd., p. J. Kepler si myslel, že betlémská hvězda byla konjunkce Jupiter-Saturn,  

která nastala v roce -7 před n. letopočtem ve zn. Ryb, a proto na základě toho tvrdil, že se 

Ježíš musel narodit někdy v roce -7 př. n. l. Je zvláštní, že pokud bychom to brali na 

symbolické rovině, že astronomický úkaz Jupiter-Saturn je betlémská hvězda a narodil se 

Spasitel, a víme, že tato konjunkce nastává jednou za 20 let, tak letos nastane přesně na zimní 

slunovrat, to znamená tři dny (z astronomického hlediska je to jasné, 21. 12. je první zimní 

den) před Vánocemi. Přesný datum narození Ježíše není jistý, ale Katolická církev ustanovila, 

že se Vánoce budou slavit 24. 12. Pokud bychom tuto konjunkci chápali jako betlémskou 

hvězdu, nastává přesně na zimní slunovrat a přesně tři dny před Štědrým dnem. To vnímám 

jako nějaký symbol, znamení.  

      V této návaznosti bych chtěl říci, že jsou zde různé teorie, které také podtrhují důležitost 

této epochy. Naše sluneční soustava se pohybuje v rámci galaxie. Tak jako každé planetární 

slunce má svých pár planet, tak celá galaxie, která se skládá ze sta miliard sluncí, se pohybuje 

kolem středu galaxie, centrálního Slunce. Tvrdí se, že jak naše Slunce putuje přes galaxii, 

dostává se čas od času do fáze, kdy kříží rovinu galaxie. Když kříží rovinu galaxie, je zde 

největší přísun energie z galaktického centrálního Slunce. My prý křižujeme přes tuto 

galaktickou rovinu v letech 1975-2025, přesně někdy v roce 1998, ale nicméně jsme pořád 

v periodě, kdy je zde přísun energie z galaktického Slunce.  Hodně očekávání bylo k datu 21. 

12. 2012, kdy se už mnoho let předtím říkalo, že bude končit Mayský kalendář a někdo to 

chápal, že nastane konec světa. Samozřejmě se nic nestalo. Racionální pragmatici se začali 

smát, říkali: No vidíte, to jsou jen pověry, hlouposti. Jenomže tehdy negativní síly přísun 

těchto energií z tohoto galaktického centra zablokovaly a blokují stále. Podle některých lidí, 

kteří jsou napojeni a přijímají informace od Plejáďanů, tyto energie zde dopadnou přesně 21. 

12. 2020. Má prý dojít k nějaké mimořádné události, někdo hovořil o nějakém slunečním 

záblesku, který má rozdělit lidi (jako je to popsáno v Matoušovi),  

Poznámka posluchačky: Oddělení realit.  

J.P. Ano, najednou jako kdyby vzniknou dvě časoprostorové roviny, lidé, kteří jsou připraveni 

na vyšší rovinu, půjdou jinam a ti, kteří nejsou připraveni, zůstanou ve 3D rovině.  Plejáďané 

se nám snaží říct, že právě je velmi důležitý rok 2020 a právě 21. 12. 2020, kdy bude přesná 

konjunkce Jupiter-Saturn na prvním stupni Vodnáře, započne oficiální zahájení Věku 

Vodnáře a nastává „Zlatý věk“ na této planetě. Já nechci tvrdit, že něco takového proběhne, 

ale chci tvrdit, že je opravdu zvláštní, že v tomto roce proběhne 5 konjunkcí, přičemž dva 

zlomové okamžiky během tohoto roku (letní a zimní slunovrat) jsou doprovázeny nějakými 

důležitými astronomickými konstelacemi (v létě prstencové zatmění Slunce, v zimě 

konjunkce Jupiter-Saturn), což můžeme brát jako betlémskou hvězdu, která naznačuje, že se 

narodí „spasitel“ nebo stane něco, co posune tuto planetu k lepším zítřkům. Toť ale otázka. 

Plejáďané na tom nekompromisně trvají, zde se má situace, která panuje od začátku roku 
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neustále vyhrocovat, ale 21. 12. 2020 se to má pro většinu lidí nečekaně zlomit a má to přinést 

mimořádné události. Nechci dedukovat, jaké.  

      Myslím, že pokud by něco zásadního mělo v prosinci nastat, tak snad každý, jak se to 

v průběhu tří měsíců, kdy se to začne stupňovat, by měl dostat (na základě věcí, které se 

budou dít na pozemské rovině a na základě nějakých vnitřních Intuicí) nějaké  informace, že 

máme být připraveni či spíše nepřekvapeni tím, že se něco mimořádného stane. Jedno vím ale 

jistě: I kdyby nic zásadního a zlomového neproběhlo, je krajní hranice rok 2025. Pokud po 

roce 2025 nebude svět totálně jiný, tak zanechám astrologie.  

Shrnutí:  

Leden 2020: konj. Saturn-Pluto. Zhuštěná transformační energie, která se snaží převrátit 

stávající pořádky ve společnosti.  

V průběhu roku 2020 3x konj. Jupiter-Pluto.  Požadavek, že člověk má přehodnotit a 

transformovat své vlastní názory a speciálně toho, co se týká chápání zemské roviny.     

Konj. Jupiter-Saturn,  která, i když se objevuje jednou za 20 let, tak nyní speciálně se odehraje 

přesně na zimní slunovrat a přesně na prvním stupni Vodnáře. Jestliže chápeme, že Saturn je 

zahuštění, zodpovědnost, a Jupiter je vlastní názor (kdy je každý sám sobě filozof), tak je nám 

řečeno, že se projeví, jak zodpovědně jsme si vybudovali své přesvědčení o kvalitě Vodnáře, 

to znamená schopnost být jako bratr a sestra či jako přátelé a jinými slovy, že svoji tvůrčí 

energii používám k prospěchu ne jen svému vlastnímu, ale že si tuto tvůrčí energii přátelsky 

vyměňuji s ostatními lidmi. To znamená, jak jsem si vybudoval své přesvědčení žít ve 

společnosti, kdy všichni si sloužíme k vzájemnému prospěchu. Tak bych to chápal, že pokud 

si někdo stále myslí, že je třeba dělat vše v životě jen pro to, abych se měl dobře já sám a 

zbytek mě nezajímá, tak tito lidé nemusí být do nové éry přijati. Ti, kteří žijí jen pro to, aby se 

dobře najedli a aby se dobře napili (a naplnili podobné biologické potřeby), nemusí být 

připraveni n to, aby fungovali takovým způsobem, že to, jak žijí a co v životě vytvářejí, aby to 

sloužilo prospěchu i jiných lidí. Bude se testovat, kdo je připraven pro harmonickou směnu  

vzájemných tvůrčí energií a kdo na to není připraven. Mnoho lidí  si ve svých myšlenkách ani 

nedovede představit, že by vše mohlo být na bázi přátelství atd.  Mnoho lidí má v sobě 

zakódováno, že chtějí být nad těmi ostatními, chtějí ostatní jen využívat k vlastnímu 

prospěchu.  

Poznámka posluchačky: Celý život se ve škole odmalička učí soutěživost.   

J.P.: Ano.  

Další posluchač: A to je špatně.  

J.P.: Určitě. Takže jsem vám chtěl říct, že jsou opravdu zvláštní astronomické události, které 

tento rok probíhají. I kdyby letos v prosinci nic nenastalo tak hranice změny je v roce 2025 a 

starý svět nebude moci fungovat, jak je tomu nyní.         

… Více na www.astrotheologie.wz.cz 

 

http://www.astrotheologie.wz.cz/
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