
Pro zajímavost předkládáme předpověď počasí na rok 2012, 
kterou podle návodu Mistra Johannese Keplera uvedeného v předchozím článku

sestavila Ivana Černá, předsedkyně Olomoucké astrologické skupiny.
Jedná se o předpověď doposud neověřenou novodobou praxí, 

takže podle toho je potřeba se dívat na uvedená tvrzení.  
(t.j. právo omylu vyhrazeno :-))

Vánoce 2011 –  Slunce v trigonu s Jupiterem společně s Venuší v aspektu na Mars slibují oteplení a také srážky - 
pravděpodobně se bude jednat o déšť se sněhem, konec roku bude teplý se smíšenými srážkami díky Merkurovi 
v aspektu na Jupiter.

Rok 2012
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.

Říjen – počasí proměnlivé, začátek října teplý s občasnými přeháňkami. 
9. října bude díky trigonu Slunce na Jupiter velké oteplení a jasno trvající až do půlky října.
Uprostřed října přijde prudší déšť vyvolaný sextilem Merkura s Venuší, dále pak bude deštivo, ale teplo. 
23. října se vyjasní, bude hezky slunečno působením Slunce a Jupitera. 25. října za konjunkce Slunce se Saturnem 
nastane přechodné ochlazení s deštěm, ale konec října bude nezvykle teplý díky aspektům Marse a Slunce s Jupiterem - 
budou se lámat teplotní rekordy.

Listopad – počasí stabilnější, na začátku listopadu bude pokračovat teplo z konce října. 
4. listopadu začne více pršet kvůli aspektům Venuše s Marsem a s Jupiterem, ale teplo s přeháňkami potrvá až do 
24. listopadu. Zatmění Slunce 13. listopadu může být opět předzvěstí sněhových přívalů. 
24. listopadu se působením Saturna ochladí, napadne první sníh, který ale po třetím prosinci roztaje. 
28. listopadu – zatmění Luny způsobí krátkodobou sněhovou kalamitu.

Prosinec – stálé počasí bez větších změn. První dva dny bude sněžení způsobené sextilem Venuše na Mars. 
3. prosince – velké oteplení díky opozici Slunce na Jupiter podpořené také 8.12. aspektem Marse na Jupiter. Teplo 
potrvá až do 13. prosince, kdy se ochladí díky aspektu Saturna s Marsem. 
Od 18. prosince bude opět teplo způsobené Jupiterem s Marsem a Venuší. Sníh napadne až na Silvestra a ochladí se, což 
bude mít na svědomí Slunce v sextilu se Saturnem.


