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ASTROLOGIE 

 

Jaroslav Popelka 

HOROSKOP USA – hledání správného data a času 

 

(Přednáška v OM CAFÉ Ostrava 10.11.2018) 

 

      Když jsem si díky sledování TV pořadu Tvoje tvář má známý hlas, kde zpívala Tereza 

Mašková píseň Mariky Gombitové Koloseum, uvědomil její těžký osud, začal mne zajímat 

její horoskop.  

      Marika Gombitová se narodila 12.9.1956 v Turanech nad Ondavou (kousek od Košic) 

Odmalička cítila silný vztah k hudbě, její otec také výborně zpíval.  V r. 1976 se o ní začalo 

na Slovensku hovořit, že je výjimečný talent a když se to dozvěděl Ján Lehotský, který 

zakládal skupinu MODUS, oslovil ji, zda by nechtěla zpívat v jeho skupině. Využila této 

nabídky a od 1.7.1976 se stala profesionální zpěvačkou. Skupina měla velký úspěch, v roce 

1977 vyhráli Bratislavskou lyru s písní Úsmev, započali hodně koncertovat (Polsko, Německo 

a další státy). Dne 30.11.1980 v noci jela s kamarádkou po koncertě z Brna do Bratislavy.  

V 1 hodinu 1.12.1980, kdy velmi sněžilo, jeli po dálnici D1 a dostali smyk, auto se několikrát 

převrátilo a u Mariky došlo kromě zlomenin a vnitřních zranění také k poškození páteře. 

Několik dnů bojovala o život, ale zůstala (ve 24 letech)  ochrnutá.    

                          

 

      Zásadní problém v astrologii je – znát přesný čas zrození. Hledal jsem na internetu data 

nějakých událostí z jejího života, ale nic podstatného jsem nenašel. Na příkladu Mariky 

Gombitové vám chci předvést hledání neznámého času, když máte minimum vstupních 

informací.  
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    Datum narození Mariky Gombitové:  12.9.1956 Turany nad Ondavou (49n06, 

021e39): 

 

      Čas pro poledne:  

 

 

      V tomto horoskopu vidíme, že Mars je v Rybách. Mars má na starosti nehody, zranění 

apod., Ryby – to jsou nemocnice, karmické vlivy apod., dle toho můžeme usuzovat, že 

nehoda či zranění může mít karmický význam. Mars má opozici na Slunce a Jupiter, kvadrát 

na Lunu, tedy je zde velká konfigurace T-kvadratura.   Tento horoskop již skrze opozici 

Ryby-Panna ukazuje potenciál na nějaké vážné nemoci či zdravotní potíže.  

      Když dělám korekci, používám dvě základní metody: tranzity a direkce (symbolické, kdy 

1st = 1 rok). U tranzitů jsou nejdůležitější pomalé planety (Saturn, Uran, Neptun, Pluto).     
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      Autonehoda: 1.12.1980 v 1 hodinu ráno: 

 

Tranzitující Neptun v hodinu nehody stál na 21.53 Střelce. Když se chcete dopátrat času 

zrození, nejrychleji se pohybuje Luna (za den asi 13 stupňů). Jelikož Neptun můžeme 

považovat za možný karmický vliv, který může poznamenat člověka na celý život, nabízí se 

nám zde možnost, že Luna by mohla být někde kolem 21.53 Střelce.  
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      To by znamenalo, že v den nehody jí šel tranzitující Neptun přes Lunu. Je tu tedy nějaký 

předpoklad, který ale musíte potvrdit dalšími vlivy. Dle tohoto aspektu by se Marika 

nenarodila v poledne, ale někdy kolem 6 hodiny ráno.  

      Moje zkušenost je, že tranzity mají spíše psychický vliv, který se může týkat skupinového 

působení. Symbolické direkce vnímám jako velmi individuální, mají působení na konkrétní 

zevní rovině.  

      Symbolické direkce: V horoskopu se všechny planety posunou o 24 stupňů a 13 minut 

(Marice bylo v okamžiku nehody 24 let, 2 měsíce o 18 dnů). Saturn se tak dostane na 21.53 

Střelce, tedy na stupeň a minutu přesně jako tranzitující Neptun.   To není náhoda.  Začal jsem 

předpokládat, že nativní Luna musí být někde poblíž 21.53 Střelce:  

Čas narození M. Gombitové: 6h 33 minut ráno:  

 

      Nestává se běžně v astrologii, že lze najít tak rychle poměrně přesný čas, ale v tomto 

případě to byla vzácná shoda okolností, kterou ukázaly jak tranzity, tak i direkce.  

      Víme, že lidé, kteří mají ASC ve Vahách, mají nějaké umělecké sklony a estetické cítění. 

Lidé, kteří ji znali v soukromí, říkali, že byla velmi plachá. Tomu by odpovídalo MC v Raku 

(MC je oblast, jak se prezentujete navenek), tedy se projevovala jako introvert a jako velmi 

citlivá bytost.  

      Na internetu bylo dále uvedeno, že jí v r. 1989 zemřela matka, a že to bylo naposled, kdy 

se viděla se svými bratry. Tranzitní Saturn se pohyboval na začátku Kozoroha, a kdybych znal 

přesný den úmrtí maminky, dalo by se předpokládat, že jí tranzitoval Saturn přes IC.  



5 
 

      O deset let později, v r. 1999 zemřel její tatínek, tedy kdybychom znali přesný datum 

odchodu rodičů, mohl bych pak stupeň ascendentu ještě přesně zkorigovat.  

      Dotaz posluchačky: Díval ses na direkce doby, kdy vyhráli Bratislavskou lyru?  

      J.P.:  Když vyhráli s Modusem Bratislavskou Lyru v roce 1977, a bylo jí 21 let, mohl by 

jí stát direktivní ASC na Neptunu.  

      Poznámka další posluchačky: To by sedělo, protože by měla Slunce ve 12 domě, v opozici 

na Mars atd…  

      Tuto techniku korekce u horoskopu Mariky zde uvádím, abyste viděli, že stejnou techniku 

budu používat u korekce horoskopu USA.  

 

Hledání času horoskopu USA 

       Myslím si, že USA je vojensky největší velmoc na světě a co se týká událostí spojené s 

USA, tak ty budou mít samozřejmě vliv na celý svět. Díval jsem se na horoskop USA, který 

drtivá většina astrologů po celém světě počítá pro den 4.7.1776, a nemohu říct, že bych tam  

pro současnou viděl něco zásadního. V tu chvíli mne napadlo, zda tento horoskop, který je 

všeobecně používán, je správný?  

      Když došlo k události nárazu do dvojčat, díval jsem se na tranzity a direkce. Nejvíce 

astrologů na světě pracuje s horoskopem pro den 4.7.1776, kdy byla vyhlášena Deklarace 

nezávislosti. Astrologové diskutují, v kolik hodin tato deklarace byla přijata. Deklarace byla 

vyhlášena ve Philadelphii, větší část astrologů pracuje s časem 17h 10 min odpoledne 

místního času. Pro tento čas je ASC 12 stupňů a 21 minut ve znamení Střelce. Když nastal 

náraz do dvojčat, astrologové zajásali, že tento horoskop platí, jelikož tr. Pluto stálo na ASC. 

Také mne to trochu ukonejšilo, ale když jsem v následujících letech dělal direkce, a viděl 

např. Urana jdoucího přes Saturn, zjistil jsem, že se v USA v té době neodehrálo nic 

zásadního. Začal jsem si říkat, že tento horoskop asi není přesný.  

      V horoskopu ze 4.7.1776 je Slunce v Raku. Máte pocit, že typický Američan je Rak? 

Vůbec ne. Amerika – taková velmoc a současně Američané takoví šoumeni. Začal jsem se tím 

zabývat, sedl jsem k počítači a začal brouzdat internetem.  V roce 1776 patřili americké 

kolonie pod Velkou Británii. Političtí lídři cítili potřebu se vymanit z područí Velké Británie. 

V červnu 1776 se tito vůdcové rozhodli, že vyhlásí nezávislost na Velké Británii. Sešli se 

2.7.1776 a byl předložen návrh Deklarace nezávislosti. Autoři deklarace dostali další dva dny 

na to, aby se všechny připomínky zahrnuly do konečné podoby této deklarace tak, aby to bylo 

akceptovatelné pro všechny přítomné delegáty 2. Kontinentálního kongresu. Poté se sešli 

4.7.1776 a když si pročetli Deklaraci, shodli se na tom, že předložená verze je přijatelné pro 

všechny přítomné a tato Deklarace byla akceptována. Jenomže 4.7.1776 nebyla přítomna 

většinová část delegátů 2. Kontinentálního kongresu. Je rovněž zajímavé je, že původní 

Deklarace ze 4.7.1776 se někde ztratila.  19. července bylo nařízeno, že se delegáti kongresu 

musí sejít k novému podpisu Deklarace, při kterém byl použit jiný dokument než původní 
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originál. Rovněž bylo poukázáno na to, že 4.7.1776 nebyli při podpisu přítomni zástupci státu 

NEW YORK. Takže se kongresmani dohodli, že akt podpisu Deklarace se musí zopakovat. 

Podruhé se proto sešli 2.8.1776, udělali znovu podpisovou akci, na které byla již přítomná 

větší část kongresmanů.  Bylo to opět ve Philadelphii. Až v roce 1800 se dohodli, že hlavním 

městem USA bude Washington.  2.8.1776 – Slunce je ve Lvu. Znamení Lva mi pro Ameriku 

sedí daleko více.  Studoval jsem i anglické weby. I tam se nejsou schopni historikové 

dohodnout, jelikož část se přiklání k datu 4.7., ale větší část se přiklání k datu 2.8. 

Proto jsem se rozhodnul, že je to třeba astrologicky prověřit.  

 

      Postavení planet pro poledne 2.8.1776:  Philadelphia (Pennsylvania) 

Graf:  

 

      

 Budu postupovat úplně stejně jako v případě Mariky Gombitové.  

Postavení planet pro poledne: Slunce 10.48 Lev, Luna: 18.23 Ryby, Merkur: 21.43 Rak, 

Venuše: 8.30 Lev, Mars: 10.40 Rak, Jupiter: 12.16 Rak, Saturn: 16.17 Váhy, Uran: 10.10 

Blíženci, Neptun: 23.05 Panna, Pluto: 26.52 Kozoroh.  

      USA mají nejsilnější armádu na světě. Na zbrojení dávají více než všechny státy 

dohromady. Z astrol. hlediska bohatství a expanze je Jupiter. Mars má na starosti vojáky a 
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armádu. Ten den byla konjunkce Marsu a Jupitera, což vypovídá, že na armádu jsou věnovány 

obrovské prostředky. To odpovídá realitě.  

      Když si na internetu zadáme historii USA, vyjede stručná historie USA v datech 

v přehledné tabulce.  

 

      V první řadě se musím zaměřit na Lunu.  Luna v poledne je 18.23 Ryb. Na konkrétní 

události nejlépe fungují symbolické direkce 1st = 1 rok. Víme, že nejsilněji působí aspekty 

konjunkce a opozice.  

Luna – Uran: (symbolické direkce) 

      Když se bude Luna pohybovat, nejdříve narazí na Uran. Je tu vzdálenost 82 stupňů. 

Podíváme se do historie. Spočteme: 1776 + 82 = 1858. Podívám se do tabulky. Bylo něco 

zásadního v dějinách USA v tom roce? Zjistil jsem, že v roce 1861 až 1865 probíhala v USA 

Americká občanská válka (Sever proti Jihu). Při této válce zemřelo skoro milion lidí.  Byl to 

nejkrvavější konflikt, který se odehrál na americkém kontinentě. Pokud by postavení Luny 

bylo v pořádku, mělo by to být v r. 1858, ale Americká občanská válka začala o tři roky 

později, v r. 1861. Luna by tak musela být o tři stupně níže (kolem 15-16 stupně). Uran je 

princip svobody. Luna má na starosti široké lidové vrstvy.  

Luna - Slunce  (symbol. direkce): 

      V tomto postavení je Luna vzdálena od Slunce 142 st. Počítáme: 1776 + 142 = 1918. 

Jednak tam byl konec 1. světové války, ale Luna je ženský princip a Slunce mužský princip. 

Díval jsem se, zda kolem roku 1918 nebylo něco, co se týká mužsko-ženství. Zjistil jsem, že 

18.8.1920 bylo v USA uzákoněno volební právo žen. Do tohoto data nesměly ženy volit. 

Slunce – to je král – moc. V den, kdy se Luna dostala do konjunkce se Sluncem, ženy získaly 

moc, mohly volit. Aby tedy konjunkce direktivní Luny s natálním Sluncem nastala v roce 

1920, musela by být v natálním postavení někde kolem 16 stupně znamení Ryb.  

Luna – Venuše (symbol. direkce):  

      Venuše je od Luny cca 140 st. 1776 + 140 = 1916. V roce 1918 byl vyhlášen mír a tím 

pádem ukončení 1. světové války. Luna v konjunkci s Venuší, která naznačuje rovnováhu, 

mír. Aby konjunkce vyšla na rok 1918, Luny by musela být o dva stupně níže. To je už třetí 

případ, který mi ukazuje, že Luna nemohla být na 18 stupni, ale o dva až tři stupně níže. To 

by znamenalo, že horoskop bude někdy ráno, mezi 6 až 8 hodinou.  

Luna – Neptun  (symbol. direkce):  

      Neptun má na starosti skryté záležitosti, intriky. Luna k Neptunu má 185 stupňů.  1776 + 

185 = 1961.  Zjistil jsem, že 23. 11. 1963 byl atentát na Johna Fitzgeralda Kennedyho 

(prezidenta USA). Aby to sedělo, Luna by opět musela být o dva stupně níže (kolem 16 

stupně).   
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Luna – Saturn (symbol. direkce):  

      Vzdálenost mezi nimi je cca 208 st., tedy 1776 + 208 = 1984. Saturn je ve Vahách, Váhy 

jsou partnerství, vztahy (v tomto případě vztahy s jinými národy).  V roce 1986 došlo k mezní 

události, kdy se setkal M. Gorbačov s R. Reaganem v Reykjavíku a začalo se jednat o 

ukončení studené války. Pro polední postavení by to odpovídalo roku 1984, ale Reykjavík se 

konal o dva roky později, takže Luna by opět musela stát o dva stupně níže.  

Neptun – Luna (symbol. direkce):  

      Neptun má vzdálenost k Luně 175 st., tedy 1776 + 175 = 1951. Co bylo podstatného 

kolem roku 1951?  Říká se, že Neptun je spojen s komunisty. Již P. Turnovský vykládal, že 

když jsou cykly mezi Saturnem a Neptunem, vždy se něco dělo s komunistickým hnutím. 

V roce 1947 začal v USA hon na komunisty. Kromě jiného se začali vyslýchat herci, 

spisovatelé, říká se tomu Hollywoodská černá listina. I v tomto případě by luna musela být o 

několik stupňů níže než poledních 18 stupňů 23 minut.  

Slunce – Luna (symbol. direkce): 

       Slunce má vzdálenost k Luně 218 st. Tedy: 1776 + 2018 = 1994. Když Irák zabral 

Kuvajt, Američané v roce 1991 vyhnali Iráčany z Kuvajtu a potom vtrhli do Kuvajtu. Válka 

začala 17.1.1991. Opět Luna by měla být asi o tři stupně níže. V roce 1991 v prosinci došlo 

k další události, kdy zanikl Sovětský svaz, což byla největší protiváha k USA.  Když Slunce 

došlo k Luně, získali Američané největší nadvládu, co se týče mocenských poměrů na této 

planetě.  

      Když se Slunce posune o 38st, dělá opozici na Lunu. 1776 + 38 = 1814. V roce 1812 dne 

18.6. začala Britsko-americká válka, kde se jednalo o ekonomické neshody, když Britové 

začali blokovat americké lodě. Této válce se říká druhá americká válka za nezávislost. Aby to 

vyšlo na rok 1812, opět by Luna musela být o dva stupně níže.  

      Na základě těchto několika událostí jsem zjistil, že tyto direkce fungují, a aby to 

odpovídalo časově, vždy to bylo posunuto kolem dvou let. Luna by tak musela být o dva až tři 

stupně níže. Čas by tak mohl být kolem 6 až 8 hodiny ráno. Pokud jsem posunul Lunu o dva 

stupně, odpovídá to všem zásadním událostem v historii USA.  

 

   Dospěl jsem k tomuto přesnému času horoskopu USA:     
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Nejsprávnější horoskop USA je platný pro datum:  2.8.1776, 

čas 7h 56 minut 17 vteřin místního času (12h 56 minut 56 vteřin Světového času) 

Philadelphia (Pennsylvania),  Alcabitius domy: 

 

     

Slunce: 10.39 Lev                 Jupiter: 12.14 Rak               Dračí ohon: 6.30 Vodnář 

Luna: 15.52 Ryby                Saturn: 16.16 Váhy  

Merkur: 21.32 Rak                Uran: 10.10 Blíženci    

Venuše: 8.17 Lev                  Neptun:  23.05 Panna 

Mars: 10.33 Rak                    Pluto: 26.52 Kozoroh 

 

ASC: 14.37 Panna                 MC: 12.14 Blíženci   

2 dům: 15.21 Váhy                  11 dům: 11.26 Rak 

3 dům: 14.55 Štír                     12 dům: 11.40 Lev 

 

     Drtivá většina astrologů pracuje s datem 4.7. a s časem 17h10 odpoledne (kde je ASC ve 

Střelci). Dále existuje menší skupina astrologů, kteří pracují s časem mezi 2-3 hodinou ranní.  

To se mi zdá divné, protože proč by se kongresmani scházeli někdy ve 2 hodiny ráno. U 

tohoto času je ASC v Blížencích. Také i zde je  zvláštní, když se sešli dne 2.8. ráno, že by to 

hned ráno v 8 hodin podepisovali. Ale z astrologického hlediska tento horoskop funguje 

výborně. Nabyl jsem ale pocitu, zda čas nebyl zvolen záměrně, protože podepisovali 

Deklaraci o nezávislosti a co je to nezávislost, svoboda? Uran. Uran stojí přesně v konjunkci 

s MC. MC představuje to nejzevnější, to nejviditelnější a Blíženci představují dokumenty. 

Takže co je nejzevnější v tomto horoskopu? Nějaký dokument ve spojení ze svobodou, či 

nezávislosti.  Měl jsem proto pocit, jako kdyby tento čas byl zvolen s astrologickým záměrem.  
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      Podívejte se, v jakém znamení je čtvrtý dům. Střelec je cizina. Kdo tvořil stát? Dá se říct, 

že skoro všichni obyvatelé byli přistěhovalci z Evropy.  

      Neptun, který vše ukrývá, je v prvním domě. Je vždy velmi těžké se dopátrat času zrození.  

     Devátý dům: Filozofie, náboženství, ideál, v čem nacházím smysl života. USA nachází 

smysl života v Býku (peníze, majetek, bohatství.).  

     Saturn představuje koncentrovanou energii, vytrvalé úsilí. 2. dům představuje majetek a 

peníze. Takže Saturn ve 2. domě si myslím dobře vystihuje povahu Američanů. Proč lidé šli 

do Ameriky? Zbohatnout.    

      ASC je v Panně a nikdo nebude zpochybňovat, že v Americe se tvrdě pracuje.  

      Když je Slunce ve svém znamení, má sílu. Zde je skoro v přesné konjunkci s hrotem 

dvanáctého domu. Používám Alcabitius systém domů. Neptun – Ryby – 12 d = universum. 

Rak je malá skupina, Štír je větší skupina a Ryby jsou ten největší celek. USA se snaží svoji 

moc a sílu projevit po celém světě. Právě proto se říkalo o Američanech, že je to světový 

četník. Slunce má tendenci působit univerzálně, na celou planetu.  

      Venuše jakožto vládce 9 domu značí nejenom peníze, ale je ve Lvu, Lev je zábava – 

show.   Termín showbyznys pochází z USA. Peníze jsou využity pro nějakou zábavu. Kdysi 

byli v Evropě herci považováni za komedianty. Teprve v USA začali být herci a zpěváci 

považováni za ikony.  Pořád si myslím, že to někdo záměrně zinscenoval, aby byl Uran 

přesně v konjunkci s MC. Vzpomínám si, že když jsme zakládali v Ostravě v r. 1990  

Astrologickou společnost, zakládající výbor (J.Popelka, p. Vaněk) se sešel přesně v hodinu, 

aby byl Uran, který má na starosti astrologii,  přesně na MC.  

 

Zásadní události: 

Vždy jsou klíčové  tranzity a symbolické direkce (1st = 1 rok).  

 

Útok na dvojčata  - 11.9.2001:  

Tranzity:  

Tr. Saturn - 14.45 Blíženců. Nacházel se poblíž MC a měl přesnou kvadraturu na osu 

ASC/DESC.  Blíženci jsou vzdušné znamení a mají na starosti dopravní prostředky. Mělo to 

těžký dopad na celý stát. ASC je nejosobnější bod každého jedince či státu.  

Tr. Pluto – 12.38 Střelec.  Přesná konjunkce s IC (opozice na MC). Tato událost úplně 

překopala základy státu. Zavedly se silné bezpečnostní opatření, které fungují dodnes.  

Karmické události se projevují skrze Dračí hlavu či ohon:  
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Tr. Neptun stál na 6.20 Vodnáře, tedy stál přesně na Dračím ohonu.   

Tr. Uran stál na  21.50 Vodnář a vytvářel kvinkunx na Merkur. 

Symbolické direkce:  

Symbolické direkce jsou mimořádně důležité, protože ukazují na konkrétní události: 

Dir. Pluto – 11.59 Panna – stál před ASC a dělal přesný kvadrát na MC/IC.   

Dir. MC – 27.20 Kozoroh – přesná konjunkce s Plutem 

Dir. Neptun – 8.11 Býk – v 8 domě, kvadrát na Venuši ve Lvu. Venuše byla vládce devátého 

domu, tedy můžeme říct, že za útoky byli zodpovědní cizinci, ale také to byl útok na nějaké 

hodnoty, které Američané uznávají. Jelikož je ve hře Neptun, je tu něco skrytého, co je 

v pozadí.  

Dir. Venuše – 23.24 Ryby -   opozice na Neptun 

Vidíte, že je hodně ve hře Pluto (které může mít na starosti i teroristy) a Neptun (skryté 

pozadí události, útok pod falešnou vlajkou). Tato událost posloužila Američanům, aby vtrhli 

do Afgánistánu a za tři roky na to, aby vtrhli do Iráku. Válka v Iráku začala 20. března 2003, 

mám zde vyjmenováno mnoho vlivů, které byly vidět v horoskopu, ale chci se zde věnovat 

pouze těm nejzásadnějším událostem.  

 

Atentát na Kennedyho (mimořádná událost, Američané dodneška netuší, jak to ve 

skutečnosti bylo).   

Dallas, 22.11.1963 v 12.30 MČ.  

Tranzity:  

Tr. Pluto – 14.03 Panna – přesná konjunkce s ASC.  

Poznámka. Když jsem se dostal ke knize Symbolické direkce v moderní astrologii,  anglický 

astrolog Charles E.O. Carter tam měl kapitolu, kterou věnoval úmrtí. Byl jsem překvapen, 

když v knize vysvětloval, že když studoval stovky případů úmrtí, zjistil, že na smrt mají 

největší vliv Neptun a Jupiter. Mohu to potvrdit z vlastní zkušenosti: Když mi direktivní 

Jupiter vstoupil na ASC, měl jsem těžkou bouračku na kole a jen zázrakem jsem ji přežil.  

Tr. Neptun – 15.55 Štír – přesný trigon na Lunu. Jestliže někdo udělal tuto tajnou operaci,  

kdy chtěl odstranit prezidenta USA, trigon vypovídá o tom, že operace proběhla úspěšně.  

      U horoskopu úmrtí se většinou vyskytují všechny aspekty, nemusí to být jen konjunkce či 

kvadratura. Speciálně má velký význam aspekt 150° - kvinkunx. Je to logické, jelikož mezi 

prvním (Beran) a osmým (Štír) domem je úhel 150°. Kvinkunx není v žádném případě nějaký 

méněcenný aspekt.  
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Symbolické direkce 

Dir. Luna stála na 23.11 Panny a vytvářela přesnou konjunkci s Neptunem. Lid v USA 

(Luna) se stal obětí velkého podvodu (Neptun). 

Dir. Saturn stál na 23.35 Berana a vytvářel kvinkunx na Neptuna.    

 

Kubánská krize – N.S.Chruščov rozhodl, že Rusové instalují na Kubě jaderné rakety. 

Když se to dozvěděli Američané, začali dělat námořní blokádu Kuby. Došlo k velmi vypjaté 

situaci, kdy nechybělo mnoho a  došlo by k jaderné válce.  

 

Kulminace kubánské krize: 22.10.1962 

Tranzity:  

Tr. Pluto – 11.26 Panna – kvadratura na MC/IC.  

Symbolické direkce:  

Dir. Uran – 16.23 Střelec – kvadratura na Lunu (Luna – široké lidové vrstvy, je to v sedmém 

domě, což charakterizuje jiné státy, se kterými  je vztah. Uran - hrozba  jadernému konfliktu) 

Dir. Mars – 16.46 Kozoroha – kvadratura na Saturn (klasický astrologický poukaz na 

neštěstí, kdy Mars značí použití síly a Saturn destrukci) Saturn-Mars – kontrolovaná energie, 

bylo nutno držet tuto energii na uzdě, jinak by opravdu mohlo dojít k neštěstí.  

Dir. Venuše – 14.30 Vodnář, v 6 domě (dům, krizí, nemocí) – kvinkunx na ASC.  Venuše – 

planeta míru, kvinkunx – aspekt rozhodování (má význam Panny), ASC – USA. Museli se 

rozhodovat, zda udrží či neudrží mír.  

 

25.11.1947 byla vytvořena Hollywoodská černá listina, kde bylo obžalováno 10 

spisovatelů, scénáristů za to, že podrývají USA a jsou napojeni na komunisty. Boj proti 

komunistům samozřejmě probíhal už před válkou,  v r. 1938, je to zvláštní, že přitom mají 

planetu Neptun (symbolika komunismu) v prvním domě.  

Dir. Neptun stál na 14.24 Ryb a dělal opozici na ASC.  

 

Krach na Newyorské burze.  

      Ve 20 letech Amerika prosperovala. Ford začal vyrábět auta, která byla dostupná pro 

běžné občany, lidi si brali půjčky, až 24.10.1929 došlo ke krachu na newyorské burze. Co se 

týče ekonomického hlediska, byla to největší negativní událost, která postihla USA.  
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Tranzity:  

Tr. Jupiter (prosperita, expanze, bohatství): 15.47 Blíženci (v 10 domě), skoro přesná 

kvadratura na Lunu. Jupiter se pohybuje rychle, oběhne zodiakem jednu za dvanáct let. 

Otoček v historii USA udělal mnoho. Luna – široké lidové vrstvy. Došlo zde k nějakému 

problému.  

 

Poznámka: Vertex, Antivertex:  

      Pokud máte horoskop a jste si jisti, že máte přesnou hodinu i minutu narození, a děláte 

direkce či tranzity, zjistíte, že při událostech často mají velký vliv Vertex a  Antivertex.    

      Jestliže je ASC náš nejzákladnější osobnostní rys, Antivertex je také jakoby Ascendent, 

ale spíše na nějaké podvědomé úrovni, je to něco osobního, co je v nás ukryto.  

      Jestliže Descendent vypovídá o vztazích s ostatními lidmi.  Vertex je bod partnerství, ale 

opět někde na podvědomé úrovni, kdy vertex značí náhodné působení jiných lidí na náš život.   

      V tomto případě jsem si všiml, že u krachu na newyorské burze stál tr. Pluto 19.37 Raka 

a dělal přesný kvinkunx na Vertex. Miliony Američanů, kteří přišli o svůj veškerý majetek, 

mohli mít pocit, že někdo osudově zasáhl dramaticky do jejich života.  

Symbolické direkce:  

Dir. Jupiter (prosperita)  – 15.27 Střelec – (opět) kvadratura (konflikt) na Lunu (široký lid) 

Dir. Luna – 19.06 Lev – přesná konjunkce na Antivertex 

Dir. Venuše – 11.31 Kozoroh (Venuše jakožto přirozený vládce Býka a signifikuje peníze, 

majetek) – přesný kvinkunx na MC.  (MC – něco, co je zjevné. Venuše - peníze – téma dne). 

Dir. Venuše (peníze) dále dělala opozici (problém) na Jupiter (prosperita).  

Dir. Mars – 13.46 Střelec -  kvadratura (orbis 1st) na osu ASC/DESC 

 

Další direktivní metody v souvislosti s krachem na NY burze:  

      Čím pomalejší je nějaký pohybující se prvek, tím je důležitější, pokud vytvoří nějaký 

aspekt. Víme, že tranzity planet jako je Slunce atd… nemají tak silný vliv jako třeba aspekty 

Pluta. Direkční metoda symbolických direkcí (1st = 1 rok) je ta nejzákladnější. Jsou však další 

různé direktivní klíče. Dvanáctina znamení jsou 2,5 stupně.  

      Další z metod je, že se používá 2,5 stupně = 1 rok.  Dále je dvanáctina z dvanáctiny. 

Jestliže dvanáctina je 2,5 st., dvanáctina z dvanáctiny je 12 minut 30 obloukových vteřin. 

Jsou to velmi pomalé direkce, které jsou dobré k rektifikaci.  
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      Použil jsem metodu 12 st 30 min v případě této události (krach na newyorské burze), 

která následně zasáhla celý svět (kdy prvky, které posouváte, procházejí jedním stupněm 

necelých 5 let): 

ASC (nejosobnější bod každého horoskopu) se dostal na 16.33 Vah do konjunkce se 

Saturnem (těžkosti) v 2 domě (finance, majetek). Bylo to 150 let od založení USA.  

Venuše (finance) se dostala na 10.12 Panna a dělala kvadraturu na Uran (zčista jasna to 

bouchlo)      

Uran – 12.05 Raka – přesná konjunkce na Jupiter. Nečekaná událost v době, kdy USA byly 

v obrovské prosperitě.  

Slunce – 12.34 Panny – přesná kvadratura s MC a IC. 

 

Výbuch 1 atomové bomby v Hirošimě.  

6.8.1945 - Američané shodili atomovou bombu na Hirošimu.  

Tranzity:  

Tr. Mars  (zbraně, vojáci, útok) – 9.23  Blíženci – konjunkce s Uranem (útok byl proveden 

Uranem). Bože, jak vypovídající. 

Tr. Uran – 16.29 Blíženci – kvadratura na Lunu (Uran byl negativně použit proti lidem z cizí 

země – sedmý dům značí jiné státy). 

Tr. Pluto (Plutonium, které se používá k výrobě atomových bomb) – 9.58 Lev – konjunkce 

Slunce (moc, energie). Taky dobře vypovídající. 

Symbolické direkce 

Dir. Pluto – 15.53 Raka – trigon Luna (aspekt na 1 minutu přesně). Plutonium (atomová 

bomba) úspěšně použito proti lidém (Luna) jiného státu (7. dům). 

Dir. Merkur – 10.32 Kozoroha – opozice Mars (aspekt na 1 minutu přesně). Vědomosti 

(Merkur) využity k agresivním účelům (Mars). 

Dir. Neptun – 12.05 Ryby – kvadratura MC a IC. 

 Dir. Pluto – 15.53 Raka – kvadratura Saturn. Plutonium použito k velmi tragické události 

(Saturn). 

Dir. Venuše – 27.11 Kozoroza – konjunkce s Plutem. Mezilidské vztahy a vztahy mezi 

národy (Venuše) byly konfrontovány s Plutoniem (Pluto). 
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Zlatá horečka na Klondike 

      V USA bylo několik zlatých horeček, jedna v roce 1848, když se objevilo zlato 

v Kalifornii, nejznámější však byla zlatá horečka na Klondike. Zlato se tam objevilo 

16.8.1896, trvalo to asi tři roky. Proslavila se díky Jacku Londonovi, který tam napsal mnoho 

knih s touto tématikou. Se zlatem souvztaží planeta Slunce. Zlato se nachází ne na stromě, ale 

v zemi.  

Dir. Slunce – 10.41 Střelec – opozice na Uran – nečekaně se objevilo zlato. Po celé tři roky 

Slunce procházelo IC (4 domem). Slunce představuje zlato  a 4 dům značí půdu a pozemky.  

Dir. Pluto – procházelo přes MC.  

 

Dotaz posluchačky.: A co nějaká prognóza?  

J.P. K tomu dojdeme. Vidíme, že tr. Neptun se v současné době pohybuje kolem DESC a 

bude dělat konjunkci s Lunou.  V USA se mají dít velké věci. Neptun značí nějaké skryté 

dění, myslím si, že v zákulisí USA se opravdu dějí nějaké velké věci.  

      Když jsem říkal, že si myslím, že čas horoskopu USA jakoby někdo zinscenoval, aby byl 

Uran na hrotu desátého domu, tak víme, že desátý dům je nejvyšší bod horoskopu a je to to, 

co je nejzjevnější. Amerika je země svobody (mají tam Sochu Svobody).  

 

Válka mezi severem a jihem: 

      Velmi důležitá perioda od roku 1861 v historii USA, kdy začala Americká občanská 

válka. Severní státy chtěli zrušit otroctví černochů, jižní státy, které potřebovaly otroky ke své 

práci, se tomu bránily. Tak vznikl konflikt mezi severem a jihem.  Byla to největší válka 

v historii USA, kdy zemřelo asi 970 000 lidí, a USA neměli tolik obětí ani během 1. a 2. 

světové války dohromady.  

První větší bitva mezi severem a jihem proběhla 21.7.1861.      

Tranzity:  

Tr. Uran – 14.47  Blíženci – kvadratura osa ASC/DESC 

Tr. Pluto – 10.22 Býk  (v 8 domě) – kvadratura na Slunce 

Tr. Mars („bůh války“) – 10.41 Lev – konjunkce se Sluncem 
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Symbolické direkce:  

Dir.  Merkur - 16.29 Váhy – konjunkce se Saturnem.  Merkur je vládce Blíženců – desátého 

domu, tedy krize na mocenské úrovni.  

Dir. Pluto – 21.50 Beran – z osmého domu (což může charakterizovat nějaké drastické 

události) kvadratura na Merkur (vládce 10 d) 

Dir. ASC – 9.35 Střelec – opozice na Uran 

Dir. Luna (něco, co zasahuje větší množství lidí) – 10.50 Blíženci – konjunkce s Uranem. 

Řešilo se nevolnictví otroků, tedy široké lidové vrstvy se dostaly do kontaktu s principem 

svobody.  

Dir. Saturn – 11.14 Kozoroh – kvinkunx na Slunce, opozice na Mars.  

 

Tato válka započala v roce 1861, bylo to způsobeno tím, že Luna procházela přes Uran.  

 

A. Lincoln zrušil otroctví v severních  státech konfederace 1.1.1863 (2 roky po zahájení 

války):     

 

Symbolické direkce:  

Dir. Luna - 12.17 Blíženci – konjunkce s MC (něco se zjevně vyřešilo, byl dán zákon, který 

ovlivnil masy lidí) 

Válka probíhala až do roku 1865, trvala asi 4 roky a je zvláštní, že když byla na jaře válka 

ukončena, asi týden po ukončení války zavraždili A. Lincolna:  

 

Zavraždění Abrahama Lincolna – 14.4.1865 

Symbolické direkce:  

Dir. Luna – 14.34 Blíženců – kvadratura na osu ASC/DESC 

Dir. Neptun (vládce skrytých událostí) – 21.47 Střelec – kvinkunx (častý aspekt při úmrtích) 

na Merkur, který je vládcem 10. domu. 10. dům představuje vládce, prezidenta.  

Dir. Jupiter (taktéž častá planeta aktivující úmrtí) – 10.56 Vah – trigon na Uran, kvadratura 

na Mars (násilný čin).   

Tranzity:  

Tr. Saturn – 27.11 Vah – kvadratura na Pluto  
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Tr. Uran – 26.10 Blíženci  (v 10d – neočekávaná událost týkající se vládnoucí vrstvy) 

kvinkunx na Pluto  

Vidíme, že opravdu platí to, co říkal Charles E. Carter, že při úmrtích jsou často ve hře 

kvinkunxy, Jupiter, Neptun.  

 

Přistání na Měsíci 

      Nejsem toho názoru, jak někteří zpochybňují, že by nedošlo k přistání na Měsíci.  

První přistání na Měsíci - 20.7.1969 ve 20h 17m 40vt svět. času (v tento čas dosedl modul) 

Neptun má na starosti universum (vládce oceánu). 

 

Tranzity:  

Tr. Pluto  - 23.00 Panna – konjunkce na Neptun 

Poznámka posluchačky: To ale může znamenat i lhaní.  

J.P. Já říkám, že ne. To bych opravdu musel přistoupit na to, že Země je placatá.  

 

Tr. Venuše – 15.02 Blíženci – kvadratura na Lunu. Venuše je vládce devátého domu (daleké 

cesty). Blíženci – cestování.  

Tr. IC – 16.47 Ryb -  konjunkce na Lunu. IC představuje domov a pozemky. Jako kdyby se 

domovem pro kosmonauty v ten moment stala Luna. 

 

Symbolické direkce:  

Dir. Pluto (převratná událost) – 9.50 Lva – konjunkce se Sluncem 

Dir. Uran (něco revolučního) – 23.08 Střelec – kvadratura na Neptun (universum, něco, co se 

týká kosmu). Kvadraturu nelze brát jako něco negativního. Kvadratura je něco, co je zjevné a 

co je spojeno s velký úsilím (kvadratura odpovídá Kozorohu).   

Dir. Venuše (vládce 9 d – dalekých cest) – 21.15 Vodnář – kvinkunx na Merkur (planeta 

intelektu, cest, dopravních prostředků) 

Dir. Mars (planeta akce) – 23.31 Kozoroh – trigon (tvořivá snaha)  na Neptun (z 5 domu – 

domu tvůrčích aktivit) 
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Vstup USA do 2. světové války 

      Válka probíhala od r. 1939, Američane se zpočátku drželi stranou, ale dodávali zbraně 

Britům, i Rusům,  ale když 7.12.1941 Japonci napadli jejich přístav v Pearl Harboru, 

Amerika vstoupil aktivně do 2. světové války: 

Tranzity:  

Tr. Slunce - 14.44 Střelec – kvadratura na osu ASC/DESC 

Tr. Mars  - 15.23 Beran – (hrot osmého domu je 15.21 Beran) – „bůh války“ stál na hrotu 8 

domu a dělal kvinkunx na ASC a současně opozici na Saturn. 

 

Symbolické direkce:   

Dir. Pluto – 12.13 Raka – konjunkce s Jupiterem, aspekt na 1 minutu přesně ( Jupiter 

přirozený vládce 9 znamení – ciziny) – došlo k drastické události ve spojení s cizinou. 

Dir. Slunce - 25.59 Kozoroh – konjunkce s Plutem 

Dir. Neptun (skryté akce) – 8.26 Ryby – kvinkunx s Venuší (vládce 9 domu) 

Myslím, že jsem řekl dostatečně dost příkladů, které ukazují, že tento horoskop opravdu 

funguje.  

 

Další zajímavost:  

Byznys století: Aljaška patřila Rusku. Car prodal 30.3.1867 Aljašku USA za 7 800 000 

dolarů a za necelých 29 let tam bylo objeveno zlato.  

Tranzity:  

Tr. Pluto – 13.51 Býka (majetek, peníze) – trigon na ASC 

Symbolické direkce:  

Dir. Luna – 16.32 Blíženci (dokument, dohoda)  – trigon Saturn do 2 domu (finance, 

majetek). Luna v natále je v 7 domě – kontakty s jinými státy.  

Dir. Slunce – 11.18 Štír – trigon na Mars, trigon na Jupiter 

Dir. Jupiter – 12.53 Váhy – trigon na MC/ sextil na IC 
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Současnost USA 

Tranzity:  

      Tr. Neptun je v současnosti na 14 stupňů  Ryb. Konec letošního roku (2018) a po celý 

příští rok (2019) bude USA běhat přes DESC (opozice na ASC) a také bude dělat konjunkci 

s Lunou. Neptun je něco, co přesahuje běžný rámec, je to něco, co má široké souvislosti a je 

to něco, co neprobíhá běžným způsobem, ale probíhá za oponou.  Předpokládám, že se v USA 

něco nyní děje (možná jste slyšeli o zatýkání představitelů tajné vlády v pozadí), je to ve 

znamení Ryb, tedy to ovlivní celý svět.  

Symbolické direkce:  

Dir.  Jupiter – se nachází nyní na 14.31 Ryb, čili přesně na DESC. 

Dir. Jupiter – konj. Luna (r. 2019, 2020) Mohlo by dojít k nějaké pozitivní události, která by 

mohla mít pozitivní vliv na široké vrstvy obyvatelstva a protože je to v sedmém domě, mohlo 

by to mít i mezinárodní dopad. Jen doufám, že se tam neprojeví ta kvalita Jupitera, která 

souvisí se smrtí, protože mezi Jupiterem a Marsem je 1,5 st. Jestliže je nyní Jupiter na DESC 

a příští rok se posune a dostane se do konjunkce s Lunou, tak v roce 2020 se začne nasouvat 

na DESC Mars. Víme, že Mars může být ozbrojené násilí. V roce 2020 bude stát na DESC a 

dělat opozici na ASC. Mohlo by tak dojít k nějakému státnímu převratu (s použitím násilí). 

Jupiter představuje světonázor, náboženství, mohou tam probíhat takové věci, které by úplně 

změnily myšlení lidí. Ví se, že Američané spolupracují s mimozemskými civilizacemi, mají 

převratné technologie, které jim umožňují cestovat ve vesmíru atd. Jsou určité skupiny lidí, 

které to chtějí veřejnosti sdělit, ale další skupina to sdělit nechce. Určitě probíhá boj i na 

ideové úrovni.  

Dir Mars – konjunkce DESC (r. 2020)  

Dir Mars – v roce 2022 bude dělat konjunkci s Lunou.  

Podle tohoto horoskopu se opovažuji tvrdit, že v letech 2019, 2020 a 2021 se budou dít v 

USA mimořádné a přelomové události, které budou mít zásadní dopad na celé lidstvo.  

 

------------------------------------- 

 

 

Záznam této přednášky je k dispozici na www.astrotheologie.wz.cz 
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