
ROČNÍ HOROSKOP 2021 

Rok 2020 uběhl jako voda a byl plný zkoušek, které měly zastavit náš běh a zpomalit rozjetý 

vlak, který se již nedal příliš kontrolovat. Nějak jsme zapomněli na to, že máme kolem sebe 

lidi, kteří nás mají rádi a zaslouží si naši lásku. Neustále jsme byli někam hnáni a nezbýval na 

nic čas. Počátkem roku 2020 jsme dostali pauzu a mohly si uvědomit vlastní cestu, upravit si 

vztahy v rodině a hlavně vztah k sobě samému. Záleží na každém, jak tuto dobu využil a jak ji 

prožil. Mnozí byli a ještě jsou zkoušeni nemocí, ztrátou zaměstnání, rozpadem vztahu apod. 

Pokud všichni očekávají, že tento rok bude lehčí něž ten minulý, tak se mýlí.  

Rok 2020 jsme prožívali v čísle 4 - což je malá karma a řešily se hlavně rodinné vztahy. Nyní 

vstupujeme do čísla 5. Toto číslo je po vlivem Jupitera, z astrologie ochráncem nás a našich 

činů. Mimo jiné i uvádí mnoho věcí do běhu. Pokud jste začali cokoli v  roce 2020 měnit, tak 

nyní by se měly kola roztočit a situace se začít tříbit. Z tohoto pohledu se zdá všechno 

jednoduché a můžeme to cítit jako úlevu. Není tomu tak úplně. Pokud někdo z nás změnu 

neudělal, tak se dostane do velkého kolotoče, a možná až chaosu. Bude nucen řešit problémy 

minulého roku a současně i nastupujícího roku 2021. Je nutné si uvědomit, že od roku 2017 se 

čistí karma planety a současně i karma lidstva.  

Velmi pomalu se měnilo naše duchovní vědomí a bylo, nebo je potřeba tento proces urychlit, 

jelikož vstupujeme do věku Vodnáře a pro pozůstatky z věku Ryb zde není míst. Lidé, kteří tuto 

změnu nechtějí a brzdí ji, se neustále snaží nás udržovat v nejistotě a nedostatku, abychom 

upnuli svou pozornost jinam a nikoli ke svému růstu a plnění karmy lidstva. 

Tíhu, kterou neseme a spravedlnost, která se má stát symbolizuje v horoskopu planeta Saturn. 

Ta byla 2,5 roku ve znamení Kozoroha, kde se začaly měnit pohledy na hmotné statky a také 

se dělo mnoho změn v růstu a propadu materiálních jistot. Toto všechno vyvrcholilo v loňském 

roce.  

21.12.2020 vstoupí Saturn do znamení Vodnáře a začnou velké změny, které nebudou 

zadarmo. Lidé pocítí, že jsou neustále svazováni a začnou mít potřebu svobody. Přesto je nutné 

si uvědomit, že Saturn je brzda a tak brzdí i proces vymanění se z pout. Nic člověku neodpustí 

a je nutné opravdu tvrdě pracovat, sledovat a řešit všechno, co nám život přinese. Je konec 

ukládání kostlivců do skříně. Ve skutečnosti nejde je ani zavřít, protože se vrací.   

V dnešní době se síla významu Saturna zvyšuje a s nastupujícím věkem Vodnáře se běh věcí 

stále urychluje, což mnozí jistě zaznamenali. Urychluje se ve všech vrstvách, hlavně té 

duchovní, která má velký význam k přežití celé civilizace. Saturn je zde proto, aby brzdil tento 

vývoj, protože bez jeho přičinění bychom neměli čas pochopit, co je vlastně hlavním 

karmickým úkolem.  

Další planetou, kterou je letos nutné sledovat je Jupiter, který také vstupuje 19.12.2020 do 

znamení Vodnáře. Klade zde velký důraz na uvědomění si sebe sama a svou vlastní hodnotu, 

proto může vznikat velký vzdor a napětí proti jakémukoli omezování a mnohdy i dochází 

trpělivost, pokud si uvědomíme, že již někdo zneužívá naší trpělivosti. Více se diskutuje  a hledá 

nová cesta z problému ven. 



Neustále se bude hledat nová cesta v materiálních záležitostech, ale přitom si nikdo 

neuvědomuje, že jde pouze o opakující se cyklus, který se i sám od sebe uklidní. Bohužel, jako 

u všeho přicházejí oběti, ale vždy je nutné se podívat na minci i z druhé strany. Rozvíjí se 

humanismus a při tom se odkrývají skutečné vlastnosti člověka. Najednou poznáme, že ten, 

kdo byl naším přítelem je vlastně úplně někdo jiný a naopak. 

Nastává i velmi silná, spíše nejsilnější konjunkce mezi Saturnem a Jupiterem, která je 

nejtěsnější po 800 stech letech. Je tomu právě 21.12.2020 na zimní slunovrat. Jedná se i bod 

zlomu, kdy jedna etapa končí a nastává nová. V tento den vstupuje do znamení Kozoroha 

Slunce v 11hodin SEČ a otevírá se nová etapa, kdy si lépe uvědomujeme svou budoucnost a 

nacházíme nové cesty k jejímu zlepšení. Bohužel i ti, co mají sklony manipulovat druhými, 

nacházejí novou cestu, jak je ovládnout. 

Konjunkce nastává přesně 21.12.2020 v 19:20h SEČ a dochází tak i k velkým změnám a 

posunům v kosmické rovnováze. Duchovně smýšlející lidé pak  spojují své vnímání a pomáhají 

ostatním vyvést se z vlastních pomyslných pout a skokem se posunout k něčemu 

mnohonásobně lepšímu a svobodnějšímu. 

Nastává nová etapa a spustí se období změn a nových náhledů na svět a jeho fungování. To 

všechno bude procházet bolestivou cestou, jako zrození nového života. Je dobré mít otevřená 

srdce a vnímat všechny symboly, které nám dává Vesmír, abychom nestagnovali a vydali se 

cestou vpřed. 

 

Letošní rok bude začínat velkým zmatkem a vnitřním chaosem mnohých z nás. Také 

rozporuplné postoje, plné strachu a obav zahltí nitro většiny lidí. Přesto někde v hloubi mají 

jako ostatní touhu po osvobození; jen strach je daleko silnější a je potřeba se začít učit 

zbavovat se jeho pout. Je potřeba se nadechnout a rozhlédnout se kolem sebe a nebát se 

vlastního úsudku. Je doba, kdy je nutné se postavit na vlastní nohy a nespoléhat na to, že mi 

bude neustále druhý něco dávat. I v tom je svoboda rozhodování.  

Přesto bude velká obava o nejistotu zabezpečení a začnou se velmi rozevírat nůžky mezi 

bohatstvím a chudobou. Je proto velmi nutné si svou cestu dobře naplánovat a nevrhat se  

bezhlavě do nových projektů. Někde hluboko v nitru můžete slyšet našeptávače a zaměnit je 

za intuici, ale i to patří k nové cestě, která nyní přichází. Rozeznat pravdu a realitu od 

neskutečného a idealismu.  

Zpočátku roku nás bude příznivě ovlivňovat Saturn s Marsem, který vnáší houževnatost, 

sebeovládání a snaží se pochopit události a překážky, které se neustále kladou do cesty. 

Snažíme se je plnit a řešit, přesto nastává v myšlení lidí nový názor a snaha to řešit jinak než 

podle starých vzorců. Rozhodnutí, která vzniknou se stávají pevná a každý si za nimi chce stát 

a zodpovídat se. Možná se zdá, že se blýská na lepší časy, ale jedná se pouze o klam. Mnoho 

lidí postupně dochází ke svému kritickému bodu a bude se muset rozhodovat, co dál.  

V březnu se dostává do kvadrátu Saturn s Lilith ve znamení Býka. Tyto planety se nemohou 

vzájemně pochopit, proto v jejich spojení nastává velký spor. Ona chce právo na svou existenci 

a On ji brání a neustále svazuje do svých pravidel. Saturn sám káže „vodu a pije víno“ a 



neuznává názor nikoho jiného než ten svůj. Pokud Lilith nepovolí a vymaní se z jeho pout a On 

uzná i její pohled a názor, pak teprve změkne Saturnova tvrdá slupka a přistoupí i na jiný směr 

cesty než jen ten jeho. Pak přestane myslet jen na sebe, ale bude naslouchat i těm druhým. 

V dubnu se dostává Jupiter do trigonu s Marsem a nyní dostáváme šanci se prosadit a začít 

uskutečňovat své cíle. Je však nutné dělat jen to, čemu sami věříme a nikoli se spoléhat na 

ostatní nebo přebírat rady druhých bez uvážení. Je to období, kdy musíme každý z nás vzít 

život do vlastních rukou a nespoléhat na to, že něco odněkud spadne samo. Nesmíme si však 

toho naložit příliš mnoho, abychom pod tím břemenem neklesli ještě hlouběji. Je nutné si 

dávat pozor na to, o čem nás přesvědčují druzí, protože je víc než jisté, že tomu sami nevěří a 

jen chtějí zodpovědnost a následky přenést na někoho jiného. Celkově v tomto roce je důležité 

dávat hlavně na své pocity a zkušenosti, jinak se můžeme dostat do velkých problémů.  

V květnu se dostává do sextilu Neptun s Lilith. Každý se dívá na jinou stranu. Jeden vidí 

všechno růžovými brýlemi a ten druhý spíše nahlíží do hlubin. V tomto okamžiku, jako by se 

odhrnul závoj a najednou víme, o čem je řeč. Člověku pak nezbývá než se pousmát nad tím, 

jak nás někteří lidé vidí neustále naivní a nevědomé. Někdy je však lepší jim tento názor 

nechat, protože je lépe svedeme z jejich vlivu na nás. Jen bychom měli pozorně sledovat a  

čekat, jak se protihráč projeví. Toto platí ve všech oblastech života, hlavně v podnikání nebo 

přijímání nového místa. 

V postavení Jupitera můžeme vidět, že je možné hodně získat, pokud jednáme s rozvahou a 

promyšleností. Není čas ani prostor na ukvapené závěry, ale v této době se učíme si tvořit 

zadní vrátka a vnitřní jistotu. Není zde prostor na strach, spíše se ho naučit ovládat a využít ho 

ve svůj prospěch. Strach je naší součástí a je jen na nás, jak daleko mu dovolíme zajít.  

Kvinkunx mezi Saturnem a Marsem ukazuje, že jsme na rozcestí svého rozhodování a můžeme 

tak změnit i svůj směr života. Pokud na tuto změnu čekáte již nějakou dobu, je dobré se 

rozhlédnout kolem sebe a pokud vidíte, že je to vhodné, vykročit vpřed. Vzduch rozčeří vodu, 

ale může způsobit i velké vlny, tak je dobré zvážit, zda v bouři jsme schopni loď svého života 

ovládnout. To je jediná rada pro toto období. 

V červnu se nám dostává do kvadrátu Saturn s Uranem. Na povrch vystupuje hrubost a 

neústupnost. Také vzniká velké psychické napětí mezi lidmi a netrpělivost vystupuje do 

popředí. Mohou se zhoršovat chronické nemoci a pro mnohé může nastat změna 

v zaběhnutých životních pravidlech. Můžeme mít i pocit, že se na nikoho nemůžeme 

spolehnout a mnohdy i sami měníme neustále názory. Cestou je se právě naučit ovládat tyto 

emoce a zvládnout situace v klidu a beze sporů. Cestou karmy je se naučit toleranci k druhým 

a trpělivosti k těm slabším, kteří nám v životě nestačí. Pokud toto nezvládneme, pak můžeme 

i hodně ztratit. 

Toto podporuje ještě spojení Pluta s Lilith, kde podporuje jeden druhého. Vzniká zde tlak 

k mocenským ambicím a zneužití mocenské síly. Hlavně muži se mohou cítit velmi silnými a 

mnohdy chtít ovládnout prostor. Na zvládnutí tohoto aspektu se mohou stávat podvody a 

klamy, jen proto, aby se dotyční udrželi na svých postech. Nastává zde obrovský strach z pádu 

dolů. Je úplně jedno, jaké oblasti života se to týká.  



V květnu nám vstoupil na chvilku Jupiter do znamení Ryb, ale v červenci (28.7.2021) couvá 

zpět do znamení Vodnáře, kde zůstává až do 29.12.2021, kdy se opět vrací do znamení Ryb. 

Tyto dva měsíce bude zářit a ochraňovat. Tím se snaží mírnit dopady nepřízně života a našich 

chyb. Nepropadejme však přílišné sebelítosti, a hlavně se nesnažte příliš se obětovat, aby vás 

to nesmetlo do hlubin. Pozor na návykové látky, kterými si někteří mohou léčit své napětí – 

tím myslím i přemíru léků na uklidnění. Budeme se chtít bavit a užívat si také trochu života, 

nebraňme se tomu, protože tíha první poloviny roku bude na mnohé velmi dopadat. 

V červenci také vstupuje Mars do znamení Panny, kde bude podporovat hlavně řemeslnou 

činnost a také podněcuje smysl pro detail a lidé budou více přemýšlet o svých rozhodnutích. 

Všechno si budou prověřovat a zjišťovat detaily. Což není vůbec špatné. Největší vliv bude mít 

na lidi zrozené ve znamení Panny nebo ty, co mají v nativním horoskopu Marse v Panně. 

V srpnu bude trochu klidu a Mars zde může rozvinout všechny své kladné a záporné 

schopnosti. Můžeme být také nuceni okolnostmi ke změně postojů nebo i změnit dosavadní 

způsob života. Neustálým analyzováním a hledáním vystoupí na povrch věci, kterých jsme si 

dříve ani nevšímali. 

V září vstupuje Mars do znamení Vah (15.9.2021), kde se budeme snažit udržet nově vzniklé 

nebo i původní vztahy, protože se mnozí mohli dostat do chaosu. Mohou být na nás 

vynaloženy určité tlaky, kdy se bude od nás chtít rychlé rozhodnutí, ale tomu by člověk neměl 

podléhat anebo se snažit zavděčit se. Opět se zde zvýší vliv spojení Saturna s Lilith, jako tomu 

bylo v červnu. Možná se jen víc začne bojovat za pravdu, nebo se snažit odhalit lež. Podle toho, 

z jakého úhlu se na to podíváme. Destruktivní síly se mohou snažit ovládnout slabší a udržet si 

nad nimi vládu. 

V říjnu Pluto v Kozorohu začne velmi ovlivňovat naše postoje zakrývat svou slabou a stinnou 

stránku. K tomuto bude používat praktiky Jupitera. Může tím i rozkližovat vztahy mezi lidmi. 

Saturn zde bude mít nejblíže k Venuši, kdy vede k umírněnosti a klade důraz na pevnost a 

stabilitu. Nastává zde nejistota a rozpor v mnohých, aby si uvědomili, co vlastně od života 

chtějí a za tím si stály. Mars na konci měsíce (30.10.2021) vstupuje do znamení Štíra. 

V listopadu se dostávají dvě neklidné a silné planety do opozice – Mars s Uranem. Může 

docházet k velké nespokojenosti až ke stávkám a demonstracím. Toto spojení planet vede 

k boji za nezávislost a svobodu. Mars ve Štíru vynáší na povrch všechno, co bylo ukryté před 

zraky ostatních. Emoce vycházejí na povrch a jen těžko se je dá zadržet. Nesnáší manipulaci a 

tu je možno pod vlivem Marse s Uranem velmi cítit. 

Saturn se dostává do trigonu s Ceres, tím chce hodně získat a má k tomu i velké předpoklady, 

i když to nepůjde najednou, ale přes překážky se může dostat. 

V prosinci Mars vstupuje do znamení Střelce (13.12.2021) a žádá spravedlnost a pravdu. Chce 

otevřenost a čestnost v jakémkoli jednání, a hlavně ve vztazích. Všechno, co nás vede karmou, 

se nyní začíná utvrzovat a pokud někde je nějaká skulina, je potřeba pracovat na jejím zacelení. 

Jinak se může opět zvětšit a tlačit zpět na začátek. Je velmi nutné jít s karmou Planety a tou 

svou vlastní v souladu. Může se zdát, že se to vylučuje, ale není tomu tak. Nejsme tu sami, ale 



žijeme zde jako společnost, tak je nutné se domluvit a spojit proti těm kteří nás chtějí ovládat. 

Ať je to manžel, vedoucí nebo kdokoli jiný. 

 

Přeji všem krásný  a šťastný rok 2021 a věřím, že ho všichni zvládneme a poučíme se z něj do 

dalších let. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


