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Bereme v úvahu přesné aspekty planet od Slunce 
po Saturna mezi sebou mimo Luny. Všechny 
aspekty mají stejnou váhu.

Jedná se o tyto aspekty:
- konjunkce - sextil
- kvadratura - trigon
- opozice - trioktil (135°)

 - kvintil (72°) - bikvintil (144°)



Saturn – vlhko, chladno
Jupiter – teplo, jasno
Mars – teplo, vzruch
Venuše – slabé teplo, vlhko
Merkur – vítr, vlhko
Slunce - teplo



  ☿ ☌ ♀ Bouřky, atmosferické poruchy

 ☿ ✱♀ Spousta sněhu, nevlídno

  ☼☿ ☌ Vlhkost, sníh a vítr, déšť, oteplení

 ☿ □ ♄ Přívalové deště, hromobití

 ☿ ✱♂ Prudké bouřky, oteplení

 ☿✱ ♄ Mlha, pošmourno, mírné ochlazení

  ☿ ☌ ♄ Kroupové bouřky se silným větrem

 ☿ ∆ ♄ Studený vítr, sníh s deštěm

☿ ♃ Teplo, vlhko, oblačno

♀ ☌ ♂ Prudké bouřky, déšť

♀✱♃ Teplo, větrno, proměnlivo

♀sk♂ Déšť, teplo

♀ 
☍♃ Déšť, teplo

♀  ☌
♄ Studený déšť

♀  ✱ ♄ Déšť (sníh), mlha, ne moc chladno

♀ □ 
♄ Přívalové deště, hromobití

♂ ∆☼ Mimořádné oteplení, slunečno

♂ ☼☍ Bouřky, horko

♂sk
☼ Ostrá zima, silný vítr a sníh

♂ ☌♃ Jasno, velmi teplo

♂  ✱ ♄ Zvýší chladno

♂  ☌
♄ Hrozné bouřky, studené deště

☼ ♄ Déšť, chladno

☼ ♃ Horko bez mraků

  Výpisky z Keplerových aspektů





Leden – 17 aspektů naznačuje počasí proměnlivé, zpočátku bude spíš teplo, větrno a déšť se sněhem díky
aspektům Venuše a Merkura na Mars, ale ne zas moc, protože bude spolupůsobit také kvintil Slunce na Saturn,
13. ledna se oteplí díky trigonu Slunce na Mars. Aspekty Venuše na Saturn a Jupiter přinesou mlhy, ale teplo
potrvá až do 19. ledna, kdy dojde k výraznému ochlazení a sněžení vlivem kvadratury Slunce na Saturn.
22. ledna – přechodné oteplení a vyjasnění díky kvadratuře Slunce na Jupiter, od 23. ledna bude silný vítr a
sněžení při působení aspektů Merkura a Venuše.
27. – 28. ledna – začnou působit aspekty Saturna, což způsobí ochlazení, vánice, hodně sněhu a silný mráz.



Únor – počasí opět proměnlivé, neboť počet aspektů je stejný jako v lednu. Až do 5. února budou působit
aspekty Saturna z předchozího měsíce, takže bude zima se spoustou sněhu a sněhovými vánicemi.
5. února se oteplí díky aspektu Slunce na Mars, sněhové srážky pokračují a bude větrno díky množství aspektů
nestálého Merkura na všechny „teplé“ planety.
11. února přijde další oteplení a vyjasnění a slunečno, které bude vyvoláno aspektem Slunce na Jupiter, oteplení
bude vrcholit 16. února, kdy bude působit aspekt Marse na Jupiter.
Od 18. února nastane ochlazení vyvolané trigonem Slunce na Saturn, bude husté sněžení doprovázené silným
větrem. Od 25. února přijde oteplení, které bude trvat až do konce února a začátku března především díky
aspektům Slunce na Jupiter a Mars, aspekty Venuše a Merkura přinesou občasné srážky.



Březen – počasí bude o něco stabilnější. 4. března spolu se silným větrem přijde změna počasí, ochladí se, bude
sněžit, pučící rostliny budou zasněženy kvůli působení Saturna na Slunce a Venuši, to potrvá až do půlky března.
14. března nastane velké oteplení, krásné slunečné počasí následkem Jupiterovských a Marsovských aspektů.
21. března Merkur v konjunkci se Sluncem přinese občasné dešťové přeháňky, ale teplo potrvá až do konce
března, občas tedy s deštěm. Od 31.3. aspekt Slunce na Mars způsobí vyjasnění a krásné počasí.



Duben – počasí stabilní, ani ne moc „aprílové“. Teplé počasí potrvá až do půlky dubna, protože budou působit
především aspekty Slunce a Marse. 6. dubna přijde prudký déšť vyvolaný aspektem Venuše na Saturn.
8. dubna bude nejtepleji díky aspektům Venuše a Slunce na Mars, nezvyklé teplo potrvá až do půlky dubna.
15. dubna přijde prudké ochlazení způsobené opozicí Slunce na Saturn, bude studený déšť, chladno a deštivo
trvající až do 24. dubna, kdy nastane mimořádné oteplení doprovázené občasnými prudkými bouřkami díky
opětovnému působení Marse a Slunce.



Květen – počasí proměnlivější, začátek května deštivý díky hojným aspektům Merkura. 3. – 6. května budou
přívalové deště a prudké bouřky, protože se k Merkurovi přidá i Venuše.
13. května přijde vyjasnění, spolupůsobení Slunce a Jupitera slibuje oteplení a slunečno.
20. května se ochladí kvůli aspektu Slunce na Saturn, Merkur s Jupiterem a Saturnem způsobí déšť a mlhavo,
takže až do konce května bude deštivo a zima. Zatmění Slunce 21. května je předzvěstí období dešťů.



Červen – počasí bude sice teplé, ale velice deštivé díky aspektům Merkura podpořeným aspekty Venuše, které
mohou začátkem června způsobit atmosférické poruchy, oteplení, ale hodně přeháněk. Zatmění Luny 4. června
zahájí období dešťů. 8. června – na Medarda – nastane sice přechodné oteplení zásluhou Slunce v kvadratuře na
Mars, ale od 11.6. přijde déšť a ochlazení a pršet bude až do konce června, protože taktovku opět převezme
Merkur s Venuší.
20. června přijdou přívalové deště a bouřky díky aspektům Merkura na Saturn a Mars, na konci června hrozí
nebezpečí povodní kvůli vytrvalým srážkám za opětovného působení Merkura s Venuší.



Červenec – počasí proměnlivé, až do půlky července bude pršet, protože budou působit Merkurovské a
Venušanské aspekty, opravdu se pravděpodobně vyplní Medardova pranostika.
15. července se ochladí za kvadratury Slunce na Saturn. K obratu dojde 17. července, kdy nastane velké oteplení
díky aspektům Marse na Slunce a Jupiter, bude jasno a vedro, později doprovázeno hojnými bouřkami. Ke
konci července bude opět více srážek působením Merkura a Venuše.



Srpen – počasí bude spíš teplejší, začátkem srpna horko a jasno zásluhou sextilu Slunce na Jupiter.
15. srpna se trochu ochladí díky bouřkám, které bude mít na svědomí konjunkce Marse se Saturnem.
17. srpna bude teplé počasí způsobené aspekty Slunce a Jupitera, ale aspekty Saturna se Sluncem způsobí
chladná rána. 20. srpna dojde k většímu oteplení díky sextilu Slunce na Mars. Od 22. až do konce srpna bude
pršet a bude vítr způsobený hojnými aspekty Merkura. Na konci srpna dojde k zintenzivnění srážek a ochlazení
způsobené sextilem Merkura na Saturn.



Září – počasí proměnlivé, začátek září bude deštivý díky aspektům Venuše a Merkura. 6. září se prudce oteplí,
přijde jasné slunečné počasí působením aspektů Marse a Slunce s Jupiterem.
Uprostřed září bude počasí proměnlivé, spíš teplejší s přeháňkami ovlivněné aspekty Venuše.
Od 26. září budou prudké deště způsobené kvadraturou Venuše na Mars, které potrvají až do konce měsíce.



správné předpovědi: 23

nesprávné předpovědi:  9

procento úspěšnosti : 72%     2,5 : 1



Leden – 17 aspektů naznačuje počasí proměnlivé, zpočátku bude spíš teplo, větrno a déšť se sněhem díky
aspektům Venuše a Merkura na Mars, ale ne zas moc, protože bude spolupůsobit také kvintil Slunce na Saturn,
13. ledna se oteplí díky trigonu Slunce na Mars. Aspekty Venuše na Saturn a Jupiter přinesou mlhy, ale teplo
potrvá až do 19. ledna, kdy dojde k výraznému ochlazení a sněžení vlivem kvadratury Slunce na Saturn.
22. ledna – přechodné oteplení a vyjasnění díky kvadratuře Slunce na Jupiter, od 23. ledna bude silný vítr a
sněžení při působení aspektů Merkura a Venuše.
27. – 28. ledna – začnou působit aspekty Saturna, což způsobí ochlazení, vánice, hodně sněhu a silný mráz.



Únor – počasí opět proměnlivé, neboť počet aspektů je stejný jako v lednu. Až do 5. února budou působit
aspekty Saturna z předchozího měsíce, takže bude zima se spoustou sněhu a sněhovými vánicemi.
5. února se oteplí díky aspektu Slunce na Mars, sněhové srážky pokračují a bude větrno díky množství aspektů
nestálého Merkura na všechny „teplé“ planety.
11. února přijde další oteplení a vyjasnění a slunečno, které bude vyvoláno aspektem Slunce na Jupiter, oteplení
bude vrcholit 16. února, kdy bude působit aspekt Marse na Jupiter.
Od 18. února nastane ochlazení vyvolané trigonem Slunce na Saturn, bude husté sněžení doprovázené silným
větrem. Od 25. února přijde oteplení, které bude trvat až do konce února a začátku března především díky
aspektům Slunce na Jupiter a Mars, aspekty Venuše a Merkura přinesou občasné srážky.



Březen – počasí bude o něco stabilnější. 4. března spolu se silným větrem přijde změna počasí, ochladí se, bude
sněžit, pučící rostliny budou zasněženy kvůli působení Saturna na Slunce a Venuši, to potrvá až do půlky března.
14. března nastane velké oteplení, krásné slunečné počasí následkem Jupiterovských a Marsovských aspektů.
21. března Merkur v konjunkci se Sluncem přinese občasné dešťové přeháňky, ale teplo potrvá až do konce
března, občas tedy s deštěm. Od 31.3. aspekt Slunce na Mars způsobí vyjasnění a krásné počasí.



Duben – počasí stabilní, ani ne moc „aprílové“. Teplé počasí potrvá až do půlky dubna, protože budou působit
především aspekty Slunce a Marse. 6. dubna přijde prudký déšť vyvolaný aspektem Venuše na Saturn.
8. dubna bude nejtepleji díky aspektům Venuše a Slunce na Mars, nezvyklé teplo potrvá až do půlky dubna.
15. dubna přijde prudké ochlazení způsobené opozicí Slunce na Saturn, bude studený déšť, chladno a deštivo
trvající až do 24. dubna, kdy nastane mimořádné oteplení doprovázené občasnými prudkými bouřkami díky
opětovnému působení Marse a Slunce.



Květen – počasí proměnlivější, začátek května deštivý díky hojným aspektům Merkura. 3. – 6. května budou
přívalové deště a prudké bouřky, protože se k Merkurovi přidá i Venuše.
13. května přijde vyjasnění, spolupůsobení Slunce a Jupitera slibuje oteplení a slunečno.
20. května se ochladí kvůli aspektu Slunce na Saturn, Merkur s Jupiterem a Saturnem způsobí déšť a mlhavo,
takže až do konce května bude deštivo a zima. Zatmění Slunce 21. května je předzvěstí období dešťů.



Červen – počasí bude sice teplé, ale velice deštivé díky aspektům Merkura podpořeným aspekty Venuše, které
mohou začátkem června způsobit atmosférické poruchy, oteplení, ale hodně přeháněk. Zatmění Luny 4. června
zahájí období dešťů. 8. června – na Medarda – nastane sice přechodné oteplení zásluhou Slunce v kvadratuře na
Mars, ale od 11.6. přijde déšť a ochlazení a pršet bude až do konce června, protože taktovku opět převezme
Merkur s Venuší.
20. června přijdou přívalové deště a bouřky díky aspektům Merkura na Saturn a Mars, na konci června hrozí
nebezpečí povodní kvůli vytrvalým srážkám za opětovného působení Merkura s Venuší.



Červenec – počasí proměnlivé, až do půlky července bude pršet, protože budou působit Merkurovské a
Venušanské aspekty, opravdu se pravděpodobně vyplní Medardova pranostika.
15. července se ochladí za kvadratury Slunce na Saturn. K obratu dojde 17. července, kdy nastane velké oteplení
díky aspektům Marse na Slunce a Jupiter, bude jasno a vedro, později doprovázeno hojnými bouřkami. Ke
konci července bude opět více srážek působením Merkura a Venuše.



Srpen – počasí bude spíš teplejší, začátkem srpna horko a jasno zásluhou sextilu Slunce na Jupiter.
15. srpna se trochu ochladí díky bouřkám, které bude mít na svědomí konjunkce Marse se Saturnem.
17. srpna bude teplé počasí způsobené aspekty Slunce a Jupitera, ale aspekty Saturna se Sluncem způsobí
chladná rána. 20. srpna dojde k většímu oteplení díky sextilu Slunce na Mars. Od 22. až do konce srpna bude
pršet a bude vítr způsobený hojnými aspekty Merkura. Na konci srpna dojde k zintenzivnění srážek a ochlazení
způsobené sextilem Merkura na Saturn.



Září – počasí proměnlivé, začátek září bude deštivý díky aspektům Venuše a Merkura. 6. září se prudce oteplí,
přijde jasné slunečné počasí působením aspektů Marse a Slunce s Jupiterem.
Uprostřed září bude počasí proměnlivé, spíš teplejší s přeháňkami ovlivněné aspekty Venuše.
Od 26. září budou prudké deště způsobené kvadraturou Venuše na Mars, které potrvají až do konce měsíce.



správné předpovědi: 18

nesprávné předpovědi:  5

procento úspěšnosti : 78%      3 : 1



Jestliže astrologové uznají tyto teze hodné pozornosti a sdělí mi své námitky v zájmu zjištění pravdy, odpovím na 
ně, když Bůh dá, v prognóze na příští rok. K této polemice vyzývám všechny lidi, kteří mají rádi astrologii a 
zabývají se touto tematikou.

      Ivana Černá

www.johannes.cz
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