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Čaká nás mesiac osudových stretnutí, preto
buďme pozorní, aby sme neprepásli nové
šance svojej duše, ktoré teraz dostávame.
10. 6. 2021 NOV
Príchod osudových duší

Nový Mesiac sa tentokrát bude odohrávať na
osi Blíženca a Strelca vo veľmi silnom posta
vení planét. Element Vzduchu, ktorý bude
v absolútnej prevahe, nás bude ťahať vyššie
a bližšie k nebesám. Jeho úlohou bude dostať
nás na celkom novú a oveľa vyššiu frekvenciu
na akú sme doposiaľ boli zvyknutí. Ocitneme
sa v obrovskom prúde informácií, synchro
nicít, myšlienok, nápadov, vízií, akoby sme sa
napojili na niekoľko rádiových staníc. Môže
to byť pre našu myseľ spočiatku trošku zloži
té zastabilizovať sa v takom multifunkčnom
prostredí, avšak éterom sa budú premávať in
formácie, ktoré majú potenciál zmeniť našu
životnú cestu. A naša intuícia sa bude snažiť
naladiť na ten správny kanál. Nič nebude ná
hodné a celý mesiac v Blížencoch bude túto
energiu len podporovať. Hviezdy prepoja
cesty ľuďom, ktorí sa v živote majú stretnúť
a je im súdené, aby sa našli. Nehovoríme však
iba o romantických spojeniach. Tento nov
prináša osudové dohody, obchodné mož
nosti, pracovné partnerstvá, spolupráce, kre
atívne projekty, možnosti publikovať niečo,
čo dlho skrývame v šuflíku. Podpísať skvelú
zmluvu. Blíženci sú symbolom dvojičiek
a teda môžeme stretnúť dvojičku našej duše,
nových priateľov, ktorí patria do našej bud
úcnosti, znovu sa stretnúť s našimi súroden
cami, alebo rodinou duše, ktorú sme dlho cí
tili, no nemohli nájsť. Mosty sa postavia tak,
aby nás prepojili s tou správnou cestou. Dob
re si všímajme slová, ktoré počujeme, správy,
ktoré dostávame, listy, ktoré nám nečakane
niekto pošle, čo uvidíme cestou v autobuse,
električke, vlaku či aute. Symbolizmus bude
na každom kroku, akoby nám vesmír posielal
súradnice k nášmu cieľu cez bežné momenty
v živote. Náhodný okoloidúci s nápisom na
tričku, opakujúce sa číslice, pierka, mince
na zemi... Možno budeme niekam cestovať
a „náhodne“ objavíme novú cestu, ktorá nás
dovedie do novej práce, školy alebo stretne
me na nej človeka, ktorého sme hľadali. Ne
bojme sa tento mesiac chodiť peši a všímajme
si detaily okolo seba. Možno vlak, na ktorý
pôjdeme, bude meškať. Vždy si pamätajme,
že ak je niekto na našej frekvencii, nebudeme
mať problém sa stretnúť.
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Slnečné zatmenie

Bude sa odohrávať v ten istý deň ako vyvr
cholenie novu! Napriek tomu, že na území
Slovenska uvidíme toto zatmenie iba čias
točne, bude mať na nás silný vplyv. Slnko
a Mesiac sú v konjunkcii a teda nevidno ani
Mesiac, plus neuvidíme ani kúsok Slnka.
Pomôže nám to vynechať prílišné emócie
pri prechádzaní na nové chodníčky života.
Budeme sa skutočne riadiť vnútorným vedo
mím. Avšak čiastočným zakrytím Slnka na
stane aj čiastočná absencia ega a hmotného
vedomia – toho, kde sa skrýva najviac odpo
ru. Budeme oveľa ústretovejší k zmenám ako
inokedy. Toto zatmenie je o ľuďoch, o pria
teľoch, o súrodencoch a našich blízkych
dušiach, ktoré patria do našej budúcnosti.
Prinesie nám do života osudové momenty
a zmení chod našich plánov. Môžeme sa ako
komunita nasmerovať na celkom nový smer,
kolektívne sa prebrať k novým spôsobom
správania sa jeden voči druhému a vnímať
sa navzájom ako blížni. Môžeme očakávať
zmeny a novinky v marketingu, v sociálnych
sieťach, telefónoch, cestovaní, doprave, mas
mediálnej komunikácii, školstve. Tým, že
Merkúr bude retrográdny, často zachytíme
dopravné zlyhania svetiel alebo orientač
ných tabúľ, zle vyplníme papiere alebo sa ne
vieme na niečo poriadne sústrediť. Bežným
faktorom retrográdneho Merkúra sú cestné
zápchy, výluky alebo celkový komunikač
ný kolaps. Toto môžeme očakávať v okolí

24. 6. 2021 SPLN
Znovunastolenie harmónie

Tento spln prináša veľa kreatívnej a po
mocnej energie. Budeme pripravení vnímať
všetko nové v našom živote ako dar, bude
me sa stavať pozitívne k novým informá
ciám a rozpínať naše vedomie s ľahkosťou.
Budeme chcieť od života viac a nebudeme
sami sebe stáť v ceste. Posunieme sa za svoje
emočné aj fyzické limity. Neptún sa tento
krát postará o to, aby naše vzťahy boli čis
té a udržiavané v bezpodmienečnej láske.
Môže sa nám pošťastiť finančne – napríklad
vymyslieť niečo krásne a umelecké. Môže
me sa pripraviť na absolútne plné uvedome
nie hodnôt, ktoré v živote máme. Čo pre nás
znamená naša rodina alebo naopak, koho
za rodinu považujeme a koho nie. Energie
Kozorožca a Raka nám dajú odpovede na
to, ako chceme prepojiť náš súkromný život
s tým kariérnym. Budeme ochotní náš ži
vot vybalansovať a ponechať si niečo z toho
režimu, ktorému sme sa museli minulý rok
prispôsobiť? Možno nemusíme dosahovať
výšiny a tiež možno nemusíme obetovať
tak veľa. Harmónia je náš prirodzený stav
a je to aj naše prirodzené želanie. Tento
spln taktiež otvára bránu rozšírenia rodiny
o nových členov a ak túžime práve po tom,
hviezdy sú nám naklonené.

Čo robiť na fyzickej úrovni
okolo zatmenia?
 Plánovať všetko s väčšou

časovou rezervou.
 Presunúť podstatné
podpisovanie zmlúv.
 V deň zatmenia necestovať,
nekupovať lístky ani letenky.
 Rituál na spojenie ciest
a jasnej navigácie cez ne.
 Podporný minerál: tigrie oko.
 Podporiť element ohňa
– kedže je jeho úplná absencia.

zatmenia. Tento chaos však bude iba taký
silný, ako silne momentálne kráčame pro
ti svojej osudovej ceste. Môžeme zažiť tlak
a nárast propagánd, spamu a nevyžiadaných
reklám či informácií. Dbajme na to, aby sme
nespadli do osídel ohovárania, kritizova
nia a klamania ľudí naokolo. Tentokrát by
to malo dlhotrvajúce následky. Nesľubujme
nič, čo nemôžeme urobiť. Ak však použije
me silu vzduchu a našej vrodenej inteligen
cie a úsudku, dokážeme čeliť aj tejto hmle,
ktorá je síce mätúca, no nedostane nás tam,
kam sami nechceme ísť.

10. 7. 2021 NOV
Naladení na lásku

Slnko aj Mesiac majú silné spojenie s Nep
túnom, prekypujeme empatiou, láskou, ra
dosťou a zhovievavosťou. Máme vedľa seba
ľudí, ktorých potrebujeme najviac a sme
si vedomí ich hodnoty. Tento nov by chcel
v našich životoch začať ešte hlbšie prepo
jenie vo vzťahoch. Tento aspekt môže vy
volať konflikty v rodine, aby nás posunul
bližšie k našej individualite a k sebaprijatiu
aj napriek tomu, že nás rodina nemusí pri
jať. Bude nás viesť k sebaúcte a osobnému
prijatiu sa napriek možným problémom či
nepochopeniu. Bude sa formovať nová línia
zakladania vzťahov a páry už nebudú spolu,
pretože je to výhodné, alebo sa to hodí. Budú
spolu len preto, lebo spolu byť chcú. Tie páry,
ktoré sú vibračne slabšie, budú zažívať odde
lenie cez vniknutie tretej osoby alebo jedno
stranne vyhasnutej vášne. Aby toho nebolo
málo, nov má opozíciu k Plutu. Približujeme
sa k témam v našej rodine, ktoré boli dlho
dobo potláčané, skrývané a nevyliečené. Je
čas ich nájsť, rozpoznať a vyliečiť. Nie všet
ko sa, samozrejme, dá vyliečiť za týždeň,
no Pluto vždy aspoň začne. Spočiatku bude
našou prirodzenosťou zmene odporovať
a snažiť sa ponechať si iba to, čo je pozitívne
a vytesniť čiernu dieru. Avšak na to, aby sme
sa mohli šmýkať po dúhe, musíme odpratať
z cesty trochu bordelu.

Čo robiť na fyzickej úrovni?
 Dajte šancu vzťahom,

láske a romantike.
 Spojte slnečný (heliolit) a mesačný kameň (adulár) vo svojom príbytku.
 Naplánujte si výlet do hôr
a na kopce.
 Urobte si rituál na posilnenie
rodiny a vzťahov.

Čo robiť na fyzickej úrovni?

 Podporiť element ohňa a zeme.
 Rodinné konštelácie.
 Terapia a liečenie vnútorného

dieťaťa.
 Podporné minerály:
chryzopras, ružový achát,
ruženín, biely koral.

Hviezdy sú v mojich
koreňoch. Môj pradedo
sa venoval astrológii, bylinkám, číslam,
kameňom a tvoril
vlastné liečivé odvary.
Verím, že iba pokračujem v rodinnej tradícii
a teraz sa díva na oblohu cezo mňa,
alebo ja cez neho? Už ako dieťa som sa
každý večer pozerala na nebo a želala
si byť bližšie ku hviezdam, dnes sa mi
to splnilo prostredníctvom astrológie.
Na mojej ceste mi najviac pomohla
Fakulta astrologických vied v Londýne.
Tam som sa naučila to, čo chýbalo
k mojej hlbokej vášni. Techniku, disciplínu a uvedomenie si dokonalosti
života. Rada budem spolu s hviezdami
vaším sprievodným svetlom a poradcom. www.altairastrology.com - En +
Svk, Facebook: AltairAstrology,
Instagram: @AltairAstrology.

Zharmonizujte sa
šperkom z minerálov
Náhrdelník BALANS zdobí
lotosový kvet – symbol našej vnútornej
sily a cesty,
ktorá nás vedie
k slobode a je
zároveň logom
časopisu Balans.
Spojili sme
ho so silnými
ochrannými
minerálmi,
ktoré zároveň
podporujú šťastie
v láske a vo vzťahoch – bielym ónyxom,
amazonitom a ruženínom. Ónyx posilní
aj vašu intuíciu, pôsobí proti urieknutiu,
amazonit prebudí kreativitu a ruženín zlepší
vaše vzťahy a podporí sebalásku. Prívesok
je z nehrdzavejúcej ocele. Tento náhrdelník
skrášli váš letný outfit a zároveň vás ochráni
pred negatívnymi energiami. Objednáte na
www.balans.sk aj na dobierku.
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