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Poznámka překladatele
William Lilly (1602–1681) nesporně patří k nej-

proslulejším astrologům všech dob, a právě jeho
pravděpodobně nejvýznamnější, jistě pak nejpopu-
lárnější dílo Křesťanská astrologie (první vydání
r. 1647) se nyní dostává do rukou českému čtenáři.

V tomto svazku se nacházejí všechny tři knihy
tohoto obsáhlého spisu. První z nich obsahuje
všeobecný úvod do astrologie, druhá je zevrub-
ným pojednáním o astrologii horární, a konečně
třetí uvádí do posuzování nativit, direkcí, tranzitů
apod., spolu s metodami rektifikace.

Lillyho kniha je v podstatě soustavnou učeb-
nicí tradiční astrologie a originální autorovou
syntézou klasických starších astrologických pra-
cí. Vzhledem k tomu, jak obšírně dílo pojednává
i o zcela konkrétních otázkách životů autorových
současníků a že se jeho autor sám mnohdy velmi
intenzivně účastnil bouřlivých událostí své doby, je
ovšem můžeme brát také jako svérázný dokument
o Anglii sedmnáctého století, a potažmo i o teh-
dejším západním světě vůbec.

Při překladu jsme respektovali, že se jedná
primárně o praktickou příručku, a proto je kniha
převedena do současného jazyka, jakkoli by Lillyho
angličtině odpovídala snad nejlépe čeština barokní.
S ohledem na současný jazykový úzus jsme rovněž
výrazně omezili Lillyho užití kapitálek, a kromě
toho jsme pro lepší přístupnost i tak relativně
nesnadného textu poněkud redukovali používání
astrologických značek.

Na nejasných místech a při vytváření po-
známek jsme přihlédli k vydání nakl. Regulus
z roku 2006.
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Mému převelice učenému a ctnostnému příteli,
váženému pánu Bolstrodu Whitlockovi, jednomu

z členů ctihodné Dolní sněmovny
současného Parlamentu

Velevážený pane,
Doufám, že Vás toto věnování, zveřejněné bez Vašeho vědomí,

nikterak nerozladí, nýbrž že tento drobný přestupek bude shledán odpus-
titelným; a že i tento můj předpoklad mi laskavě prominete. V současné
době jsem tak důvěrně obeznámen s Vašimi vrozenými vlohami k las-
kavosti, že si v těchto záležitostech, v nichž o Vás nelze pochybovat,
dovolím i drobný prohřešek; neboť upřímně milovat své přátele a nebrat
si příliš k srdci drobné poklesky jsou zásady, jež Vám byly vždy vlastní.

Omluvte mou smělost. Mé závazky vůči Vám jsou vpravdě tak
mnohé a nesčetné, že jsem chtěl udělat alespoň maličkost, nemaje jiných
prostředků, abych vyjádřil svou srdečnou vděčnost a sdělil přítomným
a budoucím dobám něco o Vaší horlivé a ustavičné podpoře mne a mé
skromné práce od té doby, co božská prozřetelnost způsobila naše
seznámení. Mohu směle prohlásit, že hned po všemohoucím Bohu jste to
právě Vy, jeho nástroj, kdo mi umožnil vytvořit nejen to, co už jsem dříve
publikoval, ale také právě toto dílo, které Vám teď pokorně věnuji jako
vděčné svědectví své upřímné úcty k Vám. Kdybyste totiž Vy nesehrál
roli mého vytrvalého a spolehlivého mecenáše, jistě by mé dílo bylo
stejně jako má mrtvola pohřbeno ve věčném mlčení. Studenti tohoto
umění pak musí obnovení astrologie připsat Vaší dobrotě. Sire, Vy jste
mě podporoval, doporučoval mě svým přátelům, aniž byste kdy mně
anebo mým přátelům opomněl prokázat jakoukoli laskavost. Rád bych
k vaší větší cti podotkl, že jsem Vás o laskavost nikdy nemusel žádat,
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nýbrž jsem mohl ustavičně pociťovat, jak jste bez prodlení a opravdově
dělal to, co jsem od Vás potřeboval.

Kdybych měl vyjmenovávat všechny Vaše ctnosti a služby, které jste
laskavě prokázal nejen mně, ale i mnohým dalším, nestačil by mi k tomu
celý den a má ruka by byla znavena samým psaním. Avšak stejně jako
pomáháte v soukromí svým přátelům, tak rovněž skoro sedm let s nej-
vyšší oddaností sloužíte své vlasti v parlamentu, a to všechno, nakolik
je mi známo, vzdor zjevnému zhoršování Vašeho zdraví a ztrátě mnoha
tisíc liber Vašeho majetku. Neodmítl jste sloužit veřejnému blahu kvůli
žádným obtížím a ztrátám, a když jste byl pověřen službou ctihodného
komisaře v jednáních o míru mezi králem a parlamentem, sloužil jste
s takovým zápalem, tak jasným úsudkem a takovou poctivostí, že v tom
nacházelo uspokojení celé Království a my, prostí lidé, zůstáváme Vašimi
dlužníky.

Máte v oblibě stručnost a já bych se rád spokojil s několika slovy,
avšak nemohu si pomoci; musím zde ještě citovat Vaše úžasná vyjád-
ření, která jsem od Vás slyšel roku 1644 – tehdy byl náš Parlament
zkorumpovaný a vy sám jste byl v pokušení převléknout kabát a zříci
se tohoto parlamentu: „Ne, neopustím tento parlament, který teď zasedá
ve Westminsteru, protože právě sem jsem byl povolán, právě sem mě
poslala má vlast, abych jí sloužil. A pokud tak rozhodl Bůh, jehož sláva
nás neskonale převyšuje, jsem rozhodnut zde vytrvat, a třeba i zemřít
uvnitř právě tohoto domu. Přijmu týž úděl, který Bůh přisoudil všem
ctihodným členům, kteří pevně vytrvají.“ Tato slova jste naplnil a budou
přičtena k Vašim věčným zásluhám; ani ti nejzuřivější pomlouvači Vám
nemohou vytknout ani to nejmenší.

Nyní mi nezbývá než vstoupit na rozsáhlé pole; a jsem si jist, že mě
v mém dalším postupu provází Vaše vrozená dobrotivost a laskavost,
kterou nelze snadno urazit. Kráčím potichu a sám. Faveas (precor) primit
iis indolis, quæ si sub tou sole adoleverit et justam tandem maturitatem
consequuta fuerit, non indignos fructus retributarum confido.*

Sire, doufám, že neshledáte nedůstojným být patronem následující
knihy, do níž jsem vložil celé přirozené základy naší vědy, a to příhodnou
metodou, abych tak otevřel oči těm, kdo byvše svedeni pobožnůstkáři
a nemajíce lepších argumentů než pouhých slov, mají za to, že je ast-

* Pokorně prosím, buďte milostiv těmto nesmělým prvotinám, neboť schopnost
k jejich vytvoření i tyto plody samé dozrály pod paprsky Vaší přízně; věřím, že
nejsou této přízně nehodné.
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rologie založena na ďábelských principech, což je krajně skandální lež
a falešná propaganda, která má šlechtě a panstvu zabránit v tomto
studiu a vyhradit je jen pro ty, kdo tuto propagandu rozšiřují.

S přáním veškerého štěstí a Vaší milosti končím toto psaní jako Váš
z celého srdce

oddaný pokorný služebník,

William Lilly
Strand, 16. srpna 1647



Čtenáři

Ve svých předchozích pracích jsem často dělal narážky na mnohé obavy,
které jsem měl v nebezpečí, v němž jsem se přirozeně měl ocitnout
roku 1647; jak si může přečíst každý třeba na straně 108 mého Dopisu,
psaného před konjunkcí Saturna a Jupiteru a vytištěného roku 1644
anebo v Dopisu Angličanům z roku 1645, kde stojí tato slova: „Prožil
jsem více než patnáct tisíc pět set padesát devět dní, a než budu stár
šestnáct tisíc čtyři sta dní, budu ve velkém ohrožení života, ale ten
rok, kterého se to týká, se zakymácí i král a monarchie.“ Co se mě
týče, ukázala se předpověď takřka plnou měrou správná roku 1647,
v kterémžto nešťastném roce jsem byl postižen srdečními obtížemi
spojenými s hypochondrickou melancholií, silným splínem a kurdějemi
a nyní, v srpnu 1647, když jsem bezmála dokončil toto pojednání, se
zavírám před morem poté, co jsem čtvrtého srpna pohřbil jednoho
služebníka zemřelého na mor a 28. téhož měsíce dalšího. Byli jsme spolu
s rodinou nuceni opustit naše obvyklé zvyklosti a odcestovat. Proto
jsou jak tato předmluva, tak i poslední části této knihy (jakkoli by se
v nich i jinak mohly objevit chyby a nedostatky) psány v době, kdy jsem
byl i s rodinou stižen velkým zármutkem a mnohými zmatky. Doufám,
že bude čtenář tak laskav a přimhouří oko nad drobnými nedostatky,
pokud by se nějaké objevily.

Děkuji všemohoucímu Bohu, jenž mi dal dožít se dnešního dne a byl
mi tak milostiv, že mě zachoval tak dlouho, že jsem mohl sepsat tento
úvod do astrologie, který jsem mnohokrát sliboval a po kterém tolik
toužili mnozí zájemci o toto učení.

Druhá část mé předpovědi, týkající se monarchie, se nyní odehrává
veřejně a před zraky milionů lidí, kteří očekávají, jak se věci dál vyvinou.



Čtenáři 15

Nechme běh událostí na Bohu, který neprodlévá a brzy si vyžádá přesné
vyúčtování od lidí, jimž byly svěřeny záležitosti Království. Fiat Justitia,
vivat Rex, floreat Parliamentum.*

Obyvatelé Londýna teď mají důvod trochu uvažovat o astrologii. Užití první
knihyV jednom ze svých listů jsem napsal důležitá slova, která mohl obdařit

smyslem jen čas (tedy že nebyla psána nadarmo), ale teď už je příliš
pozdě, actum est.** Teď ke knize, kterou držíte v rukou. Je rozdělena
do tří částí. První z nich se snaží co možná nejjednodušším způsobem
objasnit novou metodu, poradit studentovi, jak by měl začít svou práci,
učí jej používat efemeridy, tabulku domů apod., a dále jej naučí, jak
vytvořit horoskop, jak do něj umístit planety, jak zjistit jejich pozice pro
hodinu, pro kterou se dělá horoskop; dále objasňuji povahu astrologic-
kých domů, planet, znamení zvěrokruhu, jejich rozdělení a podrozdělení,
jejich vlastnosti a způsoby působení a cokoli dalšího by ještě čtenář
mohl chtít vědět, než horoskop posoudí. Každému, kdo by se v tomto
směru chtěl horlivě snažit, dávám následující upozornění.

Za prvé by měl umět velmi přesně užívat efemeridy, nakreslit přesný Upozornění
pro studentyplán nebes pro všechny denní i noční hodiny a určit pozice planet pro

hodinu, kterou se zabývá, a přesně a pohotově znát jejich povahu.
Za druhé by měl být student velmi dobře obeznámen s povahou domů,

aby byl s to co nejlépe určit, od jakého domu lze očekávat odpověď
na položenou otázku a aby dobře rozuměl a nezaměňoval jednu věc za
jinou.

Za třetí by měl pohotově a důkladně rozumět slabým a silným
stránkám každé planety, a to jak bytostným, tak akcidentálním.

Za čtvrté se musí dobře vyznat v určování povahy signifikátoru, co
značí přirozeně, co nahodile a jak se jeho vlivu vyvarovat, když to bude
vyžadovat nutnost.

Za páté by měl dobře rozumět povaze znamení, jejich vlastnostem
a kvalitám a jakou formu, vliv a podmínky skýtají sama o sobě přirozeně
a jak je to s jejich vlivem na planety, jež jimi procházejí.

Za šesté by měl znát charakteristiky, které každá z planet naznačuje,
a jak se jejich vlivu vyvarovat, když jsou v určitém znamení a domě,
anebo aspektované Lunou či jinou planetou.

Za sedmé musí pilně studovat pojmy své vědy a mít je čerstvě
v paměti, a to zvláště dvacátou a jednadvacátou kapitolu první knihy.

* Kéž vládne spravedlnost, žije král a vzkvétá parlament.
** Stalo se.
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Pokud mě všemohoucí Bůh zachová při životě, rád bych později
napsal ještě mnoho dalšího a vnesl do této vědy ještě mnohem více
světla, a proto bych tímto rád požádal studenty, aby mi v případě, že
by se ve své praxi setkali s nějakou neobvyklou událostí, dali vědět.

S těmi nejlepšími úmysly, jednoduše a bez utajování jsem představil
tuto vědu a nic, co bych pokládal za významné či vhodné nebo co by
mohlo pomoci mladým studentům, jsem vědomě neopomněl. Odvrhl
jsem metody dřívějších autorů a podal výklad nově, přičemž se můj
způsob ukázal snadný a úspěšný: dodnes jsem neslyšel o nikom, koho
bych bohatě neuspokojil. Mnohé jsem dobře naučil této vědě, a to
v kratším čase, než by kdokoli čekal, přestože mi bude už čtyřicet
šest a této vědě se věnuji od roku 1632; šest let předtím jsem žil na
venkově, ale vím jistě, že jsem této profesi vyučil více lidí než kdokoli
jiný v Anglii. To mi však připomíná, abych přiznal svůj závazek dalším
autorům a poctivě přiznal, kterým z nich jsem zavázán a z kterých jsem
čerpal zvláště v úvodní části: metoda je vskutku moje a nejde o překlad,
nicméně jsem své vlastní poznatky ověřoval v dílech následujících autorů:
Dariot, Bonatus,* Ptolemaios, Haly, Etzler, Dietericus, Naibod, Hasfurtus,
Zael,** Tanstettor, Agrippa, Ferriers, Duret, Maginus, Origanus, Argol.

Druhá část tohoto pojednání se zabývá horární astrologií; je dostiDruhá kniha
rozsáhlá, mnohem rozsáhlejší a mnohem delší než části ostatní, a to
v rozporu s původním záměrem. Při jejím psaní mi byli nápomocni násle-
dující autoři: Bonatus, Haly,*** Dariot, Leupoldus, Pontanus, Avenezra,
Zael. Prozkoumával jsem rukopisy dávných a úctyhodných profesorů
této vědy, kteří žili dávno před tímto zkaženým časem (protože obyčej-
ným profesorům sídlícím v tomto městě nejsem zavázán ničím). Nebylo
pro mě nijak jednoduché chápat nesoulad mezi současnými autory a au-
tory dávnými, nicméně s jistými obtížemi jsem jejich nesoulad usmířil
a reformoval a opravil vše, co by čtenáře mohlo zavádět. Spisy naši
praotců v jazycích, v nichž je vypracovali, byly totiž v pořádku a solidní,
v hojných překladech však bylo jejich jasné a jednoznačné původní znění

* Guido Bonatti, latinsky zvaný Bonatus, 1210–1295; byl jedním z nejslavnějších
astrologů pozdního středověku.
** Znám rovněž jako Zahel, židovský astrolog, vlastním jménem Sahl ibn Bishr,
žijící v první polovině 9. století. Byl mistrem horární astrologie.
*** Haly Abenragel (zemřel po r. 1037), dvorní astrolog tuniského prince al-Mu’izze
ibn Badis. Nejznámější je jeho obsažná kniha o astrologii Významná kniha o soudech
hvězd.
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poškozeno, protože ti, kdo se pokoušeli přeložit jejich spisy do latiny či
dalších jazyků, nerozuměli vědě a její terminologii. Z těchto překladů
pak přebíraly další práce jejich omyly, jak je možné vidět v překladu díla
nazývaného Judicium in novem judiciis a v dalších knihách připisova-
ných Al-Kindímu, z nichž mi nedávno jednu, rovněž špatně přeloženou,
věnoval jeden učený gentleman.

V této druhé knize jsem neopomněl nic, co pokládám za užitečné,
a pokud se můj vlastní způsob usuzování, který se poněkud liší od
způsobu starých, někomu zalíbí, může z něj mít díky těmto mnohým
kapitolám užitek. Význam každého domu jsem osvětlil jedním či více
obrázky a s jejich pomocí předvedl metodu usuzování; takový postup
jsem shledal vstřícný vůči čtenáři; můj záměr byl především přiblížit
mu tuto vědu a zpřístupnit ji i méně důvtipným lidem.

Ve třetí knize najdete celou vědu o nativitách, kterou jsem vysvět- Třetí kniha
lil jasně a srozumitelně. Část své metody a mnoho materiálu čerpám
z Leovitia, který první metodicky zpracoval vědu o nativitě, jež byla
před ním silně poškozená. Kde jeho práce nebyla dostatečně zevrubná,
doplňoval jsem ji ze svých znalostí, případně rozšiřoval, čerpaje z Origa-
na, Junctina, Pezelia, Naiboda, Cardana, Garcea, Schonera, Albubatra,
Montulma, Judea, Ptolemaia a Lindholta. Mohl bych být obviněn z toho,
že se zpronevěřuji Ptolemaiovi; s tím souhlasím, přičemž nejsem první
a nebudu pravděpodobně ani poslední. Nechávám se vést spíše rozumem
a zkušeností, a teprve poté význačnou autoritou jednoho člověka. Do
knihy jsem zařadil mnohé z toho, nač jsem přišel sám, a byl bych to
mohl udělat ještě mnohem větší měrou, avšak – kdo jsem já? Pokládal
bych za chybu protiřečit výrokům tolika moudrých lidí, jejichž učení
a snah si velmi cením a je ctím.

Neměl jsem ani tušení, že tato kniha věnovaná nativitám naroste
do takové velikosti; ujišťuji vás, že to je v rozporu s mým původním
záměrem. Pokud s tím měl někdo potíže, byl jsem to především já,
nehledě ani na obtíže, způsobované mi mnohými lidmi, kteří si nepřáli,
abych vyložil tak jasnou a snadnou metodu provozování vědy. Jejich
slova mě však spíše pobízela, abych odhalil vše, co vím, než abych skrýval
byť i jen zlomek látky.

Kdyby mi šlo o vlastní zisk, nemusel bych psát vůbec, nic by mě
k tomu nenutilo. Můj majetek mi stačí, avšak záležitost, již nazýváme
péčí o obecný prospěch, vždy byla a bude mou hlavní zásadou; tou
se řídím ve své práci. Jak bych mohl sám očekávat pravdu od jiného
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autora, kdybych jako autor sám klamal druhé? Quod non vis tibi, ne
facias alteri.*

Astrologie obsahuje mnohem víc částí, než kolik jsem sám dosud
měl čas popsat. Čeká se ode mě, že ještě napíšu o elekcích, působení
větších i menších konjunkcí planet, o zatměních, kometách, neobvyklých
úkazech, o proměnách a tendencích v počasí, de generalibus accidentibus
mundi** a o zvláštním osudu každého roku při vstupu Slunce do Berana,
o měsíčních pozorováních*** atd. Taková pojednání bych jistě byl s to
napsat, neboť mi tyto záležitosti jsou díky Bohu dobře známy, a mohl
bych o nich o všech pojednat, za což jsem Mu vděčný. Ohledně elekcí
však mám za to, že nemůže existovat poučený astrolog, který by studoval
a pochopil mou knihu a nebyl s to po libosti vytvářet své vlastní
horoskopy k předpovědím, ať už půjde o cokoli.

Kdo si přečte mou Rozpravu o konjunkcích Saturnu a Jupitera, bude
sám schopen psát o větších a menších konjunkcích. V tomto ohledu
nemám předchůdce: v době, kdy jsem na to měl dost času, jsem toto
učení vytvořil sám. Každoročně píšu o zatměních, která během roku
nastanou, rovněž o neobvyklých úkazech jsem z astrologického hlediska
dvakrát psal, v obou případech z dobrých důvodů, což nakolik je mi
známo, nikdo přede mnou neudělal.

O kometách jsem zatím neměl příležitost psát, ale do jisté míry
jsem začal v Pojednání o konjunkcích Saturnu a Jupitera, kde jsem
krátce pojednal o kometě, která se objevila roku 1618. Následující
generace budou na základě tohoto mála moci posoudit, nakolik se osvědčí
metoda, kterou jsem v tomto typu předpovědí pokládal za nejvhodnější.
S počasím jsme obecně dobře obeznámeni, ale jeho skutečné poznání
je bez patřičného klíče natolik obtížné, že vyžaduje dlouhou zkušenost;
a navíc pan Booker přislíbil, že na sebe toto břemeno vezme. A vskutku,
z celé Anglie je to právě on jediný, koho znám a kdo je schopen to
i vykonat. Velké naděje rovněž vkládám do pana Vincenta Winga, který
se však zabývá spíše matematikou než astrologií. Je možné, že existují
ještě mnozí další soukromí badatelé s velkými znalostmi, ale naneštěstí
jsem se s nimi dosud neseznámil.

Roční a měsíční předpovědi jsem dosud nezpracoval metodicky,
doufám, že budu naživu dost dlouho, abych to provedl; jsem vůbec první,

* Co nemáš rád sám, nedělej druhému.
** O obecných událostech ve světě, tj. mundánní astrologii.
*** Snad se jedná o horoskopy novu, pozn. red.
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kdo se odvážil hovořit o měsíčních pozorováních tak jasným jazykem,
a z celého srdce si přeji, abych mohl vše, co vím, sdělit budoucím
generacím. Poslední dobou mě pomlouvali nějací nejapní blázni, a tak
se snažím potomkům vysvětlit, kdo jsem a jaké je mé zaměstnání.
Narodil jsem se v leicesterském Diseworthu, zapadlé vísce, v květnu
1602; školu jsem navštěvoval v Ashby v letech 1618–1619 a měl jsem
v úmyslu pokračovat v Cambridgi. Můj otec nechal své pozemky tak
zpustnout, že mě tam nemohl poslat; ty dva roky jsem prožil v bídě
a nedostatku. Roku 1620 mě Atturney poslal do Londýna, abych zde
čekal na gentlemana Gilberta Wrighta, který žil a zemřel v domě, kde
nyní žiji. Nikdy nevykonával žádné povolání, ale nějaký čas se staral
o lorda kancléře Egertona a pak žil jako soukromník. Roku 1624 zemřela
jeho žena na rakovinu levého prsu. 1625 jsem žil v Londýně, kde žiji i teď,
v dobách té velké epidemie nemoci, kterou jsem díky Bohu nedostal.
V únoru 1626 se můj pán znovu oženil a zemřel 22. května 1627; předtím
mi ustanovil roční důchod dvacet liber, kterého díky Bohu dodnes
užívám. Nicméně jsem si nikdy nežil tak svobodně jako v dobách, kdy
jsem byl jeho služebníkem. Ještě než skončil rok 1627, jsem se oženil se
svou přítelkyní; během jejího života jsem žil v soukromí a anonymitě,
žili jsme však spolu a velmi jsme se milovali. Roku 1632 mě nečekanou
měrou zaujala astrologie a toužil jsem ji studovat, čistě abych zjistil,
zda je v ní něco pravdivého. V té době existovali podvodníci, kteří
veřejně, prostřednictvím letáků vyhlašovali, co všechno umějí. Setkal
jsem se s jedním pánem, a musím říct, že to byl opravdový darebák. To
mi odvahy příliš nedodalo. Po šesti týdnech jsem ho vyhnal a dodnes
spolu nemluvíme. Poté jsem raději tvrdě studoval sám, než abych se
zaplétal s dalšími lotry. Už bych býval všeho nechal, ale nakonec jsem
se horlivostí, tvrdým studiem a mnohými rozhovory s lidmi, kteří byli
stejně nevědomí jako já, naučil rozpoznat pravdu od lži a pochopil, že
lidoví astrologové, kteří se provozováním vědy jen živili, jsou podvodníci.

V září roku 1633 zemřela má manželka. Neměla na celém světě žádné
příbuzné a nechala mi slušné jmění; a rád bych následujícím generacím
sdělil, že měla nějaké pozemky, a než aby strpěla, že bych měl platit
dvaceti šlechticům poplatky, chtěla mi dát hotovost a prodala je za
200 liber.

V říjnu 1634 jsem se znova oženil. Roku 1635 jsem trpěl hypochondric-
kou melancholií tak hrozně, že jsem musel odjet z Londýna a přestěhovat
se roku 1636 do Surrey, kde jsem žil až do září 1641. Žil jsem snad mezi
těmi nejvenkovštějšími lidmi na světě. Pak jsem se vrátil do Londýna.
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Kolísal jsem ve svém úsudku ohledně vztahu církve a vlády; věděl jsem,
co je zapotřebí: vždy jsem miloval monarchii, ale byl jsem přece pře-
svědčen, že bez zachování parlamentu a jeho plných práv by se zničila.
Prve jsem nebyl znám, a nikdo si mě proto nevšímal, ale časem jsem se
stal známějším a pak mě dobrá Paní asi v únoru 1643 požádala, abych
jí podal výklad ohledně velmi vznešeného gentlemana Vrina, právního
poradce, který nebyl zdráv. Souhlasil jsem, dostal jsem o něm údaje
a poskytl svůj výklad; nikdy předtím jsem ho neviděl, ale pak jsem ho
navštívil. Bylo mi známo, že jde o velmi laskavého muže; a vskutku je
to gentleman každým coulem a skvělý přítel: moje návštěva u něj byla
tím nejšťastnějším dnem mého života, protože jen díky jeho štědrosti
a podpoře jsem tím, čím jsem, a astrologie je vzdor svým nepřátelům
obnovena. Právě jeho musím nazývat jejím Obnovitelem.

Byl tak laskav, že jsem jej směl navštívit, a věnoval jsem mu drobný
rukopis se svým astrologickým výkladem na rok 1644, v němž jsem mohl
zdrženlivě sdělit svůj názor na události toho roku. Spisek se mu zalíbil
tak, že se rozhodl jej rozšířit. Byly vyhotoveny a rozšířeny kopie, a díky
tomu, že toto skromné dílko doporučil svým blízkým přátelům, byla
tato vznešená věda poprvé přijata s uznáním našimi nejvznešenějšími
členy parlamentu. Od té doby si jí rozumní lidé celého království cení
výše, takže byli vzdor toliko malé obeznámenosti s autorem i vědou
vstřícní k oběma.

V mé práci možná bude mnoho chyb; doufám, že budou opraveny,
ještě než kniha vyjde; byl bych rád, kdyby jich bylo co možná nejméně,
ale v práci tohoto rázu to není možné.

Věřím, že jsem se zmínil o všech dobrodiních, jichž se mi v minulosti
i současnosti dostalo a dostává. Z celého srdce lituji, pokud jsem udělal
nějaké chyby anebo opomněl něco opravit.

V rohovém domě
naproti Strand-bridge,
21. srpna 1647.
William Lilly
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Svému ctěnému příteli autor

Jakže? Perští, chaldejští, arabští, řečtí
I latinští astrologové – a všichni hovoří
Anglicky! Trismegistos, Herkules,
Pythagoras, Thales, Archimedes,
Velký Ptolemaios a Julius Firmicus,
Albumazar a Albategnius,
Hali, Bonatus, náš krajan Eschuidus,
John de Regiomonte, Ganivetus,
Risse, Leovitius, Michael Nostradamus,
Cardanus a Nabod, Ticho, slavní muži.
Ti všichni a mnozí další jsou mrtví, všichni ti učenci.
Kdyby byli naživu, mohli by znovu vyučovat.
Jsou však mrtví. A hle! Astrologie
Nyní podobna Fénixovi v tobě opět ožívá!
Otázky znovu zodpovězeny, nativity, direkce,
Tranzity s revolucemi a profekcemi.
Saturn musí jít stranou se svými podlostmi
I Mars se svým šílenstvím, leda by byl útočný;
Venuše se svou chtivostí a svými krádežemi Merkur;
Slunce se svými ambicemi a Jupiter se svou zhýralostí
I Luna se svým nestálým a nepravidelným pohybem.
Zeptejte se, nač chcete, a dostane se vám odpovědi!
Dejte pozor na svůj čas a učte se ze své nativity.
Snad Picus, Chambers, Perkins, Melton, Geree
a kněží psali proti astrologii, nyní se jim však všichni vysmějí.
Nechcete nám říct, kdy jste se narodili
A vaše nevědomost bude veřejně vysmívána
Náš latinský Lilly je pro mladé chlapce
Avšak náš anglický Lilly je pro celé muže.
Sybiliny knihy byly spáleny, je po nich,
Já však jsem si zvolil následující:
Ať už jste pro, anebo proti, tak nebo onak
Jsem stoupencem naší vědy a autora Williama Lillyho.

John Booker.



22 Křesťanská astrologie

O učené autorově práci

Hle, Uranie s Lillym na palubě
Se vystavuje obdivnému pohledu Angličanů.
Ať nastane závistivá kvadratura či opozice
Neodvažujte se na ni hledět křivě.
Nevděčným posměvačům je třeba odpovědět
A toho se zhostil v poslední době Lilly.

Will Roe.

Čtenáři křesťanské astrologie

Jaký div! Nebeská znamení
Nám vlastní řečí popisuješ.
Luna a Hermes, Venuše a velké
Světlo světa; Mars – o těch všech pojednáno anglicky!
Joviš a starý Saturn, ti všichni nás ovlivňují
A jejich konjunkce jsou naší mateřštinou popsány.
Apolón nechť nebrání svá posvátná nádvoří
Na jeho hlavu ať padnou vysílané paprsky.
Píše v jazyce Albionu
A dokonce i velkého Ptolemaia vyučil v tajném umění.
Učí, co kdysi na smetiště odhozeno bylo
A nyní, jak vidíte, se to tiskne v naší zemi.*

O tomto nesrovnatelném díle

Nechci doporučovat autora, to nemám
Ani v nejmenším v úmyslu – tato práce to udělá ze všeho nejlépe.
Nechci ani škádlit zvědavého čtenáře
Bombastickými slovy místo výřečnosti.
Těmito kostrbatými řádky chci hlavně
Zpravit naše radostné současníky
Jak mnoho autorovi dluží; dluží mu

* V originále akrostich „William Lilly“, pozn. překl.
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Za práci, kterou pro ně dobrovolně udělal;
Že jim věnoval své umění, úsilí a lítý boj
Vlastní život že věnoval, aby osvítil jejich temnoty.
Býval to zločin, a dávno vyšel z módy
Povzbuzovat Angličany, aby se věnovali naší vědě.
Řekl jim o ní a o tajemstvích přírody
A nyní oni křičí a uctívají nevědomost.
Velebné hvězdy – a oni si myslí, že jich Bůh neužívá?
A že nenechá planety, aby jako nástroje
naplnily jeho úradek či vůli?
A vskutku jsou i tací, kteří by neuvěřili ani
Tomu že žena byla stvořena pro muže.
Jen ať si štěká černá závist; těšme se z dobrého díla
Tato kniha budiž mou drahou společnicí.

W. W.

O této práci

Autorův Bože, stvořiteli a pořadateli
Všech jeho prací a každého jejich písmene.
Jehož knihou jsou nebesa; hvězdy, ohromné a definitivní
Jež jsou v ní malými a velkými písmeny
Jimiž se vyjadřuje; naše poznání této knihy je chabé,
Tvé dílo je však dokonalé a úplné.
Je-li člověk s to jejím písmenům porozumět a uspořádat je
Mohl by dílo vytisknout a odevzdat soudu veřejnosti.
Takový byl můj záměr, tak jsem učinil
Neboť mám za to, že právě takto to učinit lze.
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Studentovi astrologie

Příteli, ať už jsi kdokoli, který tak snadno dostáváš plody mých obtížných
studií a máš v úmyslu osvojit si toto nebeské poznání hvězd, jímž se tak
zjevně ukazuje slavné a obdivuhodné dílo Boží! Za prvé usiluj poznat
a obdivuj svého Stvořitele a buď mu vděčný, buď pokorný a střez se toho,
aby jakékoli přirozené poznání, ať už bude jakkoli hluboké a vznešené,
tvou mysl přimělo k zpupnému popírání božské prozřetelnosti a jejího
vševědoucího řádu a ustanovení, a to všech věcí pozemských i nebeských,
jež mají svůj stálý pohyb. Čím větší bude tvé vědění, tím více bys měl
uctívat moudrost Všemohoucího a snažit se dosáhnout jeho milosti.
Můžeš se spolehnout, že čím více budeš svatý, čím blíže budeš Bohu, tím
jistější budou i tvé úsudky. Varuj se pýchy a vypínavosti a pamatuj, že
v dávných dobách nemohl žádný nerozumný tvor urazit člověka, jenž je
mikrokosmem, nýbrž mu věrně sloužili a poslouchali jej, dokud byl pánem
svého rozumu a vášní, dokud nepodřídil svou vůli svým nerozumným
složkám. Však běda! Když se zrodila nepravost a člověk vydal vlastní
bedra vášním, opovrhnuv rozumem, každé zvíře, stvoření a věc se mu
vzbouřily a staly se neposlušnými jeho rozkazu. Rychle, člověče, pospěš
k svému Bohu a k jistým principům, uvaž svou vlastní vznešenost a to,
že všechno stvořené v současnosti i budoucnosti bylo určeno tobě. Vždyť
pro tebe se Bůh stal člověkem; ty jsi tím stvořením, jež je obeznámeno
s Kristem, jenž žije nad nebesy a vládne jim a je svrchovaným vládcem
veškerenstva. Kolik vznešenosti, jaká privilegia a jaké přednosti ti Bůh
dal! V kontemplaci vystupuješ nad nebesa, chápaje pohyb a velikost
kvězd; mluvíš s anděly, a vskutku i s Bohem samým; vládneš všem
stvořením a ďáblové se ti podřizují. Nedovol jim, aby hanebně pokřivili
tvou přirozenost nebo tě učinili nehodným darů, případně tě zbavili oné
veliké moci, slávy a požehnání, jež ti Bůh udělil, a abys na sebe přivolal
Jeho hněv kvůli několika bezvýznamným rozkoším. Když uvážíš, kdo je
tvůj Bůh a kdo jsi ty jako Boží služebník, můžeš přijmout mé poučení
o vlastní praxi. Když se budeš denně zaobírat nebesy, tvá podoba a mysl
se připodobní božskému obrazu. Osvoj si všechny podoby ctnosti a nech
se o nich dostatečně poučit. Buď lidský, dvorný, přátelský ke všem
a přístupný; nepoškozuj bídné strachem z příkrých úsudků. V takových
případech jim oznamuj jejich těžký osud postupně. Nabádej je, aby volali
Boha, aby změnil svůj soud, který se jich týká. Buď skromný, stýkej
se s učenými a uměřenými lidmi, nebuď chamtivý, rozdávej chudým,
a to peníze i rady. Žádné světské bohatství nechť neovlivní tvůj úsudek,
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abys neuvedl v nevážnost astrologii, tuto božskou vědu. Měj v lásce
dobré lidi a v úctě upřímné muže, kteří se celým srdcem věnují tomuto
umění. Buď mírný, pokud bys měl soudit proti říši, v níž žiješ. Nesuď
o smrti svého prince, třebaže ze zkušenosti vím, že reges subjacent
legibus stellarum.* Vezmi si ženu, měj potěšení ze společnosti svých
přátel a vyhýbej se sporům se zákonem. Ve svém studiu buď horlivý,
abys ve svém umění vynikl, nebuď výstřední ani se nechtěj naučit každou
vědu, nebuď aliquid in omnibus.** Buď věrný, diskrétní a nezrazuj cizí
tajemství. V žádném případě nikdy nezrazuj své přátele ani nepřátele,
kteří se ti s důvěrou svěřili. Všechny nabádej, aby žili dobře, a jdi jim
příkladem; neměl bys dbát na pomíjivou módu a měj v lásce svou
rodnou zemi. Nikomu nic nevyčítej, ani nepřátelům. Nediv se, když tě
budou pomlouvat, conscientia mille testes.*** Bůh nenechá žádný hřích
nepotrestán a žádnou lež bez odplaty.

William Lilly.

* Králové se podřizují zákonům hvězd.
** Od všeho trochu.
*** Svědomí vydá za tisíc svědků.
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ÚVOD DO ASTROLOGIE



Kapitola 1

Výčet planet, znamení, aspektů; jejich
různé názvy a označení

Nejprve je třeba vědět, že existuje sedm planet, které se jmenují a značí
takto:

Saturn W, Jupiter V, Mars U, Slunce Q, Venuše T, Merkur S, Luna R.
Existuje rovněž Dračí hlava, která se značí P, a Dračí ocas Q. Dračí
hlava a Dračí ocas nejsou planety, ale uzly.

Dále máme dvanáct znamení: Beran A, Býk B, Blíženci C, Rak D,
Lev E, Panna F, Váhy G, Štír H, Střelec I, Kozoroh J, Vodnář K,
Ryby L. Těmito dvanácti znameními se planety stále pohybují a jsou
vždy na tom či onom jejich stupni. Je třeba, abyste byli s to dokonale
rozpoznat značky všech planet a znamení, než budete pokračovat v další
četbě kterékoli části této studie. Totéž platí o následujících aspektech:
sextilu &, kvadratuře U, trinu V, opozici X, konjunkci R.

Musíte vědět, že každé znamení je dlouhé třicet stupňů a každý stu-
peň šedesát minut; začátek je znamení Berana a postupuje se z jednoho
znamení do dalšího, takže celý zvěrokruh obsahuje 360 stupňů; druhý
stupeň Býka je dvaatřicátým stupněm zvěrokruhu, desátý stupeň Býka
je čtyřicátý a tak je tomu se všemi dvanácti znameními. Aspekty se
však počítají od stupně zvěrokruhu, na němž stojí planeta. Kupříkladu
bude Saturn na desátém stupni Blíženců a já budu chtít vědět, na který
stupeň ekliptiky vrhá svůj levý sextil. Budu počítat od začátku Berana
k desátému stupni Blíženců a zjistím, že Saturn je na sedmdesátém
stupni zvěrokruhu. Když přičtu k sedmdesáti stupňům dalších šedesát,
bude to sto třicet, což odpovídá deseti stupňům Lva; a právě tam a na
každou planetu, která zde stojí, Saturn vrhá svůj sextil.

Když jsou od sebe planety vzdáleny šedesát stupňů, říkáme, že vůči
sobě zaujímají sextil, jejž značíme takto: &
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Když jsou od sebe planety vzdáleny devadesát stupňů, říkáme tomu
kvadratura a aspekt značíme takto: U

Když jsou od sebe planety vzdáleny sto dvacet stupňů, mluvíme
o trinu, jejž značíme takto: V

Když jsou od sebe planety vzdáleny sto osmdesát stupňů, říkáme
aspektu opozice a značíme jej takto: X

Když jsou planety na tomtéž stupni a minutě kteréhokoli znamení,
říkáme tomu konjunkce a značíme takto: R

Když tedy bude Saturn na prvním stupni Berana a Luna či kterákoli
jiná planeta na prvním stupni Blíženců, znamená to, že jsou v sextilu,
neboť jsou od sebe vzdáleny šedesát stupňů; tento aspekt je celkově
prospěšný.

Když je Saturn či kterákoli jiná planeta na prvním stupni Berana
a jiná planeta na prvním stupni Raka, říkáme, že jsou v kvadratuře,
protože jsou od sebe ve zvěrokruhu vzdáleny devadesát stupňů. Tento
aspekt se vyznačuje nepřátelstvím a je neblahý.

Je-li Saturn na prvním stupni Berana a jiná planeta na prvním
stupni Lva, je mezi nimi vzdálenost sto dvacet stupňů a zaujímají vůči
sobě trinus, který značí sjednocení, shodu a přátelství.

Je-li Saturn na prvním stupni Berana a jiná planeta na prvním
stupni Vah, jsou od sebe sto osmdesát stupňů, a tedy jsou v opozici. To
je škodlivý aspekt; a je třeba dávat pozor, která znamení jsou vůči sobě
v opozici, protože bez toho nelze vytvořit horoskop.

Když je Saturn na prvním stupni Berana a jiná planeta je na tomtéž
stupni, říká se o nich, že jsou v konjunkci. Tento aspekt je dobrý, nebo
škodlivý, a to v závislosti na povaze záležitosti, jíž se týká.

Znamení, která stojí vzájemně v opozici, jsou:
A B C D E F
G H I J K L

To znamená, že Beran je v opozici vůči Vahám a Váhy vůči Beranu,
Býk vůči Štíru a Štír vůči Býku a tak dále v pořadí, v němž stojí.

Byl bych rád, kdyby každý správně a důkladně pochopil předcházející; Efemeridy
a jejich
použití

potom bude snadné porozumět efemeridám, což není nic jiného než
kniha, v níž jsou k nalezení přesně spočítané pozice planet ve stupních
a minutách, zeměpisné délky a šířky všech znamení, každý den v roce
v poledne a každou hodinu dne.

Zde používám efemeridy pro leden 1646 a tabulku domů pro šířku
52 stupňů, což nám poslouží pro celé království Anglie na této straně
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Newarku až k Trentu bez znatelné chyby; účelem je zde na tomto
příkladu naučit se používat efemeridy a také způsob, jakým se vytváří
zobrazení nebes – horoskop, bez kterého se v astrologii nedá vůbec nic
poznat ani z ní mít užitek.



Kapitola 2

Jak používat efemeridy

První řádek na stránce vlevo říká, že leden má třicet jedna dní.
Na druhém řádku najdete denní pohyby planet a Dračí hlavy.
Na třetím řádku a za značkou Saturnu je zkratka M. D.
M. znamená jižní (meridional) šířku, D. zapadající (descending).
V dalším sloupci najdete M.D. a pod tím značku Jupitera; to

znamená, že Jupiter má jižní šířku a zapadá.
Ve třetím sloupci najdete M. A. a pod těmito písmeny značku Marsu,

což znamená, že Mars má jižní šířku a vychází (ascending).
Slunce nemá nikdy šířku.
Ve sloupci následujícím po Slunci najdete značku Venuše a pak

Merkur s označením jejich šířky: Pokud najdete u některé planety S. A.
nebo D., znamená to, že planeta má severní (septentrional) šířku a buďto
vychází, nebo zapadá, podle toho, zda je tam napsáno A. nebo D.

Na čtvrtém řádku najdete značky pro Saturn, Jupiter, Mars, Slun-
ce, Venuši, Lunu a Dračí hlavu; musíte vždy vědět, že Dračí ocas je
v opačném znamení a stupni, tedy v opozici vůči Dračí hlavě, i když
není nikdy v efemeridách.

V pátém řádku jsou značky Berana, Blíženců, Kozoroha, Kozoroha,
Ryb, Vodnáře, Štíra a Lva. Nad značkou Berana je Saturn, což vám
říká, že Saturn je ve znamení Berana; nad značkou Blíženců je Jupiter,
tj. Jupiter se nachází ve znamení Blíženců; podobně je to s Marsem
a znamením Kozoroha a ostatními planetami a znameními.

V šestém řádku je jednička, což znamená, že je první den měsíce
ledna, a pod tím na dolním konci stránky je uvedeno datum.

Vedle jedničky je písmeno A, které označuje den týdne; když se
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podíváte na dolní konec sloupce, uvidíte velké D, což znamená neděli
(lat. dominica), jíž začíná rok 1646.

Za prvním dnem ledna pod značkou Saturnu najdete číslo 27.48
a nad ním značku Berana; to znamená, že Saturn je prvního ledna na
27 stupních a 48 minutách Berana. Je třeba mít na paměti, že jeden
stupeň má šedesát minut a že když planeta urazí třicet stupňů jedním
znamením, pokračuje do dalšího v řadě, např. z Berana do Býka, z Býka
do Blíženců atd.

Ve čtvrtém sloupci, naproti označení prvního dne v měsíci, najdete
28 R 12, dál značku Blíženců a Jupitera; to znamená, že Jupiter je
prvního ledna na 28 stupních a 12 minutách Blíženců. Písmeno R říká,
že je retrográdní. Kdyby zde místo něj stálo Di nebo D, znamenalo by to,
že je jeho pohyb direktní. Všechny tyto termíny vysvětlíme samostatně
později.

V pátém sloupci najdete 10 05 a nad tím značky Kozoroha a Marsu.
Mars je prvního ledna na desátém stupni a páté minutě Kozoroha.

Tímto způsobem zjistíte, že Slunce je na 21 stupních a 34 minutách
Kozoroha; Venuše na 5 stupních 7 minutě Ryb, Merkur na 5 stupních
29 minutách Vodnáře, Luna na 21 23 Štíra a Dračí hlava na 12 stupních
a 34 minutách Lva.

Jak vidíte, na levé straně je několik sloupců; v prvním je datum, ve
druhém písmeno označující den v týdnu, ve třetím stupeň a minuta, na
níž je Saturn, ve čtvrtém stupeň a minuta Jupiteru a tak dál i v ostatních
sloupcích pro ostatní planety.

Desátého ledna najdete ve sloupci příslušejícím Slunci 0 stupňů
44 minut Vodnáře, což vám říká, že Slunce budu toho dne v poledne na
0 stupních a 44 minutách znamení Vodnáře.

Na dolním konci stránky vlevo najdete po 31. lednu označení pro
šířku planet.

Pod písmenem C je 1 10 20.
Ve sloupci příslušejícím Saturnu naproti 1 najdete 2 31; když se

díváte dál, uvidíte pod Jupiterem 0 5; pod Marsem 0 47; pod Venuší
1 13; pod Merkurem 1 45. Znamená to, že prvního ledna je Saturn na
2 stupních 31 minutách šířky; Jupiter na 0 stupních 5 minutách; Mars
na 0 stup. 47. min.; Venuše na 1 stup. 13 min; Merkur 1 stup. 45 min.
Chcete-li vědět, zda jde o šířku jižní či severní, podívejte se nahoru
a uvidíte, že vedle značky pro Saturn stojí J. Z., tedy jižní zapadající;
šířka je tedy jižní. Když uvidíte S., znamená to, že jde o šířku severní.
Uvidíte-li V, znamená to, že planeta vychází, pokud Z, že zapadá.



Kapitola 3

Objasnění pravé stránky v efemeridách

Na stránce je osm sloupců: v prvním je datum a v dalších stojí, jaké jsou
aspekty, jež vůči planetám zaujímá Luna, je zde rovněž uvedena denní
či noční hodina, kdy jsou tyto aspekty přesné; v osmém sloupci jsou
uvedeny aspekty, které Saturn, Jupiter, Mars, Slunce, Venuše a Merkur
zaujímají vůči sobě navzájem, a jejich denní či noční čas.

Ve čtvrté řádce pod značkou Saturnu najdete Záp.; to znamená, že
Saturn je západně od Slunce neboli za ním; stejně ohledně Jupiteru.
Kdekoli najdete Záp., znamená to právě toto.

Pod značkou Marsu vidíte Vých., což znamená, že Mars je východně,
čili vychází před Sluncem. Totéž platí i v ostatních případech.

Abyste lépe porozuměli, jak se to má s přesným časem aspektů, do
nichž vstupuje Luna s kteroukoli další planetou, je třeba mít na paměti,
že všechny časy v efemeridách počítají s polední pozicí, tedy přesně
ve dvanáct. Každý náš i jejich den z tohoto hlediska začíná v pravé
poledne; čtyřiadvacet hodin je pak třeba počítat od jednoho poledne do
druhého a podle toho počítat i aspekty. Uveďme si příklad.

Prvního ledna 1646 je čtvrtek; ve sloupci příslušejícím Slunci najdete
značku pro sextil a nulu. Znamená to, že Luna je prvního ledna v sextilu
se Sluncem právě v poledne, ne až v odpoledních hodinách.

U pátku druhého ledna nejdete ve sloupci příslušejícím Venuši značku
pro kvadraturu a číslo šest a napravo v tomtéž dni ve sloupci vyhrazeném
Merkuru značku pro sextil a číslo devět. To znamená, že druhého ledna
v šest hodin po poledni Luna vstupuje do kvadratury s Venuší a v devět
hodin do sextilu s Merkurem.

V úterý šestého ledna najdete pod Saturnem značku pro kvadraturu
a číslo čtrnáct, což znamená, že čtrnáct hodin po poledni nastává kvadra-
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tura Luny se Saturnem. Čtrnáct hodin po úterním poledni samozřejmě
znamená dvě hodiny ráno ve středu.

Ve sloupci příslušejícím Slunci pak najdete značku pro konjunkci
a čísla 11 48, což neznamená nic jiného, než že Luna bude v konjunkci se
Sluncem v jedenáct hodin a čtyřicet osm minut v noci. Mějte na paměti,
že konjunkce Luny se Sluncem znamená nov, následující kvadratura
Luny se Sluncem je první čtvrť, opozice je úplněk a následná kvadratura
je třetí čtvrť.

Teď byste už měli rozumět tomu, že třináct hodin znamená jednu
hodinu v noci následujícího dne, čtrnáct hodin dvě hodiny, patnáct
hodin tři hodiny ráno, šestnáct čtyři hodiny, sedmnáct znamená pět
ráno, osmnáct je šest ráno, devatenáct je sedm hodin ráno, dvacet
hodin znamená osm ráno, jednadvacet znamená devět ráno, dvacet
dva znamená deset hodin následujícího dne, dvacet tři hodin znamená
jedenáct a podobně. Neříkáme však nikdy dvacet čtyři hodin po poledni,
protože to je právě poledne, dvanáct hodin. Když tohle pochopíte,
nemůžete udělat chybu.

Ve sloupci se vzájemnými aspekty planet pro sobotu třetího ledna
najdete & W V 21, což znamená, že Saturn a Jupiter jsou v sextilu
jednadvacet hodin po sobotním poledni, tj. v devět hodin ráno v neděli.

U čtvrtého dne vidíte R perigeum, což znamená, že Luna je nejblíže
Zemi. V posledním sloupci u osmnáctého vidíte R apogeum, to znamená,
že Luna je tou dobou nejvzdálenější od Země.

V tomtéž posledním sloupci u dvanáctého dne najdete S max. elonga-
ce. Znamená to, že je Merkur in maxima elongatione, neboli v maximální
elongaci, největší vzdálenosti od Slunce.

U šestého ledna stojí v posledním sloupci Vc Q V SS U S, tj. Slunce
a Jupiter jsou toho dne v kvinkunxu, kterýžto aspekt obsáhne pět
znamení neboli sto padesát stupňů.

SS znamená semisextil, to znamená, že toho dne vůči sobě zaujímají
Mars a Merkur semisextil; tento aspekt má třicet stupňů.

Pětadvacátého ledna najdete v posledním sloupci U W U 11 a Q Q W.
Znamená to, že jedenáct hodin po poledni jsou Saturn a Mars v kvad-
ratuře a Slunce se Saturnem jsou toho dne v kvintilu. Kvintil obsahuje
dvě znamení a dvanáct stupňů, tj. nastává, když jsou od sebe planety
vzdáleny dvaasedmdesát stupňů. Zřídka používáme víc aspektů než
konjunkci, sextil, kvadraturu, trinus, opozici; k těmto přidal učený muž
Kepler několik následujících:
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Semisextil; značí se SS a má 30 stupňů.
Kvintil, značí se Q a má 72 stupňů.
Bikvintil; značí se Bq a má 144 stupňů.
Kvinkunx; značí se Vc a má 150 stupňů.

Upozorňuji vás na ně, abyste v případě, že se s nimi setkáte, znali
jejich význam.

Probrali jsme tyto dvě stránky efemerid a nyní se budeme zabývat
tabulkou domů, protože bez efemerid a tabulky domů nelze vysvětlit,
jak vytvořit horoskop, bez něhož zase nelze nic posoudit ani v rámci
naší vědy nic dokázat.

Máme dvanáct znamení zvěrokruhu, jimiž každodenně putuje Slunce Použití
tabulky
domů

s ostatními planetami; jim přísluší následujících dvanáct velkých stran.
Beran je prvním znamením zvěrokruhu, a proto je na prvním řádku první
velké stránky Slunce v Beranu; na prvním řádku druhé stránky najdete
Slunce v Býku, na prvním řádku třetí stránky Slunce v Blížencích a tak
dále podle pořadí znamení celých dvanáct stránek. Nyní vysvětlím, jak
za pomoci těchto tabulek vytvoříme horoskop.



Kapitola 4

Jak vytvořit horoskop s pomocí
efemerid a tabulky domů

Nejprve si musíte horoskop předkreslit tímto způsobem. Těmto dvanácti
prázdným místům říkáme dvanáct nebeských domů; čtverec uprostřed

je určen k tomu, abychom do něj
vepsali den, rok a hodinu dne, pro
které vytváříme horoskop. První
dům začíná vždy na té čáře, na
níž je napsaná jednička, druhý
dům tam, kde vidíte napsanou
dvojku, třetí dům, kde je trojka,
čtvrtý dům začíná tam, kde je na-
psaná čtyřka, pátý dům začíná
tam, kde vidíte pětku, šestý dům
tam, kde je napsaná šestka, sedmý
dům tam, kde je sedmička, osmý
dům tam, kde je napsaná osmič-
ka, devátý dům začíná tam, kde

je napsaná devítka, desátý tam, kde je desítka, jedenáctý tam, kde vi-
díte jedenáctku, a konečně dvanáctý tam, kde vidíte dvanáctku. Místo
mezi jedničkou a dvojkou náleží prvnímu domu; o planetě, která se zde
nachází, říkáme, že je v prvním domě; pokud však bude do pěti stupňů
od hrotu jiného domu, její moc bude připsána domu, jehož hrot je jí
nejblíže; o tom však později. Hrot neboli začátek či přesné místo vstupu
do domu je na čáře, kde je napsáno číslo domu; na tuto čáru musíte
vždy napsat znamení a stupeň zvěrokruhu, jak je najdete v tabulce
domů; když najdete pro desátý dům deset stupňů Berana, napíšete
číslo 10 a značku Berana na čáru příslušející desátému domu. Na tomto
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desátém stupni je hrot čili začátek tohoto domu, a podobně je to s domy
ostatními.

Při vytváření horoskopu, ať už jde o konkrétní otázku, nebo o nati-
vitu, byste měli vzít v úvahu tyto tři věci.

Za prvé rok, měsíc, den v týdnu a hodinu či část hodiny toho dne.
Za druhé je třeba se podívat do efemerid pro ten rok a den, kde

přesně se nachází Slunce, v jakém je znamení a na jakém stupni a minutě
v poledne.

Za třetí kolik hodin a minut v tabulce domů odpovídá nebo stojí
nalevo naproti stupni znamení, v němž je toho dne Slunce; protože při-
čtením denní hodiny a hodin a minut odpovídajících pozici Slunce
vytváříte horoskop. Znamení, kde se nachází Slunce, musíte vždy hledat
ve velkém sloupci příslušejícím desátému domu, kde najdete Slunce i pří-
slušné znamení. Pro ty dny v roce, kdy je Slunce ve znamení Berana,
slouží první velká stránka, protože právě zde je Slunce v Beranu; když
je Slunce v Býku, budeme pracovat s druhou stránkou atd. Na horním
řádku najdete Slunce v Beranu, Býku atd., a níže pod příslušnými znač-
kami a pod desátým domem vidíte 0 1 2 3 4 5 6 a tak dál až ke třiceti
stupňům; takže ať je Slunce na kterémkoli stupni, uvidíte to přesně ve
druhém menším sloupci příslušejícím desátému domu; obvykle k pozici
Slunce patří i nějaké minuty, pokud jich bude víc než třicet, berte to
tak, že hodiny a minuty náleží k dalšímu celému stupni, na němž bude
Slunce. Pokud bude minut méně než třicet, budete pracovat s pozicí
Slunce na stupni, který je u něj napsaný. Nemusíte se obávat, že by
takové zaokrouhlení způsobovalo chyby v zodpovězení horární otázky.

Vytvoříme si horoskop na úte- Tento
obrázek
nám poslouží
jako příklad

rý šestého ledna 1646, půl druhé
odpoledne, tj. P.M. – post me-
ridiem. Nejprve si v efemeridách
vyhledám přesnou pozici Slunce
šestého ledna a zjistím, že to je
26 stupňů 39 minut Kozoroha. Po-
tom budu v tabulce domů hledat,
dokud nenajdu Slunce v Kozoro-
hu, což bude na desáté velké strán-
ce, a pod číslem deset, označují-
cím desátý dům, najdu značku Ko-
zoroha. Slunce je na 29 stupních
39 minutách, takže vyhledám 27,
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a naproti nalevo najdu údaj 19 hodin 56 minut; v záhlaví tabulky nad
nimi budou písmena H. M., značící hodiny a minuty. Tyto hodiny a mi-
nuty, tj. 19.56, přičtu k dennímu času svého dotazu, tj. 1.30 (sečíst
obě čísla musím v každém případě). Pokud by tato čísla dohromady
dávala víc než 24 hodin, musím škrtnout těch 24 hodin a v tabulce
domů pod nadpisem Čas po poledni vyhledat zbytek anebo číslo jemu
nejbližší a napravo naproti budou v několika sloupcích hroty desátého,
jedenáctého, dvanáctého, prvního, druhého, třetího a čtvrtého domu.
Co se však týče našeho příkladu: sečtu 19.56 a 1.30 a dostanu 21 hodin,
26 minut. Toto číslo si vyhledám ve sloupci nadepsaném Čas po poledni.
Hledané číslo najdu přesně na jedenácté velké straně pod Sluncem veDesátý dům
Vodnáři; a naproti 21.26 napravo ve sloupci náležejícím desátému domu
najdu 19 a nad ním značku pro Vodnáře, takže mohu napsat 19. stupeň
Vodnáře na hrot desátého domu.

Ve třetím sloupci naproti údaji 21.26 najdu 17.06, nad tím značkuJedenáctý
dům znamení Ryb a nad ní číslo 11, což znamená, že hrot jedenáctého domu

je na 17 stupních a 6 minutách Ryb.
Ve čtvrtém sloupci najdete naproti předcházejícímu údaji číslo 11.37Dvanáctý

dům značku Býka a nahoře číslo 12, což vám říká, že hrot dvanáctého domu
je na 11.37 Býka.

V pátém sloupci najdete naproti předcházejícímu údaji číslo 25.31První dům
a nad tím značku Blíženců a číslo 1 pro první dům, pročež napíšete
25 stupňů a 31 minut Blíženců na čáru označující hrot prvního domu.

V šestém sloupci najdete 17.10, nad tím značku pro Raka, 2. dům,Druhý dům
což vám sděluje, že na čáru označující hrot druhého domu je třeba
napsat údaj 17 stupňů 10 minut znamení Raka.

V sedmém sloupci naproti předcházejícímu číslu stojí 2.22 a nadTřetí dům
tím značka Lva a v horním řádku 3. dům; takže na hrot třetího domu
umístíte údaj 2 stupně 22 minut Lva.

Tak se nám podařilo dokončit desátý, jedenáctý, dvanáctý, první,
druhý a třetí dům a teď vám musím vysvětlit, jak to uděláte se zbytkem.

Chcete-li rozumět, je třeba mít na paměti, že prvních šest znamení
zvěrokruhu je v opozici vůči zbývajícím šesti, jak jsem už řekl:

A B C D E F
G H I J K L

Beran je v opozici na Váhy a Váhy zase na Berana; Býk se má takto
vůči Štíru a Štír vůči Býku; stejně je to i s ostatními podle jejich pořadí.
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Podobně je i dvanáct domů ve vzájemných opozicích, a to následují-
cím způsobem:

10 11 12 1 2 3
4 5 6 7 8 9

Takže je desátý dům v opozici vůči čtvrtému, čtvrtý vůči desátému;
jedenáctý vůči pátému a pátý vůči jedenáctému a tak je to i s ostatními,
jak vidíte. To vám bude užitečné následujícím způsobem. Pokud na
hrotu desátého domu najdete znamení Berana, na hrot čtvrtého umístíte
znamení Vah. Podíváte se, kolik stupňů a minut je napsáno u znamení
desátého domu, a napíšete stejný stupeň a minutu znamení v opozici na
hrot čtvrtého domu a tak dále u všech znamení a hrotů. To je obecná
zásada a platí vždy; pokud toto pravidlo nedodržujete, nemůžete správně
vytvořit horoskop.

Na našem obrázku vidíme 19 Vodnáře na hrotu desátého domu, Lev
je v opozici na Vodnáře a čtvrtý dům na desátý, takže mohu napsat 19
Lva na hrot čtvrtého domu.

Na čáře označující hrot jedenáctého domu vidíte 17.6 Ryb; Panna
je v opozici vůči Rybám a pátý dům vůči jedenáctému, takže napíšu
17 stupňů a 6 minut Panny na hrot pátého domu.

Hrot dvanáctého domu je na 11 37 Býka; vůči Býku je v opozici
Štír a šestý dům se má stejně vůči dvanáctému, proto napíšu 11 stupňů
a 37 minut Štíra na hrot šestého domu.

Tak to udělám i se zbývajícími domy. Tímto způsobem jsem ohraničil
dvanáct domů a umístil jsem několik znamení zvěrokruhu na příslušné
hroty.

Když se nám podařilo dokončit způsobem výše vysvětleným dvanáct
domů, je nyní třeba se naučit, jak se do nich umístí planety. To uděláme
tak, že v efemeridách zjistíme přesnou pozici, tedy znamení a stupeň
planety v poledne dne, pro který děláme horoskop. Ve kterém domě
najdete znamení, v němž je planeta, do toho domu musíte umístit
i planetu; planeta patří dovnitř domu, pokud je její pozice na více
stupních, než je hrot domu, a pokud je tomu naopak a její pozice je na
méně stupních, než je hrot domu, patří mimo dům.

Šestého ledna, o němž je řeč, je Saturn na 27.58 Berana: podívám
se na obrázek, ale znamení Berana na něm není; najdu Ryby na hrotu
jedenáctého a Býka na hrotu dvanáctého domu. Z toho usuzuji, že
znamení Berana je obkročené, protože tak říkáme tomu, když znamení
není na hrotu žádného domu, ale je zahrnuto mezi hroty dvou domů.
Proto umisťuji Saturn do jedenáctého domu, jak vidíte.
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Následně si vyhledám, že Jupiter je na 27.40 Blíženců. Na 25.31
Blíženců je hrot prvního domu, a protože stupňů u Jupitera je víc, než
má hrot domu, umístím Jupiter do tohoto domu. A protože má u sebe
poznámku, že je retrográdní, připíšu si k němu písmeno R, abych na to
při výkladu nezapomněl.

V pátém sloupci efemerid najdu, že Mars je šestého ledna na 13.55
Kozoroha; v tomto znamení je hrot osmého domu: proto umístím Mars
tak blízko hrotu domu, jak je to jen možné, ale protože je jeho ekliptikální
délka menší než u hrotu domu, umístím jej mimo dům.

Podle efemerid bude šestého ledna Slunce na 26.39 Kozoroha; umís-
tím je do osmého domu, protože jeho ekliptikální délka je větší než délka
hrotu.

V témže řádku a opět pod šestým lednem zjistím, že Venuše je na
10 stupních a 53 minutách Ryb.

Znamení Ryb je na hrotu jedenáctého domu, Venuši však umístím do
domu desátého, poblíž hrotu jedenáctého domu, ale ne do něj, protože
její ekliptikální délka nedosahuje hrotu domu, ale je menší.

V osmém sloupci najdu pod značkou Merkura 13.18 a nad tím značku
Vodnáře. Proto umístím Merkur blízko hrotu desátého domu, ale ne
dovnitř; jak můžete vidět, jeho ekliptikální délka je bližší hrotu desátého
než hrotu devátého domu, a čím blíž je co do délky k hrotu kteréhokoli
domu ve stejném znamení, tím blíže je třeba jej umístit i k hrotu tohoto
domu.

V devátém sloupci příslušejícím Luně najdu pod šestým lednem
20.54 a značku Kozoroha: takže umístím Lunu do velké blízkosti Slunce
v osmém domě, a to mezi hrot domu a Slunce, protože jak vidíte, Luna
nemá dostatečnou ekliptikální délku, abychom ji mohli umístit až za
Slunce, ale nemá ji ani tak malou, aby se ocitla mimo osmý dům. Jakým
způsobem zjistit pozici Luny a jiných planet v kterékoli hodině dne,
vám vysvětlím později.

V desátém sloupci pro příslušný den najdu 11.10 a u toho značky
pro Lva a Dračí hlavu, což znamená, že Dračí hlava je na 11 stupních
a 10 minutách Lva. Umístím ji doprostřed třetího domu, protože co do
ekliptikální délky je zhruba stejně daleko od hrotu třetího a čtvrtého
domu. Dračí ocas je vždy v opačném znamení a v přesné opozici na Dračí
hlavu, takže jej umístím do devátého domu, na 11 stupňů a 10 minut
Vodnáře. Když jsem udělal toto, musím zjistit, jakými separačními
a aplikačními fázemi prochází toho dne Luna. Na pravé stránce knihy
uvidím, že toho dne Luna opouští konjunkci s Marsem a nyní spěje do
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konjunkce se Sluncem v 11 48, tj. v jedenáct hodin a čtyřicet osm minut
v noci; potom dospěje do kvadratury se Saturnem, a to čtrnáct hodin
po poledni neboli ve dvě v noci následujícího dne.

Tímto způsobem jste vytvořili jeden horoskop a umístili jste do něj
planety, ale zatím jste jej nerektifikovali na denní hodinu; jak zjistit
příslušné pozice v kteroukoli hodinu vysvětlím posléze. Protože však
ze zkušenosti vím, že mnozí žáci dychtivě požadovali další vysvětlování
výše uvedeného návodu na nakreslení horoskopu, zastavím se u toho
poněkud důkladněji a ukáži ještě jeden či dva příklady.

Budu teď vytvářet horoskop pro sobotu 17. ledna 1646 na jedenáct
hodin dvacet minut po poledni. Slunce je toho dne v poledne na 7 stup-
ních 52 minutách Vodnáře: na jedenácté straně tabulky domů najdu,
že Slunce je ve Vodnáři; ve sloupci pro desátý dům si vyhledám osmý
stupeň Vodnáře, protože 52 minut znamená skoro celý stupeň. Naproti
osmému stupni nalevo pod nadpisem Čas po poledni najdu 20 42, tedy
20 hodin 42 minut; pokračuji následovně:

Denní čas je 11 20
20 42

hodin a minut odpovídají osmému stupni Vodnáře, kde je 62 min, tedy
o dvě minuty víc, než je celá hodina. Použiji tuto hodinu a obě čísla
sečtu, což dá 32 hodin a 2 minuty. Od 32 hodin a 2 minut odečtu
24 hodin, což musím udělat vždycky, když mi vyjde víc než 24 hodin,
a potom zbývá, jak vidíte, 8 hodin a 2 minuty.

32 02
−24 00
08 02

Tento údaj nenajdu v tabulce domů přesně, najdu si ale 8 0, což je
mému číslu blízko a dobře poslouží. Naproti 8 h a 0 min najdu 28 0, nad
tím značku Raka a nahoře desátý dům, takže hrot desátého domu je na
28 stupních 0 minutách Raka. Ve stejném řádku napravo od 28 stupně
Raka najdete 4 36 a nad tím značku Panny, a to v horní části jedenáctého
domu. 4 stupně a 36 minut Panny bude hrot jedenáctého domu. Naproti
tomuto číslu najdete 8 hodin 0 minut ve čtvrtém sloupci, 0 4 Vah,
a nad tím dvanáctý dům, což vám říká, že hrot dvanáctého domu je na
0 stupních a 4 minutách Vah. V pátém sloupci naproti předcházejícímu
číslu najdete 21 3 a nad tím v záhlaví značku Vah a první dům. To
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znamená, že hrot prvního domu bude na 21. stupni 3. minutě Vah. Hned
vedle 21 stupňů 3 minut Vah v šestém sloupci najdeme 13 57 a nad
tím značku Štíra a nahoře druhý dům, z čehož mohu usoudit, že hrot
druhého domu bude na 13 stupních a 57 minutách Štíra. V sedmém,
největším sloupci naproti výše zmíněné hodnotě 8 hodin a 0 minut najdu
15 46 a nad tím značku Střelce a nahoře nad tím třetí dům, pročež hrot
třetího domu bude na 15 stupních 46 minutách Střelce. Hroty domů
jsou tím pádem umístěny následovně:

Desátý dům 28 Raka
Jedenáctý dům 4 36 Panny
Dvanáctý dům 0 4 Vah

První dům 21 3 Vah
Druhý dům 13 57 Štíra
Třetí dům 15 46 Střelce

Hroty ostatních domů najdeme v opačných znameních a pozicích, jak
jsem už dříve ukázal: čtvrtý dům je v opozici na desátý, Kozoroh na
Raka, a tak umístím hrot čtvrtého domu na 28 stupňů Kozoroha. Pátý
dům je v opozici na jedenáctý a Ryby na Pannu, takže umístím hrot
pátého domu na 4 36 Ryb. Dvanáctý dům je v opozici na šestý a Beran
na Váhy, a proto umístím hrot šestého domu na 0 4 Berana. Sedmý
dům je v opozici na první a Beran na Váhy, takže napíšu 21 stupňů
a 3 minuty na hrot sedmého domu. Osmý dům je v opozici na druhý
a Býk na Štíra, proto napíšu 13 stupňů a 57 minut Býka na hrot osmého
domu. Devátý dům je v opozici na třetí a Blíženci na Střelce, takže
napíši 15 stupňů 46 minut Blíženců na hrot devátého domu. Planety do
horoskopu umístíme způsobem, který jsme si ukázali výše: nenechte se
znepokojovat, když někdy najdete dvě, nebo skoro tři znamení v jednom
domě, ani když bude třeba jedno znamení na hrotech tří domů. Vždy
umisťujte planety řádně, jak vám to umožní pozice hrotu domu a pozice
planety.

Je třeba mít na paměti, že když bude vaše denní hodina ráno či před
polednem, neboli ante meridiem, musíte počítat s časem od poledne
předcházejícího dne. Například:

Chci udělat horoskop pro pondělí 26. ledna 1646 v 9 hodin 45 minut
dopoledne.

Tedy pro čas 9 hod. 45 min.
K tomu přidám dvanáct hodin, protože podle našeho způsobu počí-

tání je 21 hodin 45 minut po poledni předcházející neděle. Potom můžete
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říct, že vytváříte horoskop pro čas 9 hodin 45 minut ante meridiem nebo
dopoledne v pondělí.

Totéž se dá říct i jinak – neděle 25 ledna v 21 hodin 45 minut post
meridiem či po poledni, což je týž čas.

Slunce je v poledne 26. ledna na 16 stupních 59 minutách Vodnáře;
podívám se do tabulky domů, kolik hodin a minut odpovídá 17 stupňům
Vodnáře v desátém domě; na straně jedenáct najdu znamení Vodnáře
a ve sloupci desátého domu 17 stupňů 0 minut, nalevo naproti najdu
21 hodin 18 minut; k tomu přičtu hodiny a minuty dne, tedy 21 45;
součtem dostaneme 43 hodin 3 minuty, a protože vyšlo více než 24 hodin,
odečtu od výsledku 24 hodin.

43 03
−24 00
19 03

S výsledkem 19 hodin a 3 minuty se podívám do tabulky domů a pod
nadpisem pro hodiny a minuty čili čas po poledni si údaj vyhledám. Na
desáté straně najdu 19 hodin 1 minutu, což je číslo nejbližší tomu, které
hledám, a naproti je 14 0 a nad tím značka Kozoroha a desátý dům,
což znamená, že na hrot desátého domu napíšu 14 stupňů Kozoroha.
Ostatní domy najdu v příslušném pořadí v tabulce domů naproti číslu
19 hodin 1 minuta. Doufám, že tyto příklady budou všem mladým
studentům stačit. Aby si však každý mohl ověřit, zda horoskop nakreslil
dobře, či nikoli, řekneme si ještě obecnou zásadu: pokud byl horoskop
vytvořen pro čas od poledne do soumraku, Slunce bude v devátém,
osmém či sedmém domě; pokud pro čas mezi soumrakem a půlnocí,
bude Slunce v šestém, pátém či čtvrtém domě; pokud jde o čas mezi
půlnocí a úsvitem, bude Slunce ve třetím, druhém či prvním domě;
a pokud se horoskop vytváří pro čas mezi úsvitem a polednem, Slunce
bude ve dvanáctém, jedenáctém či desátém domě.



Kapitola 5

O denním pohybu planet a jak určit
jejich pozice v kteroukoli hodinu
a pro londýnský poledník

Zřídkakdy máme možnost dělat horoskop přesně pro poledne, což je čas,
pro který máme přesně spočítány pozice planet, a nepotřebujeme tedy
žádnou rektifikaci. Obvykle ale máme počítat s časem několik hodin
před, anebo po poledni. Proto je potřeba vědět, jak vypadá jejich denní
pohyb čili o kolik stupňů nebo minut se posunou za 24 hodin, abyste tak
znali poměr, jejž je třeba přičíst k pozicím planet podle denní či noční
hodiny, pro kterou chcete dělat horoskop. Totéž platí i v rámci horární
astrologie (s výjimkou pohybu Luny), takže mám za správné vysvětlit
na tomto místě, jakým způsobem se s touto prací náležitě vypořádat.
Například:

Nejprve stanovíte polední pozici planety ve znamení, tedy stupeň
a minutu, kde se nachází. Pokud je vaše planeta direktní, musíte její
pozici odečíst ve stupních a minutách od místa, kde se bude nacházet
následujícího dne; pokud však bude planeta retrográdní, musíte udělat
opak, totiž odečíst od pozice vaší planety pozici předcházejícího dne.

Například:
7. ledna v poledne je Saturn na 28 00 Berana.
6. ledna v poledne je Saturn na 27 58 Berana.
Denní pohyb je tím pádem 2 minuty.
Z toho vidíte, že denní pohyb Saturnu je jen dvě úhlové minuty.

6. ledna je retrográdní Jupiter na 27 40 Blíženců.
7. ledna je Jupiter na 27 34 Blíženců.
Denní pohyb je 6 minut.
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7. ledna je Mars na 14 41 Kozoroha.
6. ledna je Mars na 13 55

46
Kozoroha.

Denní pohyb Marsu je tím pádem 46 minut.

7. ledna je Slunce na 27 40 Kozoroha.
6. ledna je Slunce na 26 39

1 01
Kozoroha.

Denní pohyb Slunce je jeden stupeň a jedna minuta.

7. ledna je Venuše na 12 02 Ryb.
6. ledna je Venuše na 10 53

1 09
Ryb.

Denní pohyb Venuše je 1 stupeň a 9 minut.

7. ledna je Merkur na 14 45 Vodnáře.
6. ledna je Merkur na 13 18

1 27
Vodnáře.

Denní pohyb Merkura je 1 stupeň 27 minut.

7. ledna je Luna na 03 01 Vodnáře
6. ledna je Luna na 20 54 Kozoroha.

Odečteme 20 stupňů 54 minut Kozoroha od 30 stupňů, odpovídajících
jednomu znamení, a zbývá 9 stupňů 6 minut, které přičteme k 3 stupňům
a 1 minutě Vodnáře; to dává denní pohyb Luny 12 stupňů a 7 minut.
Práce mohla být i snazší, ale Luna se od poledne předcházejícího dne
přesunula do dalšího znamení.

6. ledna je Dračí hlava na 11 10 Lva.
7. ledna je Dračí hlava na 10 24

00 46
Lva.

Pohyb Dračí hlavy je 46 minut. Na to je třeba si dávat velký pozor,
protože se někdy znameními pohybuje dopředu, jindy dozadu, což se
snadno a bez dalšího vysvětlování najde v efemeridách.
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Jak zjistit pohyb planet za hodinu
pomocí následující tabulky

V každém horoskopu, který vytvoříte, by se měly pozice planet rektifi-
kovat na hodinu, na kterou horoskop počítáte, a to zvláště pozice Luny,
a to kvůli jejímu rychlému pohybu. Co se planet týká, není třeba být tak
opatrný; lze bez citelné chyby anebo úplně bezchybně pracovat s celými
stupni. To se týká konkrétních otázek. U nativit je však zapotřebí určit
pozice přesně na stupeň a minutu; především však pozici Slunce až na
minuty a sekundy, protože podle ní počítáme roční revoluce příslušející
nativitě.

Uvedu jen dva tři praktické příklady a zbytek nechám na studentově
píli. Následuje tabulka.

deg min s 1
60 s deg min s 1

60 s deg min s 1
60 s

min s 1
60 s 4 h min s 1

60 s 4 h min s 1
60 s 4 h

1 0 2 30 22 0 55 0 43 1 47 30
2 0 5 0 23 0 57 30 44 1 50 0
3 0 7 30 24 1 0 0 45 1 52 30
4 0 10 0 25 1 2 30 46 1 55 0
5 0 12 30 26 1 5 0 47 1 57 30
6 0 15 0 27 1 7 30 48 2 0 0
7 0 17 30 28 1 10 0 49 2 2 30
8 0 20 0 29 1 12 30 50 2 5 0
9 0 22 30 30 1 15 0 51 2 7 30

10 0 25 0 31 1 17 30 52 2 10 0
11 0 27 30 32 1 20 0 53 2 12 30
12 0 30 0 33 1 22 30 54 2 15 0
13 0 32 30 34 1 25 0 55 2 17 30
14 0 35 0 35 1 27 30 56 2 20 0
15 0 37 30 36 1 30 0 57 2 22 30
16 0 40 0 37 1 32 30 58 2 25 0
17 0 42 30 38 1 35 0 59 2 27 30
18 0 45 0 39 1 37 30 60 2 30 0
19 0 47 30 40 1 40 0 61 2 32 30
20 0 50 0 41 1 42 30
21 0 52 30 42 1 45 0
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Z předcházející tabulky pro šestého ledna zjistíte, že denní pohyb
Slunce byl 61 minut neboli jeden stupeň a jedna minuta. Na úplně
posledním řádku této tabulky je číslo 61, nad ním je napsáno stupně
a minuty, ale vedle vpravo jsou čísla 2 32 30, což znamená, že pohyb
Slunce za hodinu je 2 minuty, 32 vteřin a 30 šedesátin vteřiny, jak
můžete vidět nad čísly, v horní části sloupců.

Denní pohyb Marsu je 46 minut, jak stojí ve výše zmíněné tabulce;
podívám se do prvního sloupce, najdu číslo 46, vedle něj najdu, že
jeho pohyb za hodinu je 1 min., 55 s., pokud se pohybuje za 24 hodin
o 46 minut.

Mějte na paměti, že když pracujete s minutami, hledáte minuty,
a když se sekundami, sekundy. Totéž platí pro ostatní planety, tedy pro
Saturn, Jupiter, Mars, Slunce, Venuši, Merkur; s Lunou je to jinak.

Pokud bude rychlost vaší planety větší než 61min., třeba 70, 75 či
80, pak se do tabulky budete dívat dvakrát. Například:

Pohyb Merkura je, jak vidíte, 1 stupeň a 27 minut. Abychom se
dozvěděli, jaký je jeho denní pohyb, nejprve se podíváme na 60 minut;
vedle nich najdeme 2 30, tedy 2 minuty a 30 sekund.; potom se podíváme
na 27 a vedle toho najdeme 1 7 30, tedy 1 minuta, 7 sekund a třicet
šedesátin vteřiny, jimiž se nebudeme zabývat a sečteme předešlé hodnoty
takto: 2 30

+1 07
3 37

Součtem vyšlo 3 minuty a 37 sekund, což je pohyb Merkura za
hodinu, pokud je jeho denní pohyb 87 minut.

Denní pohyb Luny je, jak vidíte, 12 stupňů a 7 minut. Podívám se
do prvního sloupce a najdu 12 a vedle toho najdu 0 30 0, tedy 0 stupňů,
30 minut a 0 sekund.

Vyhledám si 7, vedle níž najdu 00 17 30
Přičtu k tomu číslo 30 00 00
Což dá 30 minut, 17 sekund a 30 šedesátin vteřiny; to je pohyb Luny

za hodinu podle naší tabulky. V tomto případě nemusíte pracovat se
sekundami a šedesátinami vteřiny.

Tímto způsobem bych teď chtěl zjistit, kde přesně se nachází Slunce
v hodinu, pro kterou vytváříme horoskop.

Denní hodina je 1 30, čas, který připouští Echstadius pro přizpůso-
bení jeho efemerid londýnskému poledníku, je pohyb 50 min. za hodinu,
protože jsou mnohem východněji než my, Slunce vychází u nich dříve než
u nás, neboť jsme západněji, a to v tomto času: já přidávám 50 minut
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k předešlému času 1 30, celé to pak dává 2 hodiny 20 minut. Pokud je
teď pohyb Slunce za hodinu 2 min. 32 s, bude to za dvě hodiny o 2 min.
32 s víc, což dohromady dá 5min. 4 s.

Když tuto hodnotu přičteme k polední pozici Slunce, získáme přesnou
pozici Slunce v čase, pro který vytváříme horoskop, a to 26 stupňů,
44 minut a 4 sekundy Kozoroha. Uplynulo ještě dvacet minut další
hodiny, ale protože ty nemají žádný význam, už se zde jimi nebudu
zabývat.

Pozice Luny téhož dne v poledne je 20 54 Kozoroha. Když přičtete
její pohyb za dvě hodiny, uvidíte, že to bude dvakrát 30 min., tedy jeden
celý stupeň, a její přesná pozice pak bude 21 54 Kozoroha.

My, kdo vytváříme mnoho horoskopů, nepracujeme s touto přesností,
ale používáme obecné pravidlo; co se pohybu Slunce, Venuše a Merkura
týče, máme-li vytvořit horoskop pro dobu šesti či sedmi hodin po poledni,
přidáváme k jejich polední pozici zhruba 15 min.; tímto způsobem lze
za každých šest hodin přičíst 15 min. pohybu.

Luna postoupí za den o 12, 13 či 14 stupňů, pročež k její polední
pozici přičítáme pokaždé 3 stupně a pár minut za každých 6 hodin; tak
se to dá udělat i s ostatními planetami podle jejich denního pohybu:
kdo by chtěl zjistit jejich pozice přesněji, může je zjišťovat násobením
a dělením anebo použít některé starší efemeridy, v nichž obvykle bývají
obsáhlé tabulky poměrů, týkajících se právě toho.

Jak už jsem upozorňoval ohledně pohybu planet v nativní i horární
astrologii, je potřeba, abyste k jejich polední pozici připočetli tolik, kolik
by mohly urazit za 50 minut; všimněme si opačného jevu, týkajícího se
aspektů. Například: šestého ledna bude Luna v kvadratuře se Saturnem
ve 14 po poledni, neboli Luna se dostane do kvadratury se Saturnem ve
14 hodin po poledni šestého ledna, čili ve dvě hodiny v noci sedmého.
A teď je potřeba odečíst 50 minut od 14 hodin a pak dostanete přesný
čas této kvadratury Luny se Saturnem zde v Londýně, totiž 13 ho-
din a 10 minut po poledni. Takovým způsobem je třeba postupovat
i v případě všech ostatních aspektů.



Kapitola 6

O dvanácti nebeských domech
a některých astrologických názvech
a termínech

Celá nebeská sféra se rozděluje na čtyři stejně velké části pomocí poled-
níku a obzoru a pak na čtyři kvadranty, každý kvadrant na tři části na
základě dalších kruhů, vyznačovaných body rozdělujícími výše zmíněný
poledník a obzor: takže se celé nebe rozděluje na dvanáct stejných částí,
které astrologové nazývají domy či příbytky; a východ berou jako místo,
kde domy začínají.

První kvadrant sahá od východu až do středu nebe čili od linie
prvního domu do linie desátého domu a obsahuje dvanáctý, jedenáctý
a desátý dům. Říká se mu východní, jarní, mužský, sangvinický, dětský
kvadrant.

Druhý kvadrant sahá od středu nebe až k hrotu sedmého domu,
obsahuje devátý, osmý a sedmý dům a nazývá se poledníkový, letní,
ženský, mladistvý, cholerický kvadrant.

Třetí kvadrant sahá od hrotu sedmého po hrot čtvrtého domu
a zahrnuje šestý, pátý a čtvrtý dům; říká se mu západní, podzimní,
mužský, melancholický, chladný a suchý kvadrant.

Čtvrtý kvadrant sahá od hrotu čtvrtého k hrotu prvního domu
a obsahuje třetí, druhý a první dům; je to severní, ženský, stařecký,
zimní a flegmatický kvadrant.

První, desátý, sedmý a čtvrtý dům se nazývají domy rohové, jedenáctý,
druhý, osmý a pátý jsou následné a třetí, dvanáctý, devátý a šestý koncové.
Rohové jsou nejmocnější, následné jsou druhé nejsilnější, koncové jsou
slabé a příliš nepůsobí. Pokračující domy následují po rohových, koncové
následují po následných. Co do síly a působení je jejich pořadí následující:

1 10 7 4 11 5 9 3 2 8 6 12
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Znamená to, že když budou dvě stejně významné planety jedna na ascen-
dentu a druhá v desátém domě, měli byste brát planetu na ascendentu
jako tu, která bude mít víc síly ovlivnit oblast, na kterou má vliv, než
ta, která bude v desátém domě. Na základě této posloupnosti posuzujte
horoskop pokaždé, majíce na paměti, že planety v rohových domech
působí mocněji.

Když hovoříme o vládci ascendentu či signifikátoru tazatelově nebo
dotazované věci, nemáme tím na mysli nic jiného než planetu, která
vládne znamení na ascendentu nebo vládce znamení, jež je na hrotu
domu, kterého se týká otázka. Když půjde třeba o sedmý dům, bude
signifikátorem vládce znamení na hrotu tohoto domu; stejně tomu
bude i v ostatních případech. O tom však pohovoříme v následujících
interpretacích.

Kosignifikátor se objevuje, když bude s hlavním signifikátorem ně-
která planeta zaujímat nějaký aspekt či s ním bude v konjunkci; taková
planeta bude mít větší či menší význam a buďto bude spoluurčovat
dotyčnou záležitost, nebo nikoli; má tedy své místo v rámci interpretace
a měla by se brát v úvahu. Pokud jde o příznivou planetu, přispívá
k dobrému. Pokud jde o planetu nešťastnou, pak bude záležitosti spíše
škodit nebo ji narušovat.

Almuten kteréhokoli domu je planeta, která se nejsilněji projevuje ve
znamení na hrotu kteréhokoli domu, kterého se týká vaše interpretace.

Almuten celého horoskopu je planeta, která je co do esenciálních
i akcidentálních hodností nejmocnější v celém obrazu nebes.

Dračí hlavu někdy nazýváme Anabibazon, Dračí ocas Katabibazon.
Délka planety je její vzdálenost od začátku Berana, počítaná ve

směru posloupnosti znamení až k pozici planety.
Šířka je vzdálenost planety od ekliptiky, a to buď na jih, nebo na

sever; takže říkáme, že planeta má severní nebo jižní šířku, když je
severně anebo jižně od ekliptiky.

Pořád po ekliptice se pohybuje jen Slunce, které proto nemá nikdy
žádnou šířku.

Deklinace planety je její vzdálenost od rovníku; a podle toho, zda
je planeta jižně nebo severně od rovníku, mluvíme o severní či jižní
deklinaci.



Kapitola 7

O dvanácti domech, jejich povaze
a významu

Jak už jsme si řekli, existuje dvanáct znamení a také dvanáct nebeských
domů; nyní se budeme zabývat charakteristikou domů. Její přesná
znalost je natolik nezbytná, že kdo by si osvojil jen znalosti o planetách
a znameních, domy by však opomněl, podobal by se nerozumnému
člověku, který si nakoupí spoustu nábytku, aniž by měl místo, kam by
si ho mohl nastěhovat.

Úplně všechno, co se týká lidského života na tomto světě, se nějakým
způsobem vztahuje k jednomu z dvanácti nebeských domů, a podobně
jako jednotlivá znamení odpovídají určitým částem lidského těla, tak
jednotlivé domy nepředstavují jen části člověka, ale také jeho činnosti,
kvalitu života a živobytí. Zvídavost a zběhlost našich astrologických
předchůdců byly takové, že přisoudili každému domu určitou charakte-
ristiku, a tak se jim podařilo roztřídit lidské záležitosti do všech dvanácti
domů, takže ten, kdo rozumí otázkám, které se jednotlivých domů týkají,
má dostatečný základ, na němž může stavět svou interpretaci či dát
rozumnou odpověď ohledně jakékoli nahodilé události, a uspěje.

O prvním domu a jeho významu

První dům obsahuje celou tu část nebes od místa, kde je v horoskopu
napsána jednička, až ke dvojce, jíž začíná druhý dům.

První dům se týká lidského života, zahrnuje tělesnou stavbu, barvu,
pleť, postavu a tvářnost zrozence či toho, kdo klade otázku. V případě
zatmění a významných konjunkcí, a pokud je Slunce v době svého
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každoročního vstupu do Berana, označuje prostý lid nebo obecně stav
království, v němž se horoskop počítá.

A protože je to první dům, představuje hlavu a tvář, takže pokud je
Saturn, Mars nebo Dračí ocas v tomto domě, ať už v době dotazu, nebo
v čase narození, možná uvidíte na tváři nebo na části těla odpovídající
znamení, v němž je hrot prvního domu, nějakou závadu. Pokud bude na
ascendentu znamení Berana, bude na tváři či hlavě bezpochyby mateřské
znaménko nebo jizva; pokud nad obzor vyšlo jen několik stupňů znamení,
bude znaménko na horní části hlavy, pokud bude hrot domu v polovině
znamení, bude znaménko či jizva vprostřed tváře anebo v blízkosti jejího
středu; pokud je ascendent na konci znamení, bude na tváři vada poblíž
brady či na krku. To jsem si ověřil na stovkách případů.

Ohledně barev odpovídá tomuto domu bílá. To znamená, že pokud
je planeta v tomto domě, pro nějž je charakteristická bílá, bude pleť pří-
slušných částí těla bledší, bílá či sinalá; nebo když se podíváte na barvu
oblečení kteréhokoli člověka, pak pokud je jeho signifikátor v prvním
domě a v odpovídajícím znamení, bude odění příslušné tělesné části bílé
či šedé anebo v podobných barvách; podobně když se otázka týká dobyt-
ka, pak pokud budou příslušné signifikátory v tomto domě, naznačuje
to, že i dobytek bude v podobných barvách. Dům je to mužský.

Kosignifikátory tohoto domu jsou Beran a Saturn, protože jako je
tento dům prvním domem, je i Beran prvním znamením a Saturn první
planetou. Když proto bude Saturn v rozumné míře silný, v tomto domě
a v kterémkoli příznivém aspektu s Jupiterem, Venuší, Sluncem nebo
Lunou slibuje dobrou, pevnou tělesnou konstituci a obvykle i dlouhý
život. Merkur v tomto domě rovněž prospívá, protože odpovídá hlavě
a jazyku, fantazii a paměti. Pokud je dobře postavený a je v tomto domě,
dělá z člověka dobrého řečníka. Tento dům se nazývá také ascendent,
protože když Slunce přichází na hrot tohoto domu, vychází, stoupá a je
vidět na obzoru.

Záležitosti týkající se druhého domu

Tento dům nám může pomoci posoudit záležitosti týkající se majetku či
štěstěny tazatele, rovněž jeho bohatství či chudoby, všeho movitého ma-
jetku, peněžních půjček, výdělku či prospěchu, ztrát či nehod; v právních
záležitostech je tento dům spjat s přáteli či zástupci; v soubojích taza-
telova sekundanta; zatmění či významná konjunkce zde značí chudobu



7. O dvanácti domech, jejich povaze a významu 65

či bohatství; při ingresu Slunce do Berana naznačuje munici a spojence
pro britské impérium a přispívá k doplnění jeho zásob.

V těle člověka odpovídá druhému domu krk a zátylek až k ramenům;
z barev zelená.

Pokud někdo bude mít otázky týkající se záležitostí spjatých s tímto
domem, je třeba hledat náznak odpovědi i v následujícím: je to ženský,
následný dům a někteří latinští autoři jej nazývají Anafora.

Jeho kosignifikátory jsou Jupiter a Býk, proto když je Jupiter v tomto
domě anebo mu vládne, je to příznak majetku či bohatství; Slunce a Mars
v tomto domě nebývají umístěny dobře, protože mají tendenci k utrácení
majetku podle možností a kvalit zrozence či tazatele.

Třetí dům

Je spjat s bratry, sestrami, bratranci, sestřenicemi, příbuzenstvem, sou-
sedy, cestováním na krátké vzdálenosti nebo po vnitrozemí, naznačuje
časté přesouvání z místa na místo, dopisy a psaní, fámy a posly. Ovládá
ramena, paže, ruce a prsty.

Z barev vládne červené, žluté, šafránové a světle hnědé. Kosignifiká-
tory jsou Blíženci a Mars, což je jedním z důvodů, proč je Mars v tomto
domě ve vcelku šťastném postavení, pokud není ve spojení se Saturnem.
Je to koncový dům a dobře se v něm daří Luně, která v něm, zvláště
v pohyblivých znameních, podporuje hojné cestování, ba i potulování,
a nedovoluje být často v klidu. Je to dům mužský.

Čtvrtý dům

Obecně řečeno vypovídá o otcích, a to i o otci tazatelově či zrozencově.
Rovněž o pozemcích, domech, činžácích, dědictví, úrodnosti půdy, skry-
tých pokladech a předurčení či zakončení kterékoli záležitosti; o menších
i větších městech, dobytých i nedobytých hradech, všech starých sídlech,
zahradách, polích, pastvinách, ovocných sadech; o kvalitě a celkovém
rázu nakupovaných pozemků, ať už jde o vinice, kukuřičná pole či jiné
pozemky; o tom, zda je půda zalesněná, kamenitá či neúrodná.

Čtvrtý dům vypovídá o městu a jeho pánu či vládci. Vládne hrudi
a plicím.

Z barev mu přísluší červená. Jeho kosignifikátorem je znamení Raka
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a z planet Slunce. Nazýváme jej také zemský roh horoskopu či Imum
Cœli. Je to ženský dům, severní roh horoskopu; v nativitách či konkrét-
ních otázkách představuje čtvrtý dům otce, stejně jako Slunce během
dne a Saturn v noci; pokud je v něm však Slunce a není poškozené,
pravděpodobně naznačuje, že otec byl vznešeného původu a podobně.

Pátý dům

Podle tohoto domu můžeme usuzovat o dětech, velvyslancích, o stavu
ženy s dítětem, hostinách, hospodách, krčmách, hrách, poslech či agen-
tech republiky, o otcově bohatství, zásobování obleženého města, zda
těhotná žena porodí syna či dceru; o zdraví či nemoci tazatelova syna
či dcery.

Ovládá žaludek, játra, srdce, boky a záda. Je to mužský dům.
Z barev vládne černé a bílé nebo barvě medu; je to následný dům.

Jeho kosignifikátory jsou znamení Lva a Venuše, jíž se v tomto domě daří
dobře, protože jde o dům rozkoše, potěšení a radosti. Velmi neblahý je
pro Mars a Saturn; ti zde naznačují neposlušné děti a neblahé události.

Šestý dům

Týká se mužského a ženského služebnictva, otroků na galejích, prasat,
ovcí, koz, králíků, zajíců a veškerého menšího dobytka a zisků či ztrát
s ním spjatých. Vypovídá o nemocích, jejich povaze a příčině, význam-
ných poruchách nálad, ať už se dají, nebo nedají léčit; říká, zda bude
nemoc trvat dlouho, či krátce; vypovídá také o námezdnících, nájem-
nících, farmářích, pasácích ovcí, vepřů či dobytka, těch, kdo se starají
o králíky, a také o strýcích a tetách, otcových bratřích a sestrách.

Vládne nižším částem břicha, střevům a zadku. Je to ženský a kon-
cový dům, neblahý, neboť není v žádném aspektu na ascendent.

Z barev mu přísluší černá. Marsu se v tomto domě daří dobře, ale jeho
kosignifikátorem je znamení Panny, z planet Merkur; obvykle shledáme,
že konjunkce Marsu s Venuší v tomto domě naznačuje dobrého lékaře.
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Sedmý dům

Můžeme z něj usuzovat o manželství a vypovídá o osobě, na kterou
se ptáme, ať už jde o muže, nebo o ženu. Týká se všech milostných
záležitostí či veřejných nepřátel; obhájce v soudním sporu, ve válce pro-
tivníka, všech rozepří, soubojů, právníků; v astrologii se týká astrologa
samotného, v medicíně lékaře; rovněž zlodějů a krádeží; lupičů, žen
i mužů, manželek, milenek, jejich postavy, vzhledu a stavu, zda jsou
urozené či neurozené; roční ingres vypovídá o tom, zda máme očekávat
válku či mír, kdo zvítězí a kdo prohraje; také o uprchlících, zbězích,
vyhnancích a lidech mimo zákon.

Jeho kosignifikátorem je znamení Vah a Luna; planety Saturn a Mars
zde jsou velmi neblahé, naznačují nemoc v manželství.

Z barev je s ním spjata tmavě černá.
Ovládá kyčle, pupek a zadnici a nazývá se západní hrot horoskopu.

Je mužský.

Osmý dům

Pozůstalost, smrt, její okolnosti a ráz; poslední vůle, závěti a testamenty
zemřelých; manželčino věno, její majetek, zda je velký, či malý, a zda
k němu lze přijít snadno, anebo s obtížemi. V soubojích představuje
protivníkova sekundanta; v soudních sporech přátele obžalovaného. Na-
značuje, jakou smrtí člověk zemře, a strachy a úzkosti mysli, také kdo
bude mít prospěch či se stane dědicem zesnulých.

Ovládá intimní tělesné partie; z barev zelenou a černou.
Ze znamení je mu kosignifikátorem Štír, z planet Saturn. Ovládá

hemoroidy, ledvinové kameny, potíže s prostatou, otravy jedem a močový
měchýř. Je to dům následný a ženský.

Devátý dům

S pomocí tohoto domu můžeme usuzovat o cestování či dlouhých zámoř-
ských plavbách; nábožensky založených lidech, kléru jakéhokoli druhu,
biskupech či obyčejných farářích; o snech, vizích, cizích zemích, kni-
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hách, studiu, církevních úřadech, obročích a prebendách,* příbuzných
manželčiných či manželových.

Je spjat se zelenou a bílou barvou.
V lidském těle ovládá zadek, boky a stehna. Kosignifikátory jsou

Střelec a Jupiter; a když je v domě Jupiter, přirozeně naznačuje zbožného
člověka anebo někoho zdrženlivě založeného; často jsem se setkal s tím,
že když v tomto domě byl nešťastně postavený Dračí ocas, Mars či
Saturn, byl tazatel stěží někdo lepší než ateista anebo zapřisáhlý sektář.
Slunci se v tomto mužském, koncovém domě daří dobře.

Desátý dům

Obvykle znamená krále, prince, vévody, hrabata, soudce, první ministry,
úřadující velitele armád či měst, všemožné pravomocné úředníky, matky,
čest, povýšení, důstojnost, úřední službu, právníky; povolání či obchod;
je spjat s královstvími, říšemi, vévodstvími a zeměmi.

Má barvy červenou a bílou a vládne kolenům a stehnům.
Nazývá se Medium Cœli či střed nebes a je ženský. Jeho kosignifi-

kátory jsou Kozoroh a Mars, a také Jupiter či Slunce tento dům činí
šťastným, pokud jsou v něm tyto planety umístěny. Saturn a Dračí ocas
obvykle čest upírají, ať už jako povahový rys, anebo v tom smyslu, že
jde o obyčejného člověka, jehož si svět příliš necení a nemá moc štěstí
v zaměstnání a obchodu či není příliš šikovný v provádění svého řemesla.

Jedenáctý dům

Obecně představuje přátele a přátelství, naději, důvěru, sebejistotu,
chválu či hanu, věrnost či faleš přátel, v souvislosti s králi značí jejich
oblíbence, poradce, služebníky, spojence, jejich finance, státní pokladnu
či poklad; ve válce jejich zásobování a vojsko, dále dvořany a podobně.
V říši spravované šlechtici i prostými občany představuje jejich společnou
účast v radě; v Londýně znamená desátý dům horní, jedenáctý dolní
sněmovnu;** ascendent většinu občanů tohoto města.

* V orig. adwovson, v anglickém církevním právu zákon upravující přidělování
volných obročí.
** V současnosti Guildhall.
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Z tělesných údů vládne nohám až ke kotníkům.
Z barev šafránové a žluté.
Kosignifikátory jsou ze znamení Vodnář a z planet Slunce; Jupiteru

se v tomto domě daří obzvášť dobře. Je to následný dům, mužský a svou
mocí je rovnocenný sedmému či čtvrtému domu.

Dvanáctý dům

Znamená tajné nepřátele, čarodějnice, velký dobytek, koně, hovězí do-
bytek, slony a podobně; také zármutek, zkoušky, uvěznění, všemožné
útrapy, sebevraždy; a lidi, kteří zlovolně škodí svým sousedům, případně
na ně tajně donášejí.

Kosignifikátory jsou Ryby a Venuše; Saturnu se v tomto domě daří
dobře, protože koneckonců Saturn je zdrojem potíží. V lidském těle
vládne chodidlům.

Je s ním spjata zelená barva.
Je to koncový dům, ženský, lidově se mu říkává Katafora, což platí

pro všechny koncové domy. Takový je skutečný ráz astrologických domů
vypracovaný podle Ptolemaiova učení a na základě mých vlastních
letitých zkušeností. Musím přiznat, že Arabové vytvořili ještě několik
dalších rozdělení domů, ale ve své praxi jsem na nich nikdy neshledal
nic pravdivého, a proto o nich ani nic neříkám.
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O Saturnu a jeho významu

Obvykle se nazývá Saturn, někteří autoři jej však nazývají Chronos,Názvy
Phænon či Falcifer.

Je nejvyšší ze všech planet; nachází se mezi Jupiterem a firmamentem,
není nijak jasný či zářící, ani se netřpytí, ani nezáří, nýbrž je barvy
bledé, sinavé a šedé, popelavé. Pohybuje se pomalu a svou cestu dvanáctiBarva
znameními zvěrokruhu urazí zhruba za 29 let a 157 dní. Jeho průměrnáPohyb
rychlost je dvě minuty a jedna sekunda; jeho denní pohyb je někdy
tři, čtyři, pět či šest minut, zřídka víc. Jeho největší severní šířka, tedyŠířka
vzdálenost od ekliptiky, je dva stupně a 49 minut; větší nebývá.

Ve zvěrokruhu je doma ve dvou ze dvanácti znamení; Kozoroh jeDomy
jeho nočním domem, Vodnář denním. V povýšení je ve Vahách, v pádu
v Beranu. Dobře se mu vede ve znamení Vodnáře.

Vládne za dne vzdušné triplicitě, která je tvořena znamením Blíženců,Triplicita
Vah a Vodnáře; ve všech dvanácti znameních mu Ptolemaios přisoudil
hranice na těchto stupních:Hranice

V Beranu 27 28 29 30
V Býku 23 24 25 26
V Blížencích 22 23 24 25
V Raku 28 29 30
Ve Lvu 1 2 3 4 5 6
V Panně 19 20 21 22 23 24
Ve Vahách 1 2 3 4 5 6
Ve Štíru 28 29 30
Ve Střelci 21 22 23 24 25
V Kozorohu 26 27 28 29 30
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Ve Vodnáři 1 2 3 4 5 6
V Rybách 27 28 29 30

To znamená, že pokud bude Saturn ve spojitosti s otázkou na Tvář
kterémkoli ze stupňů, kde je jeho hranice, nemůže se o něm říci, že
by byl peregrinní anebo zbavený svých esenciálních hodností. Pokud
bude na kterémkoli z těchto stupňů, jež mu byly přisouzeny kvůli jeho
tváři či dekanu, nelze o něm říci, že by byl peregrinní: totéž platí pro
všechny ostatní planety.

Rovněž mu jako jeho tvář či dekan přísluší následující stupně:

V Býku 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ve Lvu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ve Vahách 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Ve Střelci 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
V Rybách 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Retrográdní je 140 dní.
Než začne postupovat retrográdně, je pět dní stacionární, potom je

opět pět dní stacionární, než začne postupovat direktně.
Je to denní planeta, chladná a suchá (je velmi vzdálený od slunečního Povaha

žáru), přísluší mu vlhké výpary, je melancholické povahy, zemský, mužský,
původce velkých neštěstí, osamělosti, škodolibosti a podobně.

V těchto případech bývá hluboký v imaginaci, jeho činy jsou rázné, Způsoby
a činnosti při
jeho dobrém
postavení

slova rezervovaná, je velmi šetrný v řeči a dávání, v námaze trpělivý,
v hádkách či diskusích vážný, v získávání světského prospěchu horlivý
a starostlivý, odříkavý ve všech svých činnostech.

Potom je závistivý, chamtivý, žárlivý a nedůvěřivý, bojácný, spros- Pokud je
poškozenýtý, pokrytecký, líný, podezíravý, tvrdohlavý, opovrhuje ženami, lže, je

zkažený, reptá, není nikdy spokojený a propadá malomyslnosti.
Většina těla je spíše chladná a suchá, jedná se o člověka střední Tělesná

konstitucepostavy. Pleť je bledá, snědá či matná, jeho oči malé a černé, sklápí
je; široké čelo, černé, nepoddajné a hrubé vlasy, velké povislé uši, pod-
mračené obočí, tlusté rty a silný nos, řídké vousy, nepříjemný výraz
tváře, hlavu vystrkuje dopředu anebo ji sklání, ramena má mohutná
a široká, mnohdy nahrbená; břicho malé a hubené, hubená a nepříliš
dlouhá stehna, nesouměrná kolena a chodidla, jimiž o sebe často naráží
a podobně.
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Je třeba dbát na to, zda je Saturn na východ od Slunce; potom jeSaturn
na východ
od Slunce

postava menší, ale souměrně a dobře stavěná.
V opačném případě je člověk tmavší pleti, má méně vlasů a je hubený.

A opět, když nemá šířku, je tělo hubenější; pokud má velkou šířku, tělo jeSaturn
na západě tlustší či masitější; pokud je šířka jižní, bude masitější, ale pohyblivější.

Pokud bude šířka severní, bude chlupatý a silně masitý.
Pokud bude Saturn stacionární po direktním pohybu, bude trochu

tlustý.
Pokud bude stacionární po retrográdním pohybu, bude tělo náchylné

k nemocem a slabé. To je třeba obdobně brát v úvahu i v případě
ostatních planet.

Obecně znamená farmáře, klauny, žebráky, nádeníky, starce, otce,Lidské
kvality dědečky, mnichy, jezuity a sektáře.

Koželuh, noční hlídač, horník, hrnčíř, metař, instalatér, výrobce cihel,Povolání
výrobce sladu, kominík, kostelník, hrobař, podkoní, uhlíř, kočí, zahradník,
kopáč, výrobce svíček, barvíř černých šatů, pasák, pastýř či honák krav.

Všemožné vady pravého ucha, zubů, všechny sezónní horečky* po-Nemoci
cházející z chladu, suché a melancholické rozlady, malomocenství, revma,
tuberkulóza, žloutenka, paralýza, třas, fobie, halucinace, vodnatelnost,
zápal rukou a nohou, mrtvice, vlčí hlad,** silné prokrvení hemoroidů,
kýla, zvláště pokud je Saturn ve Lvu, Štíru anebo špatně aspektovaný
Venuší.

Kyselá, hořká, ostrá; v těle vládne slezině.Chuť
Přísluší mu čemeřice, astry, oměj, bolehlav, kapradí, bílá a černá če-Byliny

meřice, blín, kyvor lékařský, lopuch, pastinák, dračinec, luštěniny, sporýš,
mandragora, mák, mech, rulík, svlačec, andělika, pelyněk, zimostráz, tře-
zalka, pomerančovník, špenát, kokoška pastuší tobolka, kmín, přeslička,
zemědým.

Tamaryšek, jalovec, kasie, kapary, routa, polyp, vrba, tis, cypřiš,Rostliny
a stromy konopí, borovice.

Osel, kočka, zajíc, myš, krtek, slon, medvěd, pes, vlk, bazilišek,*** kro-Zvířata
a podobně kodýl, štír, ropucha, had, zmije, vepř, všemožná havěť živící se hnilobou,

ať už v zemi, vodě či zbořených domech.
Úhoř, želva, škeble.Ryby

* V orig. agues ve smyslu stavu, vyznačujícího se střídáním zimnice, horečky a pocení.
** Orig. dog-hunger; velmi silný hlad z neznámých příčin.
*** Legendární had či drak se smrtícím dechem a pohledem.
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Netopýr, vrána, čejka, sova, komár, jeřáb, páv, kobylka, drozd, kos, Ptáci
a podobněpštros, kukačka.

Má v oblibě pouště, lesy, tmavá údolí, jeskyně, doupata, díry, hory, Místa
pohřebiště, církevní pozemky a podobně, zbořené stavby, uhelné doly,
šachty, špinavé a zapáchající bažiny, žumpy, veřejné záchodky a podobně.

Vládne olovu, magnetovci, strusce všech kovů a rovněž prachu a špíně Minerály
pocházející z kteréhokoli materiálu.

Safír, lapis lazuli, všechny černé, ošklivé, obyčejné kameny, které Kameny
nelze brousit, a kameny smutných, popelavých či černých barev.

Způsobuje zamračené, zatažené a tmavé ovzduší, chladné a nehos- Počasí
tinné, tmavé, černé a nízké mraky: o tom však pojednám podrobněji ve
speciálním pojednání.

Má v oblibě východní čtvrtinu nebe a způsobuje východní vítr v době Vítr
růstu kterékoli jemu příslušející rostliny; staří mívali ve zvyku obracet
v jeho hodinách tvář k východu, a to pokud možno když je v rohovém
domě, v prvním, desátém a jedenáctém domě a když s ním Luna vstupuje
do trinu či sextilu.

Jeho orbis je devět stupňů před a po; to znamená, že jeho vliv začíná Orbis
působit, když je on vůči některé planetě či jiná planeta vůči němu
v aplikační fázi aspektu od devíti stupňů od přesného aspektu, a jeho
působení pokračuje i po jeho skončení ještě dalších devět stupňů.

V těhotenství vládne prvnímu a osmému měsíci od početí.
Největší počet let, jež poznamenává – 465. Roky
Větší – 57.
Jeho špatné roky – 43 a půl.
Nejmenší – 30.
Což má následující význam. Řekněme, že stavíme nový dům, budu-

jeme město, zakládáme rodinu anebo knížectví v době, kdy je Saturn
bytostně či nahodile silný. Astrolog se bude pravděpodobně domnívat,
že rodina, knížectví apod. má před sebou 465 let důstojného trvání a bez
znatelných změn; a když je v něčí nativitě Saturn dobře postavený, je
pánem narození a podobně, potom by mohl v souladu s touto přiroze-
ností žít 57 let; pokud by nebyl dobře postavený, potom jen 43, a pokud
by byl vládcem nativity, přitom však byl slabý, dítě by se dožilo jen
30 let, stěží více, protože povaha Saturnu je suchá a chladná, což jsou
kvality pro člověka ničivé.

Má vztah k chátrání starých lidí, je spjat s otci, dědečky, podobně
i u rostlin, stromů a všeho živého.
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Novější autoři tvrdí, že vládne Bavorsku, Sasku, Štýrsku, Romandiole,Země
Raveně, Kostnici a Ingolstadtu.

Cassiel alias Captiel.Anděl
Jeho přátelé jsou Jupiter, Slunce a Merkur, jeho nepřátelé Mars

a Venuše.
Sobotu nazýváme jeho dnem, protože tehdy začíná vládnout za

úsvitu a vládne v první a osmé hodině tohoto dne.
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O Jupiteru a jeho významu

Jupiter se (podle starých) nachází vedle Saturnu, můžete se setkat s tím,
že se mu říká Zeus nebo Phæton. Ze všech pouhým okem viditelných
planet se nám jeví jako největší (s výjimkou Slunce, Luny a Venuše).
Má jasnou, čistou, azurovou barvu. Pohybuje se rychleji než Saturn, Barva, pohyb
dvanácti znameními zvěrokruhu projde za dvanáct let. Jeho průměrná
rychlost je 4 minuty 59 sekund; jeho denní pohyb 8 10 12 či 14 minut,
stěží víc.

Jeho největší severní šířka je 1 38. Šířka
Jeho největší jižní šířka je 1 40
Je doma ve dvou z dvanácti znamení zvěrokruhu; jeho denním domem Domy

je Střelec, nočním Ryby. Poškozený je v Blížencích a Panně, povýšený
v Raku, v pádu je v Kozorohu.

Vládne ohnivé triplicitě v noci, tedy Beranu, Lvu a Střelci. Triplicita
Za jeho hranice se pokládají následující stupně: Hranice

V Beranu 1 2 3 4 5 6
V Býku 16 17 18 19 20 21 22
V Blížencích 8 9 10 11 12 13 14
V Raku 7 8 9 10 11 12 13
Ve Lvu 20 21 22 23 24 25
V Panně 14 15 16 17 18
Ve Vahách 12 13 14 15 16 17 18 19
Ve Štíru 7 8 9 10 11 12 13 14
Ve Střelci 1 2 3 4 5 6 7 8
V Kozorohu 13 14 15 16 17 18 19
Ve Vodnáři 21 22 23 24 25
V Rybách 9 10 11 12 13 14
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Za tvář či dekan se mu přisuzuje:Tvář

V Blížencích 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ve Lvu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Ve Vahách 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
V Kozorohu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
V Rybách 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Je retrográdní asi 120 dnů v roce a stacionární je pět dní, než začne
být retrográdní, a pět dní, než začne postupovat opět direktně.

Je to denní, mužská planeta, mírně teplá a vlhká, vzdušná, sangvi-Povaha
nické povahy, přináší štěstí, působí umírněnost, skromnost, střízlivost
a spravedlnost.

Při dobrém postavení je velkodušný, věrný, ostýchavý, chvályhodněZpůsoby
a činnosti při
jeho dobrém
postavení

usilující o vznešené cíle, ve veškerém svém jednání je milovníkem pocti-
vosti, touží prospívat všem lidem, koná slavné činy, je důstojný a zbožný,
vyznačuje se příjemnou výmluvností v hovoru, je velmi laskavý k ženě
a dětem, ctí starší, usilovně pomáhá chudým, je oddán charitě a velmi
zbožný, svobodomyslný, nenávidí všechnu nepravost, je spravedlivý,
moudrý, cudný, vděčný, ctnostný; pokud je Jupiter signifikátorem člo-
věka či otázky, vládcem jeho ascendentu v nativitě a dobře postavený,
můžete mu přisuzovat výše jmenované vlastnosti.

Pokud je Jupiter nešťastný, ztrácí své dědictví, strpí, aby jej ostatníPokud je
poškozený podváděli, je pokrytecky zbožný, tvrdohlavý, tvrdošíjně zastává falešná

náboženská přesvědčení, je nevědomý, lehkovážný, jeho náklonnost k přá-
telům postrádá příjemnost, je nezdvořilý a hloupý, schismatik, v každé
společnosti se ponižuje, hrbí se a klaní, kde toho není zapotřebí.

Vyznačuje se vysokou, rovnou a vzpřímenou postavou; hnědá, zdraváTělesná
konstituce a krásná pleť, tvář má protáhlou či oválnou, plnou a masitou; vysoké

čelo, velké šedé oči, jemné, kaštanově hnědé vlasy, husté vousy, velké,
objemné břicho; silná stehna, silné nohy; jeho velká chodidla představují
nejméně pěknou část jeho těla; v řeči je střízlivý a vážný.

Čistší pleť a pokožka medové barvy, anebo mezi červenou a bílou;Východní
sangvinické, zdravé barvy. Velké oči, tělo masitější, obvykle má mateřské
znaménko či jizvu na pravé noze.

Čistá a krásná pleť, postava nižší, světle hnědé anebo plavé vlasy,Západní
hladké čelo, někdy plešatý.

Je spjat se soudci, senátory, poradci, církevními pracovníky, bis-
Lidé a jejich
charakter
obecně kupy, kněžími, faráři, kardinály, kancléři, doktory občanského práva,
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mladými učenci a studenty na univerzitě či koleji, právníky, oděvníky
a obchodníky s vlněnými oděvy.

Zápal plic, všechny nemoci jater, levého ucha; mrtvice, bušení srdce, Nemoci
křeče, bolesti zad, všechny nemoci žil, žeber, krve, hnisavá angína, plyna-
tost, všechen rozklad v krvi a horečky pocházející z přílišného množství
krve.

Vládne sladké chuti a příjemným, nevtíravým vůním. Chuť
Mořská zelená či modrá, purpurová, popelavá, zelenožlutá. Barvy
Hřebíček a hřebíčkový cukr, muškát, muškátový oříšek, fialka, jahody, Byliny a léky

balzámovník, petúnie, zeměžluč, len, rdesno, zemědým, plicník, drchnička,
černý bez, oregano či divoká majoránka, rebarbora, černohlávek, brutnák,
pilát, pšenice, vrba, konopáč, fialky, karafiát, jaterník, bazalka, granátová
jablka, pivoňka, lékořice, máta, řečík lentišek, sedmikráska, kopretina,
šafrán.

Třešeň, bříza, moruše, korálovník,* dub, vavřín, olivovník, angrešt, Rostliny,
stromymandlovník, břečťan, manna, muškát, vinná réva, fíkovník, jasan, hruška,

líska, buk, borovice, hrozinky.
Ovce, jelen, laň, hovězí dobytek, slon, drak, tygr, jednorožec, mírná Zvířata

a přátelská zvířata a zvířata velmi prospěšná lidem.
Čáp, sluka, skřivan, orel, domácí holubi, koroptev, včela, bažant, páv, Ptáci

slepice.
Delfín, velryba, had, sumec. Ryby
Má v oblibě místa poblíž oltářů církve, veřejná shromáždění, synody, Místa

konvokace, čistá, příjemná místa s náležitě oděnými lidmi, soudní dvory,
místa, kde se řeční.

Cín. Minerály
Ametyst, safír, smaragd, hyacint, topas, křišťál, bezoár, mramor Drahé

kamenya kámen, jejž v Anglii nazýváme freestone.**
Obvykle působí mírné, příjemné a zdraví prospěšné severní větry, Počasí

a jeho jemné vyzařování mírní nepříjemné počasí kterékoli škodlivé
planety.

Vládne severnímu větru, té jeho části, jež míří na východ. Vítr
Jeho vyzařování či orbis je devět stupňů před i po kterémkoli aspektu. Orbis
Vládne druhému a desátému měsíci; jeho hlavní sídlo v člověku jsou Těhotenství

játra a z živlů ovládá vzduch.

* Některý z obvykle opadavých stromů či keřů z druhu Erythrina, rodu hrachovi-
tých, pocházející a pěstovaný v teplých oblastech, třílistý, s nápadně červenými či
oranžovými květy a plody obsahujícími často nápadně barevná semena.
** Snadno opracovatelný kámen používaný ve stavebnictví, např. pískovec.
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Jeho největší roky – 428, větší 79, špatné 45 a nejmenší 12.Roky
Lidé středního věku nebo plně soudní a svobodní.Věk
Vládne druhému klimatu.Klima
Babylon, Persie, Maďarsko, Španělsko, Kolín.Země
Přisuzuje se mu číslo tři.Číslo
Cadkiel.Anděl
Čtvrtek; vládne první a osmou hodinu po východu Slunce; délkuDen v týdnu

planetární hodiny zjistíte podle východu Slunce a tabulky, jež bude
následovat.

Všechny planety kromě Marsu jsou Jupiteru přátelské. Růst každé
rostliny odpovídá Jupiteru; a všimnete si, že je velmi mocný jak co
do bytostných, tak nahodilých prospěšných vlastností, když je k němu
v dobrém poměru Luna, a pokud je to možné, nechť se Luna stane
jednou z jeho prospěšných vlastností a podobně.



Kapitola 10

O Marsu a jeho významu

Mars pořadím následuje po Jupiteru; staří jej někdy nazývali Mavors, Barva
Ares, Pyroeis či Gradivus. Je menší než Jupiter či Venuše a našemu zraku
se jeví v zářivé, ohnivé a jiskřivé barvě. Svůj oběh zvěrokruhem dovršuje
za rok a 321 dnů. Jeho největší severní šířka je 4 stupně 31 minut, jižní Šířka
6 stupňů a 47 minut.

Pohybuje se průměrnou rychlostí 31 minut 27 sekund. Pohyb
Jeho denní pohyb nebývá víc než 32, 34, 36, 38, 40, 42 nebo 44 minut

za den.
Jeho denním domem je Beran, Štír domem nočním; v povýšení je

na 28 stupni Kozoroha, v pádu je na 28 stupních Raka, poškozený
je ve Vahách a Býku; retrográdní je 80 dní v roce; před začátkem
své retrogradity je stacionární dva nebo tři dny, než je direktní, bývá
stacionární dva dny, poté jen jeden den.

Zcela ovládá vodní triplicitu, Raka, Štíra a Ryby. Triplicita
Ve všech dvanácti znameních mu Ptolemaios připisuje jako jeho Hranice

hranice následující stupně:

V Beranu 22 23 24 25 26
V Býku 27 28 29 30
V Blížencích 26 27 28 29 30
V Raku 1 2 3 4 5 6
Ve Lvu 26 27 28 29 30
V Panně 25 26 27 28 29 30
Ve Vahách 25 26 27 28 29 30
Ve Štíru 1 2 3 4 5 6
Ve Střelci 26 27 28 29 30



80 Křesťanská astrologie

V Kozorohu 20 21 22 23 24 25
Ve Vodnáři 26 27 28 29 30
V rybách 21 22 23 24 25 26

Jeho tváři se přisuzují následující stupně:Tvář

V Beranu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
V Blížencích 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Ve Lvu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ve Štíru 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
V Kozorohu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
V Rybách 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Je to mužská, noční planeta povahy teplé a suché, cholerické a ohnivé,Povaha
spíše neblahé; způsobuje hádky, rozepře a spory.

V záležitostech války a odvahy je neporazitelný, opovrhuje nebez-Jeho
působení,
když je dobře
postavený

pečím a nikdo jej nepřekoná; neřídí se rozumem, je odvážný, sebejistý,
neústupný, svárlivý, veškerou čest nárokuje jen pro sebe, udatný, milov-
ník válek a všeho, co s nimi souvisí, vrhá se do každého nebezpečenství,
dobrovolně neposlouchá nikoho ani se nikomu nepoddá; zeširoka vypráví
o vlastních činech; o všechno bojuje a snaží se zvítězit, přece však ve
svých záležitostech jedná rozvážně.

Potom je to bezectný a vychloubačný žvanil, milovník zabíjení a bo-Pokud je
poškozený jů, vražd a loupení, podněcuje pobouření, rvačky a nepokoje; je to

zloděj ve velkém stylu, vytratí se jako vítr, zrádce neklidného ducha,
křivopřísežník, necudný, zbrklý, nelidský, nebojí se Boha a nestará se
o lidi, nevděčný, proradný, utlačovatel, plenitel, podvodník, vztekloun
a násilník.

Obecně můžeme říct, že lidé signovaní Marsem vypadají následovně:Tělesná
konstituce jsou spíše střední postavy, mají silná těla a mohutné kosti; bývají spíše

štíhlí než tlustí; pokožka bývá hnědé, zdravé anebo světlé barvy; tvář
mají kulatou, vlasy zrzavé či plavé, často kudrnaté či vlnité, ostré,
pichlavé, oříškově hnědé oči a statečný, sebejistý zevnějšek; dělají dojem
aktivních a nebojácných lidí.

Je-li Mars na východ od Slunce, naznačuje udatného člověka; takovíVýchodní
bývají rudolící s trochou bílé; jejich tělo je přiměřeně vysoké a chlupaté.

Silně brunátná pokožka, ale střední postava; malá hlava, jemné těloZápadní
bez chlupů; rovné blond vlasy; přirozené šťávy celkově sušší.
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Princové vládnoucí jako tyrani a utlačovatelé, uzurpátoři a doby- Charakter
a povolánívatelé.

Armádní generálové, plukovníci, kapitáni a vůbec velící vojáci v ar-
mádách, vojáci všeho druhu, lékaři, lékárníci, chirurgové, alchymisté,
střelci, řezníci, policisté, seržanti, soudní zřízenci, popravčí, lupiči, kováři,
pekaři, zbrojíři, hlídači, krejčí, střihači, nožíři a mečíři, holiči, barvíři,
kuchaři, tesaři, hráči, medvědáři, koželuzi.

Onemocnění žlučníku, levého ucha, malárie, smrtící horečky, migrény, Nemoci
vředy, mor a všechny jeho příznaky, popáleniny, kroužkový lišej, puchýře,
záchvaty zuřivosti, náhlé duševní rozlady, žloutenka, úplavice, píštěl,
všechna zranění a nemoci mužských genitálií, ledvinové kameny a ka-
meny v močových cestách, jizvy nebo drobné vyrážky na tváři, všechna
zranění železnými předměty, pásový opar a všechny choroby způsobené
nadbytkem žluči, vzteku či vášně.

Má v oblibě červenou nebo žlutou barvu, ohnivou a zářící jako šafrán; Barvy a chuti
hořké, ostré a pálivé chutě; ze šťav má v oblibě žluč.

S Marsem spojujeme byliny, jež mají květy červené nebo načervenalé Byliny
a ostré a špičaté listy, pálivou chuť a rády rostou na suchých místech,
působí rozkladně a pronikají maso a kosti tím nejjemnějším žárem. Jsou
to následující: kopřivy, všechny možné bodláky, jehlice, ďáblovo mléko,
pryšec, bílé a červené ostružiny, bílé nazývají bylinkáři lidově „ramme“,
vřes, cibule, svlačec, česnek, hořčičné semínko, pepř, zázvor, pórek,
dobromysl, jablečník, bolehlav, červený santal, tamaryšek, všechny byliny
povzbuzující tvorbu žluči, ředkvičky, castoreum, aresmart, assarum,
carduus benedictus, španělské mušky.

Všechny pichlavé stromy, jako kaštan a trnité keře.
Panter, tygr, mastif, sup, liška; živočichové bojovní, draví a odvážní, Zvířata

bobr, kůň, mula, pštros, kozel, vlk, leopard, divoký osel, komár, moucha,
čejka, bazilišek, gryf, medvěd.

Štika, žralok, parma, mečoun, všichni páchnoucí červi a štíři. Ryby
Jestřáb, sup, luňák (všichni dravci), havran, kormorán, sova (někteří Ptáci

tvrdí, že orel), vrána, straka.
Kovárna, obchody, hutní pece, jatka, místa, kde se vypalují či vypa- Místa

lovaly cihly nebo dřevěné uhlí, komíny.
Železo, antimon, arsenik, síra, okr. Minerály
Adamantium, magnetovec, krevel, jaspis, různobarevné ametysty, Kameny

prubířský kámen, červené olovo či rumělka.
Červánky, bouře, blesky, ohnivé jevy, zhoubné ovzduší, které se Počasí
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objevuje obvykle po delší době sucha a dobrého počasí, a to na způsob
nepříjemných a nezdravých mlh.

Vyvolává západní vítr.Větry
Jeho orbis je jen sedm stupňů před a po kterémkoli jeho aspektu.Orbis
Vládne rokům mladistvého rozkvětu a věku od 41 do 56 let; jehoRoky

největší roky jsou 264, větší 66, špatné 40 a nejmenší 15.
Sarmatie, Lombardie, Batavia (dnešní jižní Nizozemí), Ferrara, Goth-Země

land a třetí klima.*
Vládne úterku, a v něm první a osmé hodině po východu Slunce;Den v týdnu

v těhotenství třetímu měsíci.
Samael.Anděl
Přátelí se jen s Venuší; ostatní planety jsou mu nepřátelské.

* Např. dolní Egypt, pozn. red.



Kapitola 11

O Slunci a jeho obecných a zvláštních
charakteristikách

Slunce je umístěno uprostřed ostatních planet a staří, básnící i astrologo-
vé, je nazývají Sol, Titán, Phoebus, Apolón, Paján, Osiris, Joviš. Netřeba Sol
zmiňovat jeho barvu, vždyť je ustavičně viditelné všem smrtelníkům.
Dvanácti znameními zvěrokruhu projde za rok, tedy za 365 dní a několik
hodin. Jeho průměrná rychlost je 59 8; avšak jeho denní rychlost je
někdy 57 minut 16 sekund, někdy víc, nikdy se však nepohybuje rychleji
než 61 minut a 6 sekund. Pohyb

Vždy se pohybuje po ekliptice a nikdy nemá šířku, takže je mezi
astrology velmi nevhodné hovořit o šířce Slunce.

Jeho domem je jen znamení Lva, ve Vodnáři je ve zničení. Domicil
V exaltaci je na 19 stupních Berana a v pádu na 19 stupních Vah.
Slunce ovládá ve dne ohnivý tringon: Berana, Lva a Střelce. Hranice
Nepřisuzují se mu žádné stupně jako hranice, ačkoli někteří tvrdí, že

je ve svých hranicích v šesti severních znameních – Beranu, Býku, Blí-
žencích, Raku, Lvu a Panně; toto tvrzení však nemá žádné opodstatnění,
proto ho nechám být.

Ve dvanácti znameních mu jsou přisuzovány tyto stupně jako jeho
tváře či dekany:

V Beranu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
V Blížencích 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
V Panně 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ve Štíru 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
V Kozorohu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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Slunce je vždy direktní, nikdy se o něm nedá říct, že by bylo retro-
grádní; je ale pravda, že se pohybuje v různém čase různě rychle.

Přirozenosti je teplé a suché, ale umírněnější než Mars; je to mužská,Povaha
denní planeta; pokud je dobře postavené, znamená štěstí.

S dobře postaveným Sluncem je člověk velmi věrný, bedlivě dodržuje
sliby; mívá nutkání vládnout a panovat všude, kam přijde; je rozumnýJeho

působení,
když je dobře
postavené

a vynikajícího úsudku; důstojný a impozantní, horlivě usiluje získat
slávu a jmění, avšak s obojím je s to se snadno opět rozloučit; člověk
signovaný Sluncem obvykle hovoří vážně, stručně, s velkou jistotou
a sebeovládáním; je důvěryhodný, diskrétní, věrný, mluví rozvážně vzdor
své srdečnosti, je ale přívětivý, poddajný a vyznačuje se lidskostí vůči
všem lidem; miluje přepych, vznešenost a vše důstojné; nic sprostého
mu ani nepřijde na mysl.

Když je Slunce poškozené, bývá člověk arogantní a pyšný, opovrhujeKdyž je
poškozené všemi lidmi, je posedlý svým vznešeným původem, omezený v chápání

i úsudku, netrpělivý, otravný a dominantní; mluví do větru, je rozha-
zovačný, bláznivý, jeho slova nemají žádnou hodnotu a jeho činy jsou
nerozvážné; marnotratný, rozhazuje svůj majetek a závisí na dobročin-
nosti jiných, domnívá se však, že jsou mu všichni zavázáni, protože je
rodilý gentleman.

Slunce obvykle působí, že má člověk dobrou, statnou a silnou konstitu-Tělesná
konstituce ci; žlutou, šafránově zbarvenou pokožku, okrouhlé široké čelo, vypoulené

nebo velké, ostré a pronikavé oči, tělo silné a dobře stavěné, ani ne tak
krásné, jako spíše příjemné, naplněné teplem; vlasy mívá blond, a proto
brzy plešatí, má husté vousy a obvykle silně brunátnou pleť; tělo bývá
masité, leckdy silně robustní; lidé tohoto typu bývají čestní, upřímní,
dobromyslní a velmi srdeční, blahosklonní, kypívají zdravím a jsou velmi
lidští; dostatečně duchaplní, nikoli však upovídaní.

O Slunci můžeme říci, že je východní v horoskopu, tedy ve východní
čtvrtině horoskopu, nebo západní atd., všechny ostatní planety jsouVýchodní
buďto východní, když ráno vycházejí před ním, anebo západní, když se
nacházejí nad zemí po západu Slunce.Západní

Znamená krále, prince, císaře, vévody, markýze, hrabata, vojenskéCharakter
a povolání velitele, velvyslance, vysoké úředníky, obecně urozené lidi, dvořany, ty,

kdo touží po slávě a přízni, smírčí soudce, majory, vysoce postavené
úředníky a policisty, vášnivé lovce, komorníky v domech vznešených lidí,
starostu kteréhokoli města, městečka či vesnice; ale třeba i obyčejného
strážníka nebo vyššího úředníka; zlatníka, kovotepce, obráběče cínu či
mědi a mincíře.
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Z nemocí jsou s ním spjaty uhry na tváři, bušení srdce, třes, všechny Nemoci
nemoci mozku a srdce, onemocnění očí, křeče, náhlé mdloby, choroby úst,
páchnoucí dech, katar, úporné horečky; vládne srdci, mozku, pravému
oku a životní energii; u žen levému oku.

Vládne žluté a zlaté barvě, dále šarlatové a jasně červené, někteří Barvy
a chutětvrdí, že i purpurové. Z chutí si libuje ve sladkokyselé, dále má v oblibě

kořeněnou, nahořklou, ostřejší a pálivou chuť.
Rostliny, kterým vládne Slunce, příjemně voní, mívají dobrou chuť, Byliny

a rostlinyjejich květy jsou žluté či červené, bývají ušlechtile rostlé a mají v oblibě
otevřená a slunečná místa; jejich hlavním účinkem je posílení srdce,
prospívají vnitřním orgánům, čistí pohled očí, působí jako protijedy,
chrání před vším zlem i neblahými planetárními vlivy. Patří sem šafrán,
vavřín, citronovník, vinná réva, enula campana, třezalka, ambra, muškát,
zázvor, routa, balzamovník, afrikán, rozmarýn, rosa solis, skořice, orsej,
světlík, pivoňka, ječmen, mochna, nard, aloe, arzén.

Jasan, palma, vavřín, myrha, kadidlo, rákos, cedr, otočník, pomeran- Stromy
čovník a citronovník.

Lev, kůň, beran, krokodýl, býk, kozel, svatojánská muška. Zvířata
Tuleň, žralok, krab, hvězdice. Ryby
Orel, kohout, fénix, slavík, páv, labuť, káně, páteříček, jestřáb. Ptáci
Domy, královské dvory, paláce, divadla, všechny vznosné, čisté

a krásné stavby, sály, jídelny. Místa
Z prvků vládne Slunce ohni a jasně zářícím plamenům; z kovů ovládá

zlato. Minerály
a kovyHyacint, chrysolit, adamantium, karbunkul, etit, který lze nalézt

v orlích hnízdech, blýskavý magnetovec,* pokud by takový kámen byl Kameny
rubínové barvy.

Působí počasí podle roční doby; na jaře jemné zavlažující deštíky, Počasí
v létě horka, veliká, pokud je ve spojení s Marsem, na podzim mlhy,
v zimě přeháňky.

Má zálibu ve východní části světa a ve větru, který odtud vane. Vítr
Orbis je patnáct stupňů před kterýmkoli aspektem a stejně dlouhá Orbis

je i separační fáze.
Vládne mládí a věku, kdy je člověk nejsilnější; jeho největší roky Roky

jsou 1460, větší 120, špatné 69 a nejmenší 19.
Itálie, Sicílie, Čechy, čtvrté klima, Fénicie, Chaldea. Země
Michael. Anděl

* „Pantaure“ – kámen přitahující zlato, objevený Apoloniem z Tyany.
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Vládne neděli a její první a osmé hodině; z čísel jedničce a čtyřce,Dny v týdnu
v těhotenství čtvrtému měsíci. Všechny planety jsou mu přátelské kromě
Saturnu, který je jeho nepřítelem.



Kapitola 12

O Venuši, jejím významu a působení

Po Slunci následuje Venuše, která se někdy nazývá též Cytherea, Afro- Názvy
dité, Phosphoros, Vesperugo, Erycina.

Má jasnou zářící barvu a je obecně známa jako jitřní hvězda neboli Barva
Jitřenka, tedy když se objevuje před východem Slunce. Prostí lidé ji
nazývají jitřní hvězda, učení Lucifer, pokud je ji vidět dlouho předtím,
než Slunce vyjde. Pohybuje se průměrnou rychlostí 59 minut a 8 sekund;
její denní pohyb je někdy 62 minut, někdy 64, 65, 66 nebo 70, 74, 76, Pohyb
nikdy však nepostupuje rychleji než 82 minut denně. Největší severní
a jižní

šířka je devět stupňů a dvě minuty. V únoru roku 1643 měla severní Šířka
šířku osm stupňů a 36 minut.

Jejími domy jsou Býk a Váhy, povýšená je na 27 stupni Vah, ve Domicil
zničení je v Beranu a Štíru a v pádu na 27 stupních Panny.

Vládne ve dne zemské triplicitě, Býku, Panně a Kozorohu. Je dva Triplicita
dny stacionární, než začne být retrográdní, a opět dva dny stacionární,
než začne postupovat direktně. Obvykle bývá retrográdní 42 dní.

Ve znameních má jako své hranice tyto stupně: Hranice

V Beranu 7 8 9 10 11 12 13 14
V Býku 1 2 3 4 5 6 7 8
V Blížencích 15 16 17 18 19 20
V Raku 21 22 23 24 25 26 27
Ve Lvu 14 15 16 17 18 19
V Panně 8 9 10 11 12 13
Ve Vahách 7 8 9 10 11
Ve Štíru 15 16 17 18 19 20 21
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Ve Střelci 9 10 11 12 13 14
V Kozorohu 1 2 3 4 5 6
Ve Vodnáři 13 14 15 16 17 18 19 20
V Rybách 1 2 3 4 5 6 7 8

Následující stupně příslušejí její Tváři:

V Beranu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
V Raku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
V Panně 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Ve Štíru 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
V Rybách 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Je to ženská planeta, mírně chladná a vlhká, noční, spíše přízni-Povaha,
prvky vá, způsobuje veselí a radost; z prvků jsou venušské vzduch a voda,

z tělesných šťav flegma a krev, spolu s duchem a pohlavním semenem.
Naznačuje člověka klidného, nikoli milovníka soudních pří, hádekPůsobení,

když je dobře
umístěná

a rozbrojů, jenž je prost podlosti, avšak příjemný, spořádaný a elegantní,
je milovníkem radosti ve slovech i činech, čistě oděný, spíše pijan než
jedlík, se sklony holdovat erotickým zálibám, jenž se často zaplétá
do milostných záležitostí; jeho vzplanutí bývají vášnivá, je muzikální,
libuje si v koupelích a všech čestných a radostných setkáních, rovněž
v karnevalech a divadlech; je důvěřivý, nemá však rád trápení a vůbec
bolesti; dobrý společník, veselý, věrný, správný a ctnostný člověk, někdy
bývá žárlivý, aniž by k tomu měl důvod.

Takový člověk bývá rozmařilý, rozhazovačný, zcela oddaný prosto-Pokud je
poškozená pášnosti a oplzlým stykům se ženami, nestará se o svou dobrou pověst,

prahne po cizoložství, krvesmilstvu a smilstvu. Fanatický, přelétavý,
bezvěrec se špatnou pověstí, nedůvěryhodný, své jmění utrácí po hos-
podách, krčmách a mezi pohoršlivými, bídnými lidmi; společník je to
spíše líný, nedbá o své životní záležitosti ani o nábožnost; je to pouhý
ateista a člověk oddaný přírodním pohnutkám.

Člověk souměrné, ne však vysoké postavy, má bílou, občas trochuTělesná
konstituce potemnělou pleť, což jej činí ještě krásnějším; překrásné oči dočerna;

okrouhlá, nevelká tvář, spousta jemných vlasů obvykle světle hnědé
barvy, hezká ústa a usměvavé rty, tvář pěkně masitá, neklidný pátravý
pohled, rozkošné, velmi pěkně tvarované tělo; takový člověk miluje
všemožné krášlení a chce vypadat dobře, mít krásné tělo i šaty, mívá
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roztomilé ďolíčky ve tvářích, pronikavý pohled, celkově bývá velmi
svůdného vzhledu.

Je-li Venuše na východ od Slunce, tělo bývá spíše vysoké, anebo Východní
v něm bývá něco pevně vzpřímeného; nebývá korpulentní ani přespříliš
vysoké, ale pěkně utvářené. Skutečná venušská osoba je, jak jsme řekli,
pěkná, souměrná, jde o dobře vypadajícího muže či krásnou ženu.

Je-li západně od Slunce, bývá člověk nižší postavy, přece však po- Západní
hledný a pěkný tvarem i celkovým ustrojením, všemi oblíbený.

Hudebníci, hráči, výrobci a prodavači hedvábí, výrobci lnu, malí- Charakter
a povoláníři, klenotníci, hudebníci, brusiči drahokamů, výrobci výšivek, dámské

krejčové, manželky, matky, panny, sboroví zpěváci, houslisté, dudáci,
pokud je ve spojení s Lunou pěvci balad, voňavkáři, švadleny, kreslíři,
rytci, čalouníci, výtvarníci, rukavičkáři, prodejci kosmetiky a všichni,
kdo prodávají zboží krášlící ženská těla či tváře.

Nemoci s ní spjaté se obecně týkají rozmnožování a plodivých údů, Nemoci
nemoci slabin, podbřišku, zadku, pupku a příslušných partií; kapavka,
francouzská či španělská příjice, všechny nemoci povstávající z přebuje-
lého chtíče. Priapismus, impotence, neplodnost, kýla a rovněž cukrovka.

Z barev je spjata s bílou či s mléčnou a hnědavou barvou, případně Barvy a vůně
s nádechem zelené. Má v oblibě příjemné a delikátní chutě, vlhké a slad-
ké, případně velmi lahodné; z vůní má ráda krémové a aromatické
a podporující smyslnost.

Vždy zelená myrta; všechny byliny, kterým vládne, mají sladkou chuť Byliny
a rostlinya příjemnou vůni; bílé květiny s jemnou šťávou, jejichž listy jsou hladké

a nejsou rozeklané. Vládne bílým, žlutým a polním liliím a leknínům.
Áron plamatý, gingko, fialka, bílý a žlutý narcis.

Jabloň, bílá růže, fíkovník, bílá sykomora, divoký jasan, řečík ter-
pentýnový, olivovník, sladké pomeranče, artemisia vulgaris, kontryhel, Stromy
žindava, balzámovník, verbena, ořešák, mandlovník, proso, kozlík, tymi-
án, jantar, laudanum, pižmo, koriandr, francouzská pšenice, broskvoň,
meruňka, hrozinky.

Jelen, panter, hovězí dobytek, králík, tele, kozel. Zvířata
Holub, konipas, vrabec, slepice, slavík, drozd, pelikán, koroptev, lejsek, Ptáci

ptáček krmící se hrozny, střízlík, orel, labuť, vlaštovka, straka.
Delfín. Ryby
Zahrady, kašny, svatební komnaty, luxusní ubytování, postele, visuté Místa

zahrady, taneční školy, šatníky.
Měď, a to zvláště korintská a bílá, mosaz, cín. Kovy

a minerály



90 Křesťanská astrologie

Karneol, modrý safír, bílý a červený korál, markasit, alabastr, lapis
lazuli, protože zahání melancholii, beryl, chrysolit.Kameny

Vládne teplému a vlhkému jižnímu větru; povahy je vzdušné a ovládáVítr a počasí
Etesii*; v létě je předzvěstí klidného a jasného počasí, v zimě větru
a sněhu.

Orbis má sedm stupňů před i po kterémkoli aspektu.Orbis
Její největší roky jsou 151, větší 82, nešťastné 45, nejmenší 8. V lid-Roky

ském životě vládne mladému věku od čtrnácti do osmadvaceti.
Arábie, Rakousko, Kampánie, Vídeň, Velkpolsko, Durynsko, Parthie,

Médie, Kypr, a šesté klima.**Země
Její anděl je Anael.Anděl
Jejím dnem v týdnu je pátek; tehdy vládne první a osmou hodinu po

východu Slunce. V těhotenství vládne pátému měsíci. Všechny planetyDen v týdnu
kromě Saturnu jsou jí přátelské.

* Severní středozemský vítr, vanoucí kolem „psích dnů“ v létě a trvající zhruba
čtyřicet dní.
** Např. Pontus na jižním pobřeží Černého moře, pozn. red.



Kapitola 13

O Merkuru, jeho významu, povaze
a vlastnostech

Nazývá se Hermes, Stilbon, Cyllenius, Arcas. Název
Merkur je nejmenší ze všech planet a od Slunce se nikdy nevzdaluje

dál než na 27 stupňů, pročež je zřídka viditelný pouhým okem. Má
tmavě stříbrnou barvu; jeho průměrná rychlost je 59 minut a 8 sekund, Barva
někdy se však pohybuje rychlostí až jeden stupeň a 40 minut za den,
nikdy však víc. Není se proto třeba podivovat, když někdy uvidíte, že
se pohybuje rychlostí 66, 68, 70, 80, 86, nebo až 100 denně. Stacionární
bývá jeden den a retrográdní 24 dnů.

Jeho největší jižní šířka je 3 stupně 35 minut, největší severní šířka Šířka
3 stupně 33 minut.

Jeho domy jsou Blíženci a Panna, povýšen je na 15 stupních Panny, Domicil
poškozený je ve Střelci a Rybách, v pádu je v Rybách.

Vládne v noci vzdušné triplicitě, tedy Blížencům, Vahám a Vodnáři. Triplicita
Za své hranice má v každém znamení tyto stupně: Hranice

V Beranu 15 16 17 18 19 20 21
V Býku 9 10 11 12 13 14 15
V Blížencích 1 2 3 4 5 6 7
V Raku 14 15 16 17 18 19 20
Ve Lvu 7 8 9 10 11 12 13
V Panně 1 2 3 4 5 6 7
Ve Vahách 20 21 22 23 24
Ve Štíru 22 23 24 25 26 27
Ve Střelci 15 16 17 18 19 20
V Kozorohu 7 8 9 10 11 12
Ve Vodnáři 7 8 9 10 11 12
V Rybách 15 16 17 18 19 20
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Následující stupně jsou jeho tváře či dekany:Tvář

V Býku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
V Raku 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
V Panně 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ve Střelci 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ve Vodnáři 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Nelze o něm říci, že by byl mužský, anebo ženský, protože se stává
obojím podle toho, s jakou planetou je ve spojení. Když je v konjunkciPovaha
s mužskou planetou, je mužský, když je v konjunkci s ženskou planetou,
je ženský. Vlastní přirozeností je však chladný a suchý, tudíž spojený
s melancholií; s dobrými je dobrý, se zlými planetami poškozený. Z prvků
odpovídá vodě, co se šťav týče, odpovídá jejich směsi a ovládá životníhoPrvky
ducha. Je původcem vší delikátnosti, triků, přístrojů, křivopřísežnictví
a podobně.

Při dobrém postavení představuje člověka jemné, politicky angažo-Jeho
působení,
když je dobře
postavený

vané mysli, intelekt a uvažování; naznačuje výtečného debatéra či logika,
který argumentuje učeně a je schopen rozlišování, je velmi výmluvný,
půjde o důvtipného a bystrého člověka, který zkoumá všemožná tajem-
ství a rozličná učení a je s to se naučit takřka všemu, aniž by potřeboval
pomoc učitele; s ambicemi vyniknout v každé vědě; přirozeně toužícího
po cestování a cizích zemích; s neúnavnou fantazií, zvědavě zkoumajícího
jakékoli okultní učení; svým géniem schopného učiněných zázraků, od-
daného věštění a dalšímu tajuplnému poznání; pokud se stane kupcem,
nikdo jej nepřekoná v umění obchodu či ve vynalézání nových způsobů,
jak zbohatnout.

Otravný chytrák, člověk zbrklé povahy, jazykem i perem je protiPůsobení,
když je
špatně
postavený
či poškozený

všem, usilovně se snaží promarnit svůj majetek i čas na zbytečné řeči
a bezúčelné mudrování; velký lhář, vychloubač, žvanil, šťoural, falešník,
pomlouvač, oddaný zvrhlým a bezbožným uměnám typu nekromancie;
důvěřivý, hlupák či vyložený blbec, neposedný a nestálého mínění; kam
přijde, podvádí a krade; klevetník, nevzdělaný šarlatán, malicherný
zoufalec, zdánlivě, jen ve slovech skvělý společník, jalový, se špatným
úsudkem; dá se snadno svést a není stálý v ničem, jen ve zbytečných
slovech a vychloubání.

Obvykle naznačuje člověka vysoké postavy a rovného, štíhlého a út-Tělesné
ustrojení lého těla, s vysokým čelem a spíše úzkou, protáhlou tváří; mívá dlouhý

nos, jasné oči, šedé nebo skoro černé, tenké rty a úzký nos, s řídkými
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vousy, avšak hustými vlasy, jež bývají temně hnědé až černé; dlouhé
paže, prsty i ruce, pokožka barvy kaštanové či olivové. Je třeba si všímat
Merkuru více než ostatních planet, protože pokud je v jakémkoli aspektu
k jiné planetě, podílí se na jejím vlivu víc než kterákoli jiná planeta;
ve spojení se Saturnem je těžkopádný, s Jupiterem zdrženlivější, s Mar-
sem zbrklejší, se Sluncem spíše noblesní, s Venuší šprýmovný, s Lunou
záludnější.

Pokud je východně od Slunce, jeho pleť bude medově zbarvená, Východní
anebo bude vypadat pěkně opálená; postavou nebude příliš vysoký, ale
dobře rostlý, s malýma očima a řidšími vlasy; dobře stavěný vzhledem
ke své výšce, ale bude mít pleť nepříliš pěkné snědé barvy a v pozadí
jeho řeči budou znát sobecké cíle.

Na západ od Slunce bude mít nažloutlou a zahnědlou tvář, hubené Západní
tělo, drobné hubené údy, hluboké, jiskřivé a trochu červené či ohnivé
oči; celkově bude tělesně vysušený.

Obecně naznačuje všechny, kdo mají něco společného s knihami, Povaha
a zaměstnánífilosofy, matematiky, astrology, obchodníky, sekretáře, písaře, věštce, so-

chaře, básníky, řečníky, advokáty, učitele, prodejce kancelářských potřeb,
tiskaře, zmocněnce směnárníků, císařské vyslance, komisaře, úředníky,
umělce, obecně účetní, právní poradce, někdy zloděje, žvanivé zkorumpo-
vané ministry, horlivé sektáře, nevzdělance; gramatiky, krejčí, dopravce,
posly, lokaje, lichváře.

Všechny druhy závrati, letargie či euforické stavy mysli, šílenství, Nemoci
chorobná lehkovážnost a všechny nemoci mozku; tuberkulóza, veškeré
zadrhávání a nedokonalost související s jazykem, marné a hojné fantazie,
všemožné poruchy paměti, ochraptělost, suchý kašel, nadbytek slin,
všemožné kýchání a popotahování v hlavě či nosu, dna rukou a nohou,
hloupost, onemocnění jazyka a vše neblahé ve fantazii a intelektu.

Smíšené a nové barvy, šedá smíšená s barvou nebe, jako je třeba na Barvy
a chutěkrku hrdličky; strakaté zbarvení či barvy vzniklé smícháním mnoha

barev do jedné. Chuť směsi všeho možného, již lze nazvat vlastně
jakkoli, avšak obvykle taková, která urychluje proudění duchů, je jemná,
pronikavá a svým způsobem neznatelná.

Byliny přisuzované Merkuru jsou známé pestrým zbarvením květu Byliny
a rostlinya daří se jim na písčitých neúrodných místech, semena mívají v luscích

či tobolkách, vůni mají zvláštní či jemnou a ovlivňují jazyk, mozek,
ledviny či paměť; rozptylují větry, uklidňují životní duchy a rozpouštějí
překážky. Fazole, jetel, vlašský ořech, líska a lískový ořech, černý bez,
hadí jazyk, drakovec, vrbina, plicník, anýz, pepřovník, majorán. Rovněž
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rostliny užívané pro potřeby umění a věštění jako verbena, rákos; a léky,
melasa, hiera, diambra.

Hyena, opice, liška, veverka, lasička, pavouk, chrt, hermafroditi, pro-Zvířata
tože se podílejí na obou pohlavích; všechna mazaná zvířata. Pěnkava,Ptáci
papoušek, vlaštovka, straka, brouci, mravenci, sarančata, včely, hadi,
jeřáb.

Mečoun, parmice.Ryby
Obchody, trhy, jarmarky, školy, čekárny, kuželkárny, vývařovny, te-Místa

nisové kurty.
Rtuť.Minerály
Mlýnský kámen, markasit, acháty, topaz, vitriol, všechny pestréKameny

kameny.
V oblibě má větrné, bouřlivé a neklidné počasí; povzbuzuje vítrPočasí a vítr

příslušející planetě, s níž je ve spojení; někdy déšť, někdy krupobití,
blesky, bouře a vichřice, v horkých zemích zemětřesení, ale to záleží i na
znamení zvěrokruhu a roční době.

Jeho orbis je sedm stupňů před a po aspektu.Orbis
Jeho největší roky jsou 450, větší 76, špatné 48, nejmenší 20; v těho-

tenství vládne šestému měsíci.Roky
Přísluší mu Řecko, Flandry, Egypt, Paříž.Země
Jeho anděl se jmenuje Rafael.Anděl
Vládne středě, její první a osmé hodině. Jeho přátelé jsou Jupiter,Den v týdnu

Venuše a Saturn, ostatní planety jsou mu nepřátelské.



Kapitola 14

O Luně, jejích vlastnostech a významu

Staří nazývali Lunu také Lucina, Cynthia, Diana, Phoebe, Latona, Název
Noctiluca, Proserpina. Ze všech planet je nejblíže Zemi; její barva
je obecně známá. Celým zvěrokruhem projde asi za 27 dní, 7 hodin
a 43 minut. Její průměrná rychlost je 13 stupňů 10 minut a 36 sekund, Pohyb
někdy se však pohybuje rychleji, jindy pomaleji; nikdy však nepřekračuje
rychlost 15 stupňů a 2 minuty za 24 hodin.

Její největší severní šířka je zhruba 5 stupňů a 17 minut a největší Šířka
jižní šířka asi 5 stupňů a 12 minut.

Není nikdy retrográdní, nýbrž vždy direktní; pohybuje-li se pomalu
a za 24 hodin postupuje méně než o 13 stupňů a 10 minut, potom ji
bereme jako retrográdní.

Jejím domem je znamení Raka, poškozená je v Kozorohu, v povýšení Domicil
je na 3 stupních Býka a v pádu na 3 stupních Štíra. Vládne v noci
zemské triplicitě, tedy Býku, Panně a Kozorohu. Luně ani Slunci se Triplicita
nepřisuzují žádné hranice.

V dvanácti znameních jí jako dekany či tváře přísluší:

V Býku 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
V Raku 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ve Vahách 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ve Střelci 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Ve Vodnáři 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Je to ženská, noční planeta, chladná, vlhká a flegmatická. Povaha.
Její působení,
když je dobře
postavena

Naznačuje člověka s klidnými způsoby, jemné a něžné stvoření, mi-
lovníka všech poctivých a duchaplných věd, člověka se zálibou ve všem
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novém a s přirozeným sklonem často měnit zvyklosti, nestálého, zcela
oddaného přítomnému okamžiku, váhavého, marnotratného, který se
snadno vyděsí, miluje mír a rád žije bezstarostně; pokud je řemeslníkem,
naučí se mnohým dovednostem a bude se porůznu snažit je zpeněžit.

Obyčejný vagabund, lenoch štítící se práce, opilec, ochlasta prostýKdyž je
poškozená ducha i předvídavosti se zálibou v bezstarostném životě příživníka,

člověk, jenž není za žádných okolností spokojený se svým životem.
Obecně naznačuje člověka s hezkou postavou, spíše pobledlého, s ku-Tělesné

ustrojení latou tváří, šedýma očima, trochu podmračeného; husté vlasy, vousy
i chlupy po těle, obvykle mívá jedno oko větší než druhé, krátké masité
ruce, a vůbec celé tělo má sklon být masité, tučné, korpulentní a fleg-
matické. Pokud ji bude zatěžovat Slunce v nativitě nebo otázce, bude
naznačovat nějakou vadu oka nebo v jeho blízkosti; pokud bude v ná-
sledných domech, bude vada blízko oka; o vadu zraku půjde, když bude
postavena nešťastně v rohových domech společně se stálicemi, kterým
se říká Nebulæ, tj. mlhoviny.

Je spojena s královnami, hraběnkami, dvorními dámami, ženamiPovaha mužů
a žen vůbec; rovněž znamená prostý lid, cestovatele, poutníky, námořníky,

rybáře, prodavače ryb, sládky, výčepní, vinaře, pošťáky, řidiče, lovce,
posly, podle některých papežské legáty, mlynáře, hostinské, sladovníky,
opilce, prodavačky ústřic, manželky rybářů, uklízečky, prodavačky drštěk
a obecně pouliční prodavačky; rovněž porodní báby, ošetřovatelky, kočí,
nosiče vody.

Mrtvice, obrna, kolika, bolest břicha, nemoci levé strany těla, kamén-Nemoci
ky, nemoci močového měchýře a pohlavních orgánů, u žen menstruace
a poruchy jater, vodnatelnost, výtoky z břicha, všechny revmatické ne-
moci z chladu, studené břicho, dna zápěstí a chodidel, ischias, kolika,
paraziti-červi v dětech i dospělých, slzení očí a jejich zranění, a to levého
oka u mužů a pravého u žen; nevolnost z přejedení, černý kašel, záchvaty
křečí, padoucnice, struma, abscesy, drobné vyrážky a spalničky.

Bílá či žlutobílá barva, světle zelená, stříbřitá. Čerstvé chutě nebo
bez chuti, jako je tomu u rostlin, než dozrají; chutě přinášející vláhu
mozku a podobně.

Byliny ovládané Lunou mají jemné a tučné, šťavnaté listy, vodnatouByliny,
rostliny
a stromy

nebo nasládlou chuť, rády rostou na vlhkých místech, rychle vyrůstají do
značné velikosti a jsou šťavnaté. Jsou to: brukev, kapusta, meloun, tykev,
dýně, hlávkový salát, lípa, houby, čekanka, všechny stromy a rostliny
s okrouhlými, stinnými a široce rozprostřenými listy, které nenesou
mnoho ovoce.
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Všichni vodní živočichové, žáby, vydry, hlemýždi, lasičky, kuny, Zvířata
a ptácivšechno mořské ptactvo, kukačka, husa a kachna, sova.

Ústřice, srdcovka, všichni měkkýši, krab a humr, želva, úhoř. Ryby
Pole, prameny, lázně, mořské přístavy, silnice a pustá místa, přístavní Místa

města, řeky, rybníky, bazény, bažiny, pobřeží, potůčky, potoky, doky.
Stříbro. Minerály
Selenit, křišťály, všechny měkké kameny. Kameny
Se Saturnem chladné povětří, s Jupiterem klidné, s Marsem větrné Počasí

s červánky; se Sluncem to záleží na roční době; s Venuší a Merkurem
přeháňky a větrno.

V hermetických operacích má v oblibě sever, a pokud je nejsilnější Vítr
planetou v horoskopu, tj. v jakékoli lunaci (při novoluní), vyvolává vítr
podle povahy planety, k níž se blíží.

Její orbis je 12 stupňů před a po kterémkoli aspektu. Orbis
Její největší roky jsou 320, větší 108, špatné 66, nejmenší 25. V tě- Roky

hotenství ovládá sedmý měsíc.
Holandsko, Zéland, Dánsko, Norimberk, Flandry. Země
Gabriel. Anděl
Ze dnů jí přísluší pondělí, jehož první a osmá hodina po východu Den v týdnu

Slunce jí náleží. Jejím nepřítelem je Saturn, rovněž Mars.

Dračí hlavaP je mužská, má povahu jupiterskou a venušskou a sama Dračí hlava
o sobě je šťastná. Staří však říkají, že v konjunkci s blahodárnou planetou
je dobrá a v konjunkci s planetami škodlivými zlá.

Dračí ocasQ je ženské povahy a je pravým opakem Dračí hlavy, proto- Dračí ocas
že prý škodí, když se spojí s dobrými planetami, a prospívá v konjunkci se
škodlivými planetami.Tak o tom soudí všichni staří, nevím však, na čem se
toto přesvědčení zakládá. Z vlastní praxe jsem vysledoval, že Dračí hlava
odpovídá kterékoli šťastné planetě a ve spojení se škůdci zmenšuje jejich
neblahý vliv; společně s dobrými zase zvětšuje jejich prospěšnost.A v praxi
jsem se vždy setkával s tím, že Dračí ocas ve spojení se škodlivými planeta-
mi jejich neblahý vliv zdvojnásobil, ztrojnásobil či extrémně zesílil. Když
se přihodilo, že byl v konjunkci s některou blahodárnou planetou, která
byla signifikátorem dotazu, stávalo se, že třebaže hlavní signifikátor jasně
přisliboval záležitosti štěstí a vyřízení v krátkém čase, objevily se velké po-
tíže, rozličná narušení, rozepře a spory, takže se muselo od záležitosti často
úplně,ze zoufalství upustit, ještě nežpřinesla žádoucí výsledek.Apokudne-
byly hlavní signifikátory v rohových domech a důkladně posilovány svými
esenciálními hodnostmi, mnohdy se celá záležitost nečekaně obrátila v nic.



Kapitola 15

Další krátký popis povahy
a působení planet

Pod jeho působením člověk mívá snědší barvu, bledou jako olovo, aneboSaturn
je zabarven zemskou tmavě hnědou barvou; má hrubou, tlustou kůži a je
silně ochlupený. Nevelké oči, častokrát je jeho pleť černožlutá, anebo tak
trochu jako kdyby měl černou či žlutou barvu následkem žloutenky. Bývá
ohnutý, křivý nebo shrbený, má řídký vous barvy syrovátky, velké, jakoby
černošské rty; pohled upírá k zemi a pohybuje se pomalu, mívá křivé
nohy anebo má ve zvyku zavadit jednou nohou či kolenem o druhou;
jeho dech trochu páchne a zřídka je zcela prost kašle. Je rozumnýTo platí, je-li

peregrinní či
neblahý

s ohledem na vlastní záležitosti, mívá ve zvyku přesvědčovat druhé lidi,
aby měli stejné mínění jako on, je pomstychtivý a zkažený, málo dbá
o církev a náboženství; bývá to oplzlý zvrhlík, lajdácký lump anebo
děvka; velký jedlík či někdo s velkým žaludkem, rváč; má široká ramena,
bývá chamtivý, zřídka však bohatý a podobně.

Člověk signovaný Jupiterem mívá hezkou postavu, plnou tvář, velkéJupiter
oči, pokožku krevnatou anebo červenobílou, obočí mívá daleko od sebe,
vousy mívá plavé nebo pískově plavé, někdy bývá stravován i smutkem
či depresí, mívá silné vlasy, ne však černé oči; mívá zdravé silné zuby,
ale obvykle trochu špatné přední řezáky, někdy bývají křivé, zčernalé
či jinak nedokonalé. Vlasy má trochu vlnité (pokud je v ohnivém zna-
mení); je to člověk dobré pověsti, zbožný, anebo přinejmenším spořádaný
a mravný; pohledný, trochu obtloustlý (pokud je Jupiter ve vlhkých
znameních), masitý; pokud je ve vzdušných znameních, bývá velký a sil-
ný; pokud v zemských, bývá urozený; pokud však bude signifikátorem
horoskopu obyčejného šaška, což se někdy může přihodit, pak bude
v takovém člověku více lidskosti, než je v takových případech jinak
obvyklé.
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Člověk martický mnohdy mívá plnou tvář živoucí barvy, jako by byl Mars
opálený, anebo odstínu čerstvě vyčiněné kůže; má divoký zevnějšek, oči
jiskřivé či ostré a pronikavé, žlutě zbarvené; vlasy a vousy zrzavé (zde
je však třeba dbát na znamení, v ohnivých a vzdušných, kde je Mars
společně se stálicemi blízkými vlastní povaze, mívá plavé či světlé vlasy,
v zemských je barva vlasů tmavě hnědá nebo tmavě kaštanová). Mívá na
tváři znaménko či jizvu, široká ramena, robustní silné tělo, bývá statečný
a hrdý, posměvač, oddaný hádkám a rvačkám, pití, hazardu a holkám,
což lze snadno rozpoznat podle znamení, v němž se nachází; pokud je
v domě Venuše, bude na holky, pokud v Merkurově, bude krást, pokud
je však u sebe doma, bude se rvát; v Saturnově domě bude tvrdošíjný,
ve slunečním pánovitý, v lunárním opilec.

Slunce obvykle naznačuje člověka matně bílé barvy smíšené s červe- Slunce
nou; kulatá tvář, krátká brada, pěkná postava, pěkné tělo; barva někdy
bývá i černožlutá, převážně však bývá spíše krevnatý. Půjde o člověka
statečného a rozhodného, s kudrnatými vlasy, bílou jemnou kůží, touží-
cího po slávě, chvále a ocenění druhými; bude mít jasný hlas a velkou
hlavu, zuby však poněkud nepravidelné a šikmo posazené; mluví pomalu,
ale rozumně; ve svých činech navenek zachovává dekorum, v soukromí
je však oplzlý a má sklon oddávat se mnohým neřestem.

Člověk signovaný Venuší, muž či žena, má dobrotivý, pěkně zaoblený Venuše
zevnějšek, hezké oči, obvykle trochu vypouené, červené ruměné rty,
dolní větší či silnější než horní; krásné černé řasy, vlasy hezkých barev
(většinou podle znamení, jak jsme už říkali), někdy uhlově černé, někdy
světle hnědé; jemné vlasy a tělo velmi dobře tvarované, vždy bude spíše
nižší než vyšší.

Merkurský člověk nebude ani tmavý, ani bledý, ale něco mezi tím, Merkur
bude mít tmavě hnědou či žlutavou barvu, protáhlý, s vysokým čelem,
černýma či šedýma očima, tenkým dlouhým ostrým nosem, řídkým
vousem (často úplně bezvousý) smutné temně kaštanové barvy, útlého
těla, malých nohou; bude to upovídaný a zaměstnaný člověk čiperných
pohybů, neustále velmi aktivní.

Pro rychlost svého pohybu Luna často mění svůj tvar, obecně však Luna
naznačuje člověka oblého vzezření a plné tváře, jehož pleť bude mít
barvu smíšenou z bílé a červené, převládat však bude bledost. Pokud
je Luna v ohnivých znameních, mluví muž či žena spěšně, ve vodních
znameních bude mít na tváři pihy, anebo bude mít ztrápený obličej;
nepříliš hezké tělo; půjde o zmatené stvoření, a pokud není Luna velmi
dobře postavená, vždy značí úplně obyčejného člověka.
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Barvy planet a znamení

Saturnu přísluší černá, Jupiteru směs zelené a červené, Marsu rudá barva
či barva železa, Slunci žlutá nebo žlutě purpurová, Venuši bílá anebo
purpurová, Merkuru nebeská modř nebo namodralá, Luně barva bíle
tečkovaná a jiné smíšené barvy.

Beranu odpovídá bílá smíšená s červenou, Býku bílá s citrínovou,
Blížencům bílá smíšená s červenou, Raku zelená či rezavě červená, Lvu
červená nebo zelená, Panně černá s modrými tečkami, Vahám černá,
temně rudá nebo žlutohnědá, Štíru hnědá, Střelci žlutá nebo světle
zelená, Kozorohu černá, rezavě červená nebo tmavě hnědá, Vodnáři
nebeská modř, Rybám třpytivá běl.



Kapitola 16a

O dvanácti znameních zvěrokruhu
a jejich rozmanitém dělení

Celý zvěrokruh se rozděluje na dvanáct stejně velkých částí, jimž říkáme
znamení a dáváme jim názvy živých bytostí jednak kvůli jejich společným
vlastnostem a jednak na základě hvězdných konstelací na příslušných
místech, které se do jisté míry podobají těmto bytostem. Názvy a značky
jsou následující:

1 2 3 4 5 6
A B C D E F
7 8 9 10 11 12
G H I J K L

Každé znamení obsahuje třicet stupňů či částí délky. Tudíž má celý
zvěrokruh 360 stupňů, každý stupeň 60 minut, které rovněž nazýváme
skruple; každá minuta obsahuje 60 sekund, a pokud je někomu libo,
lze takto pokračovat, v astrologii však používáme jen stupně, minuty
a sekundy.

Tato znamení se dále rozmanitě rozdělují. Prvním takovým dělením
je rozdělení na čtyři kvadranty či čtvrtiny, odpovídající čtyřem ročním
obdobím.

Jarní čtvrtina je sangvinická, teplá a vlhká a obsahuje první tři
znamení, tedy Berana, Býka a Blížence.

Letní čtvrtina je teplá, suchá a cholerická a obsahuje čtvrté, páté
a šesté znamení, tedy Raka, Lva a Pannu.

Podzimní čtvrtina je chladná, suchá a melancholická a obsahuje
sedmé, osmé a deváté znamení, tedy Váhy, Štíra a Střelce.

Zimní čtvrtina je chladná, vlhká a flegmatická a obsahuje desáté,
jedenácté a dvanácté znamení, tedy Kozoroha, Vodnáře a Ryby.

Dále se zvěrokruh rozděluje podle prvků; povaha některých znamení
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je ohnivá, teplá a suchá, a to jsou Beran, Lev a Střelec, kterážto znamení
tvoří ohnivou triplicitu.

Další znamení jsou suchá, chladná a zemská: Býk, Panna a Kozoroh;
ta tvoří zemskou triplicitu.

Jiná jsou vzdušná, teplá a vlhká: Blíženci, Váhy a Vodnář; ta tvoří
vzdušnou triplicitu.

Další jsou vodní, chladná a vlhká: Rak, Štír a Ryby, a ta tvoří vodní
triplicitu.

Některá znamení jsou pak mužská, denní, a tedy teplá: Beran, Blí-
ženci, Lev, Váhy, Střelec, Vodnář.

Další jsou ženská, noční, a tedy chladná: Býk, Rak, Panna, Štír,
Kozoroh, Ryby.

Užití tohoto rozdělení je následující: když máme mužskou planetu
v mužském znamení, bude se chovat mužněji, zatímco když bude mužská
planeta v ženském znamení, bude člověk méně odvážný a podobně.

Některá znamení se dále nazývají boreální, septemtrionální anebo
severní, protože se nacházejí severně od linie rovnodennosti; jsou to
Beran, Býk, Blíženci, Rak, Lev, Panna; těchto šest znamení představuje
první polovinu zvěrokruhu.

Jiná znamení se nazývají austrální, meridionální či jižní, protože
se nacházejí od linie rovnodennosti jižně, a to jsou Váhy, Štír, Střelec,
Kozoroh, Vodnář a Ryby.

Znamení se rovněž rozdělují na pohyblivá, fixní a obecná; Beran,Pohyblivá
Rak, Váhy a Kozoroh se nazývají pohyblivá či kardinální – pohyblivá,
protože když Slunce vstupuje do Berana a Vah, počasí a období roku
se rychle proměňuje; kardinální se nazývají, protože vstupem Slunce do
kteréhokoli z nich začíná čtvrtletí.

Vstupem Slunce do Berana a Vah po rovnodennostech začínají jaro
a podzim; když Slunce vstoupí do Raka a Kozoroha, nastávají slunovraty
a s nimi léto a zima.

Znamení rovnodennostní jsou proto Beran a Váhy.
Slunovratová a tropická Rak a Kozoroh.
Fixní znamení v pořadí následují po rovnodennostních a tropických;Fixní

znamení nazývají se fixní, protože když do nich vstoupí Slunce, roční období se
nemění a my zřetelněji vnímáme teplo či chladno, vlhko i sucho.

Fixní znamení jsou Býk, Lev, Štír, Vodnář.
Obecná znamení jsou mezi pohyblivými a fixními a podržují si vlast-Obecná

nosti či povahu, podílejíce se jak na předcházejících, tak na následujících
znameních. Jsou to Blíženci, Panna, Střelec, Ryby.
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Rovněž se nazývají bikorporeální neboli se dvěma těly, protože jejich
symboly obsahují dvě těla: Blíženci jsou symbolizováni dvojčaty, Ryby
dvěma rybami.

Náležité vědění o těchto záležitostech v astrologii znamená mnoho;
čemuž je třeba rozumět v tomto smyslu: Ať už jde o otázku, anebo
nativní horoskop, platí, že pokud bude planeta, jež je pánem ascendentu,
v pohyblivém znamení, a znamení na ascendentu přitom bude také
pohyblivé, bude to znamenat nestabilní osobu bez rozhodnosti, snadno
měnící své mínění, zvráceného, nestálého a váhavého člověka.

Řekněme, že ascendent bude ve fixním znamení, a ve fixním znamení
bude i vládce ascendentu; potom můžete usuzovat na pevnou rozhodnost,
která se nemění; bude to člověk, který si bude, jak se říká, stát za tím,
co řekl či udělal, ať už to bude dobré, anebo špatné.

Pokud bude znamení na ascendentu obecné a vládce ascendentu bude
rovněž v obecném znamení, můžete usuzovat na člověka, jenž nebude
ani tvrdohlavý, ani nebude snadno měnit mínění, ale něco mezi.

Znamení se dále dělí na:
Zvířecí či čtyřnohá: Beran, Býk, Lev, Střelec, Kozoroh; tato znamení

jsou symbolizována čtyřnohými živočichy.
Plodná či produktivní znamení: Rak, Štír, Ryby.
Neplodná znamení: Blíženci, Lev, Panna.
Lidská či humánní, dvorná znamení: Blíženci, Panna, Váhy, Vodnář.
Divoké znamení je Lev a poslední fáze Střelce.
Znamení němá či s tichým hlasem: Rak, Štír, Ryby; tato charakte-

ristika je silnější, když je v nich Merkur, a to v konjunkci, kvadratuře
či opozici se Saturnem.

To se používá následovně. Když je signifikátor či vládce ascendentu
v Beranu, Býku, Lvu, Střelci či Kozorohu, bude horoskop obsahovat
něco z povahy zvířete, které symbolizuje příslušné znamení. Pokud bude
v Beranu, člověk bude zbrklý, houževnatý a chlípný; pokud v Býku, bude
neochvějný a odhodlaný a jakoby trochu zakalený, zkažený či s nějakou
skrývanou neřestí; podobně s ostatními.

Řekněme, že někdo přijde s otázkou, jestli by měl mít děti; pokud
bude Luna a hlavní signifikátor v plodných znameních a silná, není
sporu o tom, že děti mít bude; totéž platí, týká-li se otázka neplodnosti;
když bude ascendent či pátý dům v těch znameních, která nazýváme
neplodnými, obvykle to bude naznačovat buďto málo dětí, anebo žádné.

U otázek platí, že pokud bude ascendent v Blížencích, Panně, Vahách
či Vodnáři, nebo pokud bude pán ascendentu v humánních znameních,
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můžeme soudit, že půjde o slušného a výmluvného člověka, s nímž se
půjde snadno dohovořit a podobně.

Kromě těchto a mnoha dalších rozdělení znamení zvěrokruhu poklá-Antiscie
dám za potřebné pojednat i o antisciích planet.

Antiscijní znamení jsou ta, která mají obdobnou povahu a jsou
stejně vzdálená od prvního stupně dvou tropických znamení, Raka
a Kozoroha; pokud bude na stejných stupních těchto znamení Slunce,
dny a noci budou stejně dlouhé, což bude jasné z příkladu. Je-li Slunce
na desátém stupni Býka, je stejně daleko od prvního stupně Raka, jako
je na dvacátém stupni Lva; a proto je-li Slunce právě na desátém stupni
Býka, jeho antiscie je na dvacátém stupni Lva. To znamená, že bude
ovlivňovat kteroukoli hvězdu či planetu, která buďto bude přímo na
tomto stupni anebo sem bude vrhat nějaký aspekt.

Abyste však důkladněji a lépe pochopili, kam spadá antiscie ve
stupních a minutách, podívejte se na následující tabulku.

Obecná tabulka antiscií ve znameních

C
E
F
G
H
I





D
B
A
L
K
J


Kterákoli planeta v Blížencích vysílá svoji antiscii do Raka nebo ze

Lva do Býka atd.
Pokud budete vědět přesnou pozici ve stupních a minutách, budete

postupovat následovně.
Řekněme, že bude Saturn na dvaceti stupních a třiceti pěti minutách

Lva a já se chci dozvědět, v které části zvěrokruhu bude jeho antiscie.
Naproti Lvu najdu Býka, z čehož usoudím, že jeho antiscie bude

v Býku. Abych se dozvěděl jeho stupeň a minutu, udělám následující:
Podívám se, na jakém stupni a minutě je planeta, tuto hodnotu

odečtu od třiceti stupňů a výsledek nám říká, na jakém stupni a minutě
je antiscie.

Je-li Saturn na 20 stupních a 35 minutách Lva, odečítám od 30 00
20 35

je výsledek 9 25
Zde odečítám 35 minut od celého stupně neboli 60 minut, které

si půjčím, a zůstává 25 minut. Jeden stupeň jsem si půjčil z deseti,
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zůstává 9 stupňů. Jeden, který jsem si půjčil, a dva dávají tři, když
jsem ho vzal ze tří, nic nezbývá, takže hledaná antiscie Saturnu bude
na 9 stupních a 25 minutách Býka, který je, jak vidíte, naproti Lvu.
Následující tabulka práci ještě usnadňuje.

antiscie antiscie planet
ve stupních v minutách
1 29 1 59 16 44
2 28 2 58 17 43
3 27 3 57 18 42
4 26 4 56 19 41
5 25 5 55 20 40
6 24 6 54 21 39
7 in 23 7 53 22 38
8 22 8 in 52 23 in 37
9 21 9 51 24 36
0 20 10 50 25 35

11 19 11 49 26 34
12 18 12 48 27 33
13 17 13 47 28 32
14 16 14 46 29 31
15 15 15 45 30 30

Použití je snadné; když za-
čnete s celými stupni svých planet,
první dva sloupce vám poslouží
takto: řekněme, že je Mars na
14 stupních určitého znamení; vy-
hledáte si číslo 14 v prvním sloup-
ci, jemu naproti bude číslo 16. Na
tento stupeň spadá antiscie.

Pokud jde o minuty, podívejte
se do posledních čtyř sloupců. Řek-
něme, že máme 17 minut; v pátém
sloupci si vyhledáme 17, naproti
bude 43. Neboli nejprve vyhle-
dejte znamení, do nějž spadá antis-
cie, pak odečtěte stupně a minuty,
na nichž je planeta, od třiceti; vý-
sledkem bude stupeň a minuta,
kde bude antiscie. A podobně jako
antiscie, které se v případě pro-
spěšných planet rovnají sextilu nebo trinu, máme také kontrascie, které
mají povahu kvadratury či opozice; abychom se dozvěděli, kde se nachá-
zejí, stačí se jen podívat, v jakém znamení a na jakém stupni je antiscie,
a kontrascie bude v přesné opozici. V našem případě je antiscie na
9 stupních 25 minutách Býka, tudíž kontrascie musí být na 9 stupních
25 minutách Štíra.

Existují rovněž mnohá další rozdělení znamení, například na zna-
mení poroučející: Beran, Býk, Blíženci, Rak, Lev, Panna; a znamení
poslouchající: Váhy, Štír, Střelec, Kozoroh, Vodnář, Ryby.

Dále znamení s přímým či dlouhým vzestupem: Rak, Lev, Panna,
Váhy, Štír, Střelec; a znamení s krátkým či šikmým vzestupem: Kozoroh,
Vodnář, Ryby, Beran, Býk, Blíženci.

Dlouho vycházející znamení zůstávají na ascendentu dvě hodiny
a více, znamení vycházející rychle vycházejí za dobu jen o málo delší než
hodina, některá ještě kratší dobu, jak se můžete přesvědčit v tabulce
domů:



106 Křesťanská astrologie

Jak se dozvíme, kolik hodin je znamení Lva na ascendentu či hori-
zontu?

Na první straně tabulky domů si vyhledám znamení Lva pod prvním
domem a ve čtvrtém řádku najdu 00 E 21, tedy nula stupňů 21 minut
Lva.

Naproti tomuto číslu nalevo pod hodinami a minutami nebo čas po
poledni najdeme 00 18 minut nebo 0 hodin 18 minut. Potom pokračuju
se znamením Lva v témže sloupci, dokud nenajdu 29 40, což znamená,
že znamení Lva už není na ascendentu. Pod hodinami a minutami po
poledni nalevo naproti hodnotě 29 40 Lva si vyhledám, jaké zde budou
hodiny a minuty. Najdu 3 hodiny a 6 minut. Odečtu předcházející číslo
00 18 od 3 hodin a 6 minut. 3 6

00 18
2 48

Zbývají dvě hodiny a 48 minut, což představuje celý čas, kdy je
znamení Lva na ascendentu; s ohledem na to se mu říká znamení, které
vychází dlouho.

Podívejme se, jaký je to rozdíl oproti znamení vycházejícímu rychle.
Budeme chtít vědět, jak dlouho je na ascendentu znamení Vodnáře.

Podívejte se na stranu devět pod první dům: na třetím řádku stojí
00 K 57, tedy 0 stupňů a 57 minut Vodnáře; naproti pod hodinami
a minutami najdu 16 hodin 4 minuty. Na desátém řádku pod prvním
domem najdu 29 28, naproti nalevo 17 8, tj. 17 hodin a 8 minut. Odečtu
první hodiny a minuty od druhých: 17 8

16 4
1 4

Rozdíl je jedna hodina a 4 minuty; tak dlouho zůstává znamení Vod-
náře na ascendentu. Bez přesné znalosti tohoto druhu nelze dosáhnout
žádné přesnosti v přírodní magii, třeba ve sběru bylin či uskutečňování
dalších pozoruhodných věcí.

Nejdůležitější je pro každého studenta vědy, aby si dokonale osvojil
následující kapitolu.



Kapitola 16b

Povaha, místo, země, obecný popis
a nemoci spojené
s dvanácti znameními

Beran je mužské, denní znamení, pohyblivé, kardinální, rovnodennostní; Kvalita
povahou je ohnivé, teplé a suché, cholerické, zvířecí, požitkářské, netrpě-
livé a násilné: denní dům Marsu; přísluší k ohnivé triplicitě a východu.

Všechny vyrážky, otoky, pupínky na tváři, neštovičky, opary na rtech, Nemoci
polypy, (noli me tangere*) kroužkový lišej, padoucnice, mrtvice, migrény,
bolest zubů, bolest hlavy a plešatost.

Místa, kde se pasou nebo žijí ovce a drobný dobytek, písčité oblasti Místa
signovaná
Beranem

a pahorkatiny, útočiště pro zloděje (ve smyslu míst, kam zřídka někdo
chodí), v domech střecha, strop a omítka, místo pro drobná zvířata,
nově nabyté nebo zorané pozemky a místa, kde se pálily cihly nebo Popis těla,

charakteris-
tického pro
Berana

hasilo vápno.
Suché tělo, nepříliš vysoké, štíhlé či útlé, ale se silnými kostmi;

končetiny silné, protáhlý obličej, černé obočí, dlouhý krk, silná ramena,
pleť tmavě hnědá nebo snědá. Království

pod vládou
Berana

Německo, Švédsko, Polsko, Burgundsko, Francie, Anglie, Dánsko,
horní Slezsko, Judsko, Sýrie.

Florencie, Kapua, Neapol, Ferrara, Verona, Utrecht, Marseilles, Au- Města
gustia, Cézarea, Padova, Bergamo.

Býk je zemské, chladné, suché, melancholické, ženské, noční, fixní, Kvalita
znamení
Býka

zvířecí znamení náležející k zemské triplicitě a k jihu; je nočním domem
Venuše.

* Doslova „nedotýkej se mě“; název dříve používaný pro různé vředovité kožní
choroby, v tomto případě však jde o lupus excedens, vředové postižení nosu.
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Královská nemoc (struma), bolest v krku, cysty, výtoky, abscesy čiNemoci
revmatické obtíže v krku, angína.

Koňské stáje, nízké domy, domy kde je ustájen dobytek, odlehléMísta
pastviny a krmelce, holé nebo jen řídce porostlé pláně, kukuřičná a obilná
pole s nedalekými stromky; v domech pak sklepy a pokoje s nízkým
stropem.

Představuje člověka nízké, ale plné, silné a dobře rostlé postavy;Tvar a popis
široké čelo, velké oči, velká tvář; široká, silná ramena, velká ústa s plnými
rty; hrubé ruce, černé hrubé vlasy.

Polská říše, severní Švédsko, Rusko, Irsko, Švýcarsko, Lorraine, Kam-Království
poddaná
Býku

panie, Persie, Kypr, Parthie.
Novgorod, Parma, Bologna, Palermo, Mantova, Siena, Brescia, Karl-

stad, Nantes, Herbipolis.*Města

Blíženci jsou vzdušné, teplé, vlhké, sangvinické, denní, obecné, lidskéKvalita
a vlastnosti
Blíženců

znamení se dvěma těly; je denním domem Merkuru, náleží ke vzdušné
triplicitě, je západní a mužské.

Značí veškeré nemoci a neduhy rukou, ramen, paží, zkaženou krev,Nemoci
vzduch v cévách a úzkostné fantazie.

Pokoje obložené dubovým dřevem, omítky a zdi domů, haly, herny,Místa
kopce a hory, stodoly, kukuřičné sýpky, truhlice a bedny, vyvýšená místa.

Lombardie, Brabantsko, Flandry, západ a jihozápad Anglie, Arménie.Království
a země Londýn, Lovaň, Brugy, Norimberk, Kordova, Hosford, Mont Saint

Michel, Bamberg, Cesena.Města
Vzpřímené, vysoké, pěkně rostlé tělo u žen i mužů; krevnatá pokožka,Popis

spíše tmavá a nepříliš čistá; dlouhé ruce, častokrát však ruce i nohy
krátké a velmi masité; tmavé, skoro černé vlasy; silné aktivní tělo,
pronikavé oříškově zbarvené oči; skvěle vypadající prostopášník; velmi
bystrý a s výborným úsudkem ve světských záležitostech.

Znamení Raka je jediným domem Luny a je prvním znamením vodníKvalita
a vlastnosti
Raka

triplicity; je to severní, vodní, chladné, vlhké, flegmatické, ženské, noční,
pohyblivé a slunovratové znamení, mlčenlivé a zdrženlivé v řeči, plodné
a severní.

Značí obecně nemoci prsou, břicha a plic; špatné trávení, chladnéNemoci
břicho, tuberkulóza, slané hleny, černý kašel, vodnatelnost, žaludeční
vředy, rakoviny, které jsou v hrudníku.

* Dnešní Würtzburg.



16b. Povaha, místo, země, obecný popis a nemoci 109

Moře, řeky, vodní plochy, kde je zapotřebí navigace; ve vnitrozemí Místa
znamená místa poblíž řek, říček, potoků, studny, sklepy v domech, lázně,
močály, příkopy, rákosí, pobřeží, vodní nádrže.

Obvykle nižší, malá postava, horní část těla větší než dolní, kulatý Popis
obličej, chorobně bledá, bílá pokožka, vlasy temně hnědé, malé oči,
pokud jde o ženu, bude mít hodně dětí.

Skotsko, Zéland, Holandsko, Prusko, Tunis, Algerie, Konstantinopol, Království,
země a městaBenátky, Miláno, Janov, Amsterdam, York, Magdeburg, Wittenberg,

Svatý Lukáš, Kádiz.

Lev je přirozeně jediným domem Slunce; je ohnivý, teplý, suchý, Kvalita
a vlastnosti
Lva

cholerický, denní, rozkazovačný, zvířecí, suchý, východní, náleží k ohnivé
triplicitě a je mužský.

Je spjat se všemi chorobami žeber a boků, pleuritida, křeče, bolesti Nemoci
zad, bušení či chvění srdce, silné horečky, všechny slabosti a neduhy
srdce, bolesti očí, mor, epidemie, žloutenka.

Místa, kde žije divá zvěř, lesy, divočina, pustá místa, skalnaté srázy, Místa
nepřístupná místa, královské paláce, hrady, pevnosti, parky, v domech
místa, kde se udržuje oheň, blízko komína.

Velká kulatá hlava, velké, vyvalené a těkající oči, plné a velké tělo, Tvar
a podobaspíše větší postavy, široká ramena, úzké boky, blond nebo tmavé plavé

vlasy, kudrnaté anebo silně zvlněné, divoký zevnějšek, brunátná, silně
prokrvená pokožka, silný, udatný a aktivní.

Itálie, Čechy, Alpy, Turecko, Sicílie, Apulie, Řím, Syrakusy, Kremona, Království,
země, městaRavena, Damašek, Praha, Linec, Koblenz, Bristol.

Panna je zemské, chladné, melancholické, suché, ženské, noční a jižní Kvalita
a vlastnostiznamení; je domem Merkura, který je zde v povýšení, a náleží k zemské

triplicitě.
Značí studovny, v nichž jsou knihy, skříně, mlékárny, kukuřičná pole, Místa

sýpky, sladovny, seníky, sýpky s ječmenem, pšenicí či hrachem, případně
místa, kde se skladuje sýr a máslo.

Červi, plynatost, kolika, všechny nemoci střev či útrob, kručení Nemoci
v břiše, kaménky a všechny nemoci břicha.

Řecko, jeho jižní část, Chorvatsko, Athény a okolí, Mezopotámie, Království,
země, městaAfrika, jihozápad Francie, Paříž, Jeruzalém, Rhodos, Lyon, Toulouse,

Bazilej, Heidelberg, Brindisi.
Štíhlé nevysoké tělo, nicméně souměrné; brunátná hnědá pleť, černé Tvar

a podobakrásné vlasy, ale člověk to nebývá krásný; tenký pronikavý hlas, všechny
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údy budou spíše krátké, duše bystrá a diskrétní, s dobrým úsudkem
a velmi výmluvná; horlivost a oddanost historii u žen i mužů; neobvykle
chytrý, pokud bude Merkur v tomto znamení a Luna v Raku, avšak
poněkud nestabilní.

Váhy jsou vzdušné, teplé a vlhké znamení, sangvinické, mužské,
pohyblivé, rovnodennostní, kardinální, lidské, denní a západní; náležíPovaha

a vlastnosti k vzdušné triplicitě a je hlavním domem Venuše.
Všechny nemoci zad a ledvin, kaménky, horečky a choroby podbřišku

a zadku, vředy a cysty ve slabinách, ledvinách nebo močovém měchýři,
bolesti zad a zkažená krev.

Váhy jsou spjaty s poli poblíž větrných mlýnů, roztroušených stodol
nebo osamělých domů a skladů dřeva; místa, kde pracují bednáři neboMísta
kde se řeže dřevo, úbočí kopců, vrcholky hor, loviště, písčitá a kamenitá
pole, místa, na nichž je čistý ostrý vzduch; v domech podkroví, komory
a místnosti, postavené uvnitř jiných místností.

Mívají dobře rostlé tělo, rovné, vysoké a spíše štíhlé a subtilní nežPostava
a podoba hrubé; krásná kulatá tvář, čistá ruměná barva, v mládí není ani příliš

bledá, ani příliš zarudlá, ale s věkem se objevují pihy, anebo výrazné
zbarvení pokožky; vlasy bývají blond, jemné a dlouhé.

Horní Rakousko, Savojské vévodství, Alsasko, Livonsko, LisabonKrálovství,
země a města v Portugalsku, Frankfurt, Vídeň, Placentia, ta oblast Řecka, kde kdysi

stávaly Théby, Arles, Fribourg, Speyer.

Štír je chladné, vodní, noční, flegmatické, ženské znamení náležejícíKvalita
a vlastnosti
Štíra

k vodní triplicitě, je fixní a severní, dům a radost Marsu, ženský; obvykle
představuje jemné, zrádné lidi.

Kaménky v intimních partiích a močovém měchýři, kýla, píštěl,Nemoci
hemoroidy, gonorea, priapismus, všechny nemoci intimních partií u žen
i mužů; nemoci dělohy.

Místa, kde se vyskytuje všeliká plazící se a lezoucí havěť jako brouciMísta
a podobně, nebo jedovatá zvířata bez křídel; zahrady, ovocné sady, vinice,
rozpadlé domy u vody, bahnité a bažinaté pozemky, páchnoucí jezera,
močály, žumpy, kuchyň nebo spižírna, lázně.

Korpulentní, silné tělo, široká a poněkud hranatá tvář, tmavá pleť,Podoba
a popis velmi tmavé vlasy, husté a vlnité; chlupaté tělo s trochu křivýma nohama

a krátkým krkem; zavalitý, dobře rostlý člověk.
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Severní Bavorsko, lesnatá část Norska, barbarské země,* Fez,** Království,
země, městaKatalánsko ve Španělsku, Valencie, Urbino a Forum Julii v Itálii, Vídeň,

Messina v Itálii, Gaunt, Frankfurt a Odra.

Znamení Střelce náleží k ohnivé triplicitě, je východní, ohnivé, teplé
a suché povahy, mužské, cholerické, denní, obecné, se dvěma těly, je Kvalita

a povaha
Střelce

domem a radostí Jupitera.
V těle vládne stehnům a zadku, a také všem zraněním a onemocně-

ním v těchto místech; obecně je spjat se zápaly a horečkami z otravy, Nemoci
pády z koní a zraněními, která způsobila čtyřnohá zvířata; rovněž s po-
páleninami a horečkou či onemocněním ze sportu.

Stáje velkých či válečných koní anebo domy, kde se chovají čtyřnohá Místa
zvířata; rovněž pole, pahorky a vyvýšená místa pozemků; v domech
pokoje v patře blízko ohni.

Má příjemný zevnějšek, trochu protáhlou, avšak plnou, opálenou
a brunátnou tvář; vlasy světle oříškové, trochu vyšší než střední postava, Tvar a po-

doba těladobře utvářené údy a vitální tělo.
Španělsko, Maďarsko, Slovinsko, Morava, Dalmácie, Budapešť v Ma- Království,

země, městaďarsku, Toledo, Narbonne, Kologna, Stargard.

Kozoroh je domem Saturnu; je to noční, chladné, suché, melancholic- Kvalita
a povaha
Kozoroha

ké, zemské, ženské, slunovratové, kardinální, pohyblivé, domácí, čtyřnohé
a jižní znamení a náleží k zemské triplicitě; Mars je v něm v exaltaci.

Vládne kolenům a všem nemocem spadajícím do této oblasti, zraně- Nemoci
ním i zlomeninám; je spjat i s malomocenstvím, svrabem a strupy.

Značí kravíny, teletníky, kůlny s nářadím, dřevníky se starým dřevem,
sklady s lodními plachtami a podobnými věcmi; rovněž ovčince a po-
zemky, kde se ovce pasou; ladem ležící, pusté, trním a hložím zarostlé
pozemky; hnojiště v polích anebo kompost; v domech přízemí, tmavá
místa, místa blízko podlahy a prahu.

Obvykle znamená vysušená, nevysoká těla, protáhlou a pohublou Tělesné
ustrojenítvář, řídké vousy, černé vlasy, špičatou bradu, dlouhý tenký krk a úzký

hrudník. Mnohokrát jsem se setkal s tím, že člověk s Kozorohem na
ascendentu měl bílé vlasy, zatímco s Kozorohem v sedmém domě mívali
vlasy vždy černé; soudím však, že bělost vlasů pochází spíše z rodinné
povahy než od znamení.

* Míněny severoafrické země, Alžír, Tunis, Tripolis a Maroko.
** Maroko.
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Thrákie, řecká – nyní turecká Makedonie, Albánie, Bulharsko, jiho-Království,
země, města západ Saska, západní Indie, Štýrsko, ostrovy Orkneje, Hasie, Oxford,

Mecklenburg, Cleves, Brandenburg.

Vodnář je vzdušné, teplé a vlhké znamení, náleží k vzdušné triplicitě,Povaha
a vlastnosti
Vodnáře

je denní, sangvinické, fixní, západní racionální, humánní, mužské, je
hlavním domem Saturnu a domem, kde se nejvíce raduje.

Vládne nohám, kotníkům a všem neduhům těchto končetin; veškerýmNemoci
melancholickým větrům srážejícím se v žilách a otravujícím krev, křečím
a podobně.

Pahorkatiny a nerovná místa, nové doly, kamenolomy a naleziště
drahých kamenů; v domech střechy, okapy a vůbec vršky; vinice a místa
poblíž potůčků nebo potrubí.Místa

Značí podsaditou, tlustou postavu anebo nevysokého člověka sePostava
a podoba silným, dobře utvářeným tělem; protáhlý obličej, krevnatá pokožka;

pokud je Saturn, jenž je pánem tohoto domu, v Kozorohu nebo Vodnáři,
bude mít člověk černé vlasy, krevnatou pleť a křivé zuby; jinak jsem
zjistil, že bude mít spíše bílou a čistou pleť, vlasy velmi plavé anebo
pískové barvy a velice čistou pleť.

Tatarsko, Kroatie, Valašsko, Moskva, Vestfálsko v Německu, Piemont
v Savojsku, západ a jih Bavorska, Médie, Arábie, Hamburk, Brémy,
Montferrat a Pisaurum v Itálii, Trent, Ingolstadt.

Ryby náležejí k vodní triplicitě, je to severní, chladné, vlhké, flegmatic-
ké, ženské, noční znamení, dům Jupitera a povýšení Venuše; dvojího těla,
obecné, líné a zženštilé znamení, které může představovat i pasivního
člověka.

Všechny nemoci nohou, jako třeba dna, rozličná ochromení a bolestiNemoci
nohou, rovněž slané hleny, svrab a strupy, vyrážky, zlomeniny, furunkly
a vředy pocházející ze shnilé krve, nemoci z chladu a vlhka.

Představují hojně zavodněné pozemky a místa se spoustou potokůMísta
a vodního ptactva; rovněž rybníky či řeky plné ryb, poustevny, vodní
příkopy kolem domů, vodní mlýny, vodní zdroje poblíž domů, třeba
studny a pumpy nebo nádrže.

Nízká, špatně rostlá postava, nepříliš pěkná; dobrotivá široká tvář,Tělesné
ustrojení bledá pleť, masité či opuchlé, nepříliš souměrné, společně s hlavou trochu

pokroucené tělo.
Kalábrie na Sicílii, Portugalsko, Normandie, sever Egypta, Alexan-

drie, Reims, Worms, Ratisbon, Kompostela.
Království,
země, města
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O tom, jaký užitek lze mít
z předchozího pojednání
o dvanácti znameních

Pokud se astrologa někdo zeptá, jakého charakteru, jaké povahy a po-
stavy je osoba, jíž se týká dotaz, měl by se tento podívat na znamení
domu, jímž je osoba signována, na znamení, v němž je vládce tohoto
domu a kde je Luna; měl by se podívat na jejich charakteristiky a soudit
na základě toho, které znamení je silněji zdůrazněné. Když bude kupří-
kladu vycházející či zapadající znamení humánní a vzdušné a vládce
tohoto znamení nebo Luna budou v kterémkoli znamení téhož živlu či
povahy, můžete se domnívat, že bude mít dotyčný pěkné tělo a bude
společenské či velmi dvorné povahy a podobně.

Bude-li se dotaz týkat nemoci a Beran bude buď na ascendentu,
anebo bude zapadat do šestého domu, můžete usoudit, že nemoc bude
obsahovat něco z povahy Berana, oč přesně však půjde, se dozvíte ze
souběhu dalších signifikátorů.

Pokud venkovan nebo občan ztratil anebo postrádá nějaký dobytek,
případně nějaký domácí majetek, je třeba se podívat, v kterém znamení
je signifikátor této věci. Pokud bude v Beranu a půjde o ztracené zvíře
a podobně, je třeba se podívat, na jaká místa znamení poukazuje, a pak
se pokusit o nápravu hledáním na takových místech; berme rovněž
v úvahu čtvrtinu nebe, s níž je znamení spjato. Půjde-li o neživou věc,
kterou nelze přemístit bez lidského přičinění, pak je třeba se podívat na
místa v domě či okolí, která jsou spojena s Beranem.

Pokud se otázka týká cestování, třeba zda tazateli bude ta která
země, město či království prospívat na zdraví či prosperitě, podívejte
se do horoskopu, v jakém znamení je vládce ascendentu; pokud bude
signifikátor šťastně postavený v Beranu, anebo když tam bude Jupiter
či Venuše, může tazatel bezpečně cestovat nebo se usadit v místech,
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jimž vládne Beran, která si můžete snadno najít v předcházejících
výčtech. Země poddané znamením, v nichž budou postaveny škodlivé
planety, budou vždycky neblahé, leda by samy nešťastné planety byly
signifikátory. Je třeba pamatovat na to, že se gentleman obvykle ptá,
zda budou země či město prospívat jeho zdraví a zda tam bude šťastný;
obchodník se zajímá především o svůj obchod a bohatství, pročež se
v obchodníkově horoskopu berou v úvahu především země a města pod
vládou znamení ve druhém domě anebo kde je Bod štěstí, případně
vládce druhého domu, a kde je nejsilnější. Tam nechť obchoduje.



Kapitola 18

O esenciálních hodnostech (dignitách)
planet

Kdo chce v astrologii přesně usuzovat, měl by především být obeznámen
s povahou planet a znamení.

Měl by také znát moc, sílu či slabost planet – signifikátorů; rovněž
jejich dobré postavení, dále aspekty a jejich kombinace.

Za třetí je třeba správně posoudit aktuální vliv celkové nebeské
situace, vzájemné aspekty planet v době, kdy je otázka položena, a to
na základě přirozených (nikoli násilně interpretovaných) zásad naší vědy;
neboť čím více se snažíte, aby váš úsudek byl v rozporu s přirozeností,
tím větší bude váš omyl.

O planetě se říká, že je opravdu silná, pokud má mnoho esenciálních
hodností, což se dozvíme podle toho, jestli je v době vytváření horoskopu
ve svém domě,* v povýšení, ve své živlové triplicitě, své hranici nebo
tváři. Například:

Pokud v horoskopu najdete planetu ve znameních, která pokládáme
za její domy, bude bytostně silná a přičítáme jí tak pět bodů esenciální Esenciální

hodnosti
podle domů

hodnosti; to se týká Saturnu v Kozorohu, Jupitera ve Střelci atd.
Pokud je planeta nebo signifikátor při výkladu ve svém domě, nazna-

čuje člověka v obdobném stavu v tom smyslu, že je pánem ve vlastním
domě, svého majetku a jmění, anebo člověka, který příliš nestojí o svět-
ská dobra; nebo to vypovídá, že je tazatel ve velmi dobrém rozmaru či
kondici. Tak tomu bude, leda by byl signifikátor retrográdní, spálený,
anebo ovlivněný nějakou další, škodlivou planetou či aspektem.

Pokud bude ve znamení, v němž je povýšený, přičtěte mu čtyři
body esenciální hodnosti, a to ať už bude v těsné blízkosti stupně svého Povýšení

* Tj. domicilní, ve svém znamení.
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povýšení, anebo ne. Platí to například pro Mars v Kozorohu nebo Jupiter
v Raku.

Pokud bude signifikátor v povýšení a nebude mu nic škodit, bude
se však nacházet v rohovém domě, naznačuje to povýšenou, arogantní
osobu, která si osobuje víc než zdrávo; ukazuje se totiž, že planety
v některých částech zvěrokruhu projevují svůj vliv zjevněji než v jiných.
Mám za to, že se to děje právě v těch znameních a na těch stupních, kde
jsou četnější stálice téže povahy jako planeta, a kde jsou blíž ekliptice.

Pokud bude planeta ve znamení, které je součástí jí příslušné živlovéTriplicita
triplicity, přičtěte jí tři body; zde však je třeba si dávat pozor, protože
například: v horoskopu týkajícím se konkrétní otázky nebo v nativitě
najdete Slunce v Beranu. V horoskopu týkajícím se otázky nebo v na-
tivitě budete zjišťovat, jak silné je Slunce, a budete horoskop počítat
pro noc. Mělo by mít čtyři body přičtené za své povýšení, což vyplývá
z toho, v jakém znamení je. Nepřičteme mu však žádný bod s ohledem
na jeho triplicitu, protože tomu v noci nevládne Slunce, nýbrž Jupiter;
pokud by ten byl na místě Slunce a byla by noc, musely by se mu přičíst
tři body. Takto se to má se všemi planetami kromě Marsu, který vodní
triplicitě vládne ve dne i v noci.

Planeta ve vlastní triplicitě naznačuje člověka přiměřeně majetného
a obdařeného majetkem a štěstím; dobrého původu, jehož život se
v době dotazu vyznačuje příznivými okolnostmi. Nebývá tomu však tak,
nedostává-li se mu vůbec předcházejících kvalit.

Pokud bude planeta na některém ze stupňů, kam spadá její hranice,Hranice
přisoudíme jí dva body, ať už jde o den, nebo noc. Bude-li třeba Jupiter
na prvním, druhém, třetím, čtvrtém atd. stupni Berana, nachází se na
vlastních hranicích, a budeme mu proto přičítat dva body, podobně tomu
bude s Venuší na kterémkoli z prvních osmi stupňů Býka a podobně.

Planeta posílená jen tímto způsobem naznačuje, že půjde o člověka
obdařeného vlastnostmi planety spíše v tělesném ustrojení a tempe-
ramentu než nějakou zvláštní hojností bohatství anebo společenského
významu.

Pokud bude planeta na svém dekanu, dekurii neboli tváři, jako jeTvář
třeba Mars na prvních deseti stupních Berana nebo Merkur na prvních
deseti stupních Býka, pak se mu přičítá jeden bod esenciální hodnosti;
na vlastní tváři totiž nelze planetu pokládat za peregrinní.

Planeta s malým počtem bodů nebo žádnými, která však je na svém
dekanu či tváři, se podobá člověku, jehož už odněkud skoro vyhodili,
avšak ještě se snaží udržet zdání dobrého jména a pověsti; v genealo-
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giích představuje rodinu v posledním tažení, snad dobrou, přece však
v rozkladu, která se o sebe sotva umí postarat.

Planety mohou být silné i jiným způsobem, akcidentálně, jako třeba
když jsou direktní, když se rychle pohybují, když jsou v rohových domech
nebo v trinu či sextilu na Venuši či Jupitera a podobně, případně
v konjunkci s významnými stálicemi; o tom si povíme v následujícím.
Následuje tabulka esenciálních hodností, na níž můžete v okamžení
zjistit, jakou esenciální hodnost anebo slabost kterákoli z planet má.

Ohledně esenciální hodnosti planet byly velké rozdíly mezi Araby,
Řeky a Indy; mám na mysli, jak se u všech planet vypořádat s místy
exaltací a pádů; celé věky, až do časů Ptolemaiových, to astrologové
nerozřešili. Od Ptolemaia však Řekové jednomyslně pracují v souladu
s metodou, kterou po sobě zanechal a jíž se od těch dob všichni evropští
křesťané drží jako nejrozumnější. Maurové a barbaři a jejich astrologové,
kteří žili ve Španělsku, se však od nás v tomto ohledu dodnes liší.
Následující tabulka se nicméně drží Ptolemaia.

Tabulka esenciálních hodností podle Ptolemaia
Triplicita
planety
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A U D Q 19 Q V V 6 T 14 S 21 U 26 W 30 U 10 Q 20 T 30 T W
B T N R 3 T R T 8 S 15 V 22 W 26 U 30 S 10 R 20 W 30 U
C S D P 3 W S S 7 V 14 T 21 W 25 U 30 V 10 U 20 Q 30 V

D R N
D V 15 U U U 6 V 13 S 20 T 27 W 30 T 10 S 20 R 30 W U

E Q D
N Q V W 6 S 13 T 19 V 25 U 30 W 10 V 20 U 30 W

F S N S 15 T R S 7 T 13 V 18 W 24 U 30 Q 10 T 20 S 30 V T
G T D W 21 W S W 6 T 11 V 19 S 24 U 30 R 10 W 20 V 30 U Q
H U N U U U 6 V 14 T 21 S 27 W 30 U 10 Q 20 T 30 T R
I V D Q 3 Q V V 8 T 14 S 19 W 25 U 30 S 10 R 20 W 30 S
J W N U 28 T R T 6 S 12 V 19 U 25 W 30 V 10 U 20 Q 30 R V
K W D W S W 6 S 12 T 20 V 25 U 30 T 10 S 20 R 30 Q
L V N T 27 U U T 8 V 14 S 20 U 26 W 30 W 10 V 20 U 30 S S

Použití tabulky

Každá planeta má dvě znamení jako domy, kromě Slunce a Luny, které
mají po jednom znamení. Saturn má Kozoroha a Vodnáře, Jupiter Střelce
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a Ryby, Mars Berana a Štíra, Slunce Lva, Venuše Býka a Váhy, Merkur
Blížence a Pannu, Luna Raka. Jeden z domů se nazývá denní; ten je
ve druhém sloupci označen písmenem D. Druhý je noční, označuje se
písmenem N. V těchto znameních jsou planety v povýšení, což upřesňuje
třetí sloupec; tak je Slunce povýšeno na 19◦ Berana, Luna na 3◦ Býka,
Dračí hlava na 3◦ Blíženců atd.

Těchto dvanáct znamení se rozděluje do čtyř triplicit; čtvrtý sloupec
říká, které planety vládnou dané triplicitě ve dne a v noci. Tak naproti
Beranu, Lvu a Střelci najdete Slunce a Jupiter. Slunce tomuto trinu
vládne ve dne, Jupiter v noci. Naproti Býku, Panně a Kozorohu najdete
Venuši a Lunu; Venuše vládne tomuto trinu ve dne, Luna v noci. Naproti
Blížencům, Vahám a Vodnáři najdete Saturn a Merkur, které vládnou,
jak už bylo řečeno. Naproti Raku, Štíru a Rybám najdete Mars, který
podle Ptolemaia a Naiboda tomuto trinu vládne jako jediný, a to jak ve
dne, tak v noci.

Naproti Beranu najdete v pátém, šestém, sedmém, osmém a devátém
sloupci hodnoty Jupiter 6 a Venuše 12, což znamená, že prvních šest
stupňů Berana jsou hranice Jupitera, od šestého do dvanáctého Venuše
a podobně.

Naproti Beranu najdete v desátém, jedenáctém a dvanáctém sloupci
hodnoty Mars 10, Slunce 20, Venuše 30; to znamená, že prvních deset
stupňů Berana je tváří Marsu, deset až dvacet tváří Slunce, od dvaceti
do třiceti tváří Venuše a podobně.

Ve třináctém sloupci naproti Beranu najdete Venuši ve zničení. Jsouc
v Beranu se Venuše nachází ve znamení, které je v opozici na jeden
z jejích domů, a proto se říká, že je ve zničení.

Ve čtrnáctém sloupci naproti Beranu najdete Saturn; nad ním je
napsáno slovo pád. To znamená, že Saturn je v Beranu v opozici na
Váhy – místo svého povýšení, a proto je nešťastný a podobně. Tyto
záležitosti jsme už vypsali pojednávajíce o povaze planet, tato tabulka
je však činí ještě názornějšími.



Kapitola 19

O několika termínech, aspektech,
pracích naší vědy, příhodách a dalších
hmotných záležitostech, které se
odehrávají mezi planetami, jež je třeba
spolu s několika nezbytnými pravidly
dobře znát a rozumět jim ještě před
posouzením jakékoli otázky

Nejdůraznější či nejsilnější paprsky, konfigurace či aspekty jsou pouze
tyto (výše jmenované): sextil &, kvadratura U, trinus V, opozice X;
i konjunkci nazýváme aspektem, ale je to velmi nepřesné.

Sextil znamená, že jsou od sebe planety vzdáleny šestinu zvěrokruhu
či kruhu; šest krát šedesát stupňů totiž dává 360◦. Můžete se setkat
s tím, že se tento aspekt nazývá sexangulární, anebo hexagon.

Kvadratura, případně kvadrangulární či tetragonální aspekt, je vzdá-
lenost dvou bodů či planet o čtvrtinu kruhu, protože čtyři krát devadesát
stupňů dohromady dává 360◦.

Trinus má 120 stupňů, tedy třetinu kruhu, protože 120 stupňů krát
tři dává 360◦. Říká se mu také triangulární, triogonální aspekt, někdy
můžete narazit i na název trigonokrator, což znamená tolik co planeta
vládnoucí takovému trinu či trigonu, neboť tři znamení dávají jeden
trinus či trigon.

Opozice nebo diametrální vyzařování nastává, když jsou od sebe dvě
planety vzdálené 180◦, tedy polovinu kruhu.

Konjunkce, synod, kongres či setkání (protože někteří užívají i těchto
vyjádření) nastává, když jsou dvě planety na tomtéž stupni a stejné
minutě některého znamení. Další nově užívané aspekty jsem zmiňoval na
začátku tohoto pojednání. Je třeba mít na paměti, že z těchto aspektů
značí kvadratura částečné nepřátelství, opozice pak značí dokonalou
nenávist. Tomu je třeba porozumět následujícím způsobem. Dostaneme
třeba otázku, zda je možné usmířit dvě znesvářené osoby. Dejme tomu,
že dva signifikátory, představující dva nepřátele, budou v kvadratuře;
protože tento aspekt představuje nedokonalou nenávist, záležitost ještě
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nedospěla tak daleko a snad je naděje na smíření, pokud tomu budou
trochu napomáhat další signifikátory či planety. Pokud však uvidím, že
jsou hlavní signifikátory v opozici, bude přirozeně nemožné očekávat
smíření před skončením procesu, půjde-li o soudní spor, anebo dokud
se neutkají, půjde-li o souboj.

Sextil a trinus svědčí o lásce, jednotě a přátelství; trinus je však
silnější. Pokud jsou dva signifikátory v sextilu nebo trinu, bezpochyby
bude snadné dospět ke smíření.

Konjunkce jsou dobré i špatné podle toho, zda jsou planety v kon-
junkci sobě navzájem přátelské, anebo nepřátelské.

Nastávají i přesné, či plaktické aspekty. Přesný aspekt znamená, že
jsou dvě planety přesně tolik stupňů od sebe, kolik dělá přesný aspekt.
Když je kupříkladu Venuše na devíti stupních Berana a Jupiter na devíti
stupních Lva, jde o přesný trinus. Podobně když je Slunce na prvním
stupni Býka a Luna na prvním stupni Raka, jde o přesný sextil. Přesné
aspekty silně svědčí pro to, že uskutečnění a završení té které záležitosti
je na spadnutí, ať už se jedná o něco dobrého, anebo hrozí neštěstí
a jedná se o zlo.

Plaktický aspekt nastává, když připouští orbisy či paprsky dvou
planet, které znamenají nějakou záležitost. Když je třeba Venuše na
desátém stupni Býka a Saturn na osmnácti stupních Panny, pak je
Venuše v plaktickém trinu na Saturna, protože je v polovině obou
orbisů. Polovina orbisu Saturna je totiž pět, polovina orbisu Venuše
čtyři stupně, a mezi nimi a jejich dokonalým vzájemným aspektem
je osm stupňů; na tomto místě opět vkládám tabulku kvality orbisů,
třebaže jsem se o nich při popisování jednotlivých planet už několikrát
zmínil. Zde tedy jsou, jak jsem je nalezl u nejlepších autorů a jak jsem
si je ověřil vlastní zkušeností.

◦ min ◦ min
W 10 0 Podle jiných 9 0
V 12 0 Jak někteří psali 9 0
U 7 30 Na tom se shodnou všichni 7 0
Q 17 0 Většina tvrdí 15 0
T 8 0 Mnozí tvrdí, že 7 0
S 7 0 Všichni se shodnou jen na 7 0
R 12 30 Obecně však 12 0





Někdy pracuji
s jedněmi, jindy
s druhými hodno-
tami, podle toho,
co si nejlépe pa-
matuji; a dělám
to tak, aniž bych
chyboval.
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Aplikační fáze planet se odehrává třemi různými způsoby. Za prvé Aplikace
když se rychlejší planeta přibližuje k planetě pomalejší a těžší a obě
jsou přitom direktní, jako třeba když je Mars na deseti stupních Berana
a Merkur na pěti: to je aplikační fáze konjunkce Merkura a Marsu.

Za druhé když jsou obě planety retrográdní, jako třeba když je
Merkur na deseti stupních Berana a Mars na devíti; Merkur není před
konjunkcí s Marsem direktní: tak vypadá poškozená aplikace, která
příslušnou záležitost buďto nečekaně završí, anebo zcela zmaří, a to na
základě vlastností obou planet.

Za třetí když je planeta direktní, avšak je na méně stupních toho
kterého znamení než retrográdní planeta, jako třeba když je direktní
Mars na patnácti stupních Berana a retrográdní Merkur na sedmnácti.
To je rovněž poškozená aplikace, která přinášívá velkou změnu počasí
a v ostatních záležitostech náhlou změnu. Podrobněji pojednám o apli-
kacích v následujícím.

Aplikační fáze znamená, že se dvě planety přibližují buď ke konjunkci,
nebo k nějakému aspektu, ať už jde o sextil, trinus, kvadraturu anebo
opozici. Důležité je, že vyšší planety nejsou v aplikaci vůči nižším (leda
by snad byly retrográdní), nýbrž naopak lehčí vůči těžším. Tak třeba
je Saturn na 10◦ Berana a Mars je za ním a je lehčí; potom je Mars
v aplikační fázi jejich konjunkce; kdyby byl Mars na sedmi stupních
Blíženců, pak by byl v aplikaci jejich sextilu; kdyby byl na sedmi stupních
Raka, potom by byl v aplikaci jejich kvadratury. Když bude na sedmém
stupni Lva, dospěl do aplikační fáze trinu se Saturnem, na sedmi stupních
Vah je v aplikaci jejich opozice. K přesnému aspektu dojde, když dospěje
na stejný stupeň a stejnou minutu znamení, na kterém je i Saturn. Je
zapotřebí vědět, že když Saturn v Beranu vrhá sextil, kvadraturu či
trinus na kteroukoli planetu na příslušných stupních Blíženců, Raka
nebo Lva, říká se tomuto aspektu levý sextil, kvadrát nebo trinus, a je
to aspekt, k němuž dochází podle pořadí znamení. Po Beranu totiž
následuje Býk, pak Blíženci, Rak atd. Pokud je Saturn v Beranu, vrhá
sextil, kvadrát nebo trinus i na každou planetu ve Vodnáři, Kozorohu
nebo Střelci; tyto aspekty nazýváme pravé; dochází k nim proti směru
pořadí znamení. Následuje přehledná tabulka.



122 Křesťanská astrologie

Tabulka vzájemných aspektů znamení
& U V X & U V X & U V X

A pravý
levý

K
C

J
D

I
E G E pravý

levý
C
G

B
H

A
I K I pravý

levý
G
K

F
L

E
A C

B pravý
levý

L
D

K
E

J
F H F pravý

levý
D
H

C
I

B
J L J pravý

levý
H
L

G
A

F
B D

C pravý
levý

A
E

L
F

K
G I G pravý

levý
E
I

D
J

C
K A K pravý

levý
I
A

H
B

G
C E

D pravý
levý

B
F

A
G

L
H J H pravý

levý
F
J

E
K

D
L B L pravý

levý
J
B

I
C

H
D F

Použití výše uvedené tabulky

Ve druhém, třetím, čtvrtém a pátém sloupci nahoře můžete vidět
značky & U V X pro sextil, kvadraturu, trinus a opozici.

Ve druhém řádku v prvním sloupci vidíte: A pravý
levý

A v následujících sloupcích vedle toho K
C

J
D

I
E G

To znamená následující. Je-li jedna planeta v Beranu a druhá ve
Vodnáři, obě na stejných stupních, planeta v Beranu vrhá na planetu
ve Vodnáři pravý sextil.

Pokud je jedna planeta v Beranu a jiná v Kozorohu, ta v Beranu
bude na planetu v Kozorohu vrhat pravou kvadraturu.

Planeta v Beranu bude na planetu ve Střelci vrhat pravý trinus.
Planeta v Beranu bude vůči planetě ve Vahách v opozici.
A dále vedle slova levý a značky Berana najdete: Blížence, Raka a Lva;

to znamená, že Beran vrhá na Blížence levý sextil, na Raka levou kvad-
raturu a na Lva levý trinus. Mějte na paměti, že pravý aspekt je silnější
než levý; z dalšího sloupce je patrné, že pravé aspekty jdou proti směru
pořadí zvěrokruhových znamení, a naopak levé toto pořadí následují.

Znamení bez vzájemných aspektů
A B C D E F G H I J K L
B A B E D E H G H E J E
H C H K F K B I B K L K
F G D C J B F A D C D G
L I J I L G L C J I F A
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Tato znamení se nazývají kvinkunxová (inconjunct); to znamená,
že když se v nich nachází planeta, nemůže být v žádném aspektu na
planetu ve znamení ve sloupci pod tímto znamením. Když je třeba
v Beranu, nemůže svírat žádný aspekt s planetou v Býku nebo Štíru,
ani planeta v Býku nebude v žádném aspektu na planetu v Beranu,
Blížencích, Vahách nebo Střelci. Podobně je tomu i u ostatních znamení.

Separace nastává, když se od sebe dvě planety vzdalují, a to do Separace
vzdálenosti šesti stupňů. Například může být Saturn na 10 stupních
a 25 minutách Berana a Jupiter na 10 stupních a 25 minutách Berana;
právě zde jsou v přesné konjunkci. Když se však Jupiter dostane na
10 stupňů a 31 nebo 32 minut Berana, mělo by se o něm říkat, že se od
Saturnu separuje. Protože však Saturn svými paprsky dosahuje na devět
stupňů a Jupiter rovněž, nelze o Jupiteru říci, že by se od Saturnova
působení zcela separoval, dokud neprojde dalších devět stupňů Berana,
anebo dokud od něj není vzdálený celých devět stupňů, protože polovina
jeho orbisu, stejně jako polovina orbisu Saturna, je 4 stupně a 30 minut,
a když se tyto poloviny orbisů sečtou, dají dohromady devět stupňů.
Aplikační i separační fáze planety se bere jako polovina jejího orbisu
a polovina orbisu druhé planety, jako třeba když jsou Slunce a Luna
v kterémkoli aspektu, bude Luna zcela separována od Slunce, když se od
něj vzdálí o 7 stupňů a 30 minut, což je polovina orbisu Slunce, a k tomu
o 6 stupňů, tedy polovinu jejího orbisu; dohromady to dává 13 stupňů
a 30 minut.

Přesná znalost v tomto ohledu má mnohé a výtečné použití. Řek-
něme kupříkladu, že jsou dvě planety signifikátory sňatku v době, kdy
je otázka položena; posléze se separují jen o pár minut; to by mohlo
znamenat, že je jen pár dní od okamžiku, kdy bude velká pravděpodob-
nost sjednání sňatku, teď je však čas očekávání a vyskytla se nějaká
neshoda či narušení. Když se signifikátory více separují, celá záležitost
i city zúčastněných stran se více odloučí a změní a podle počtu stupňů,
které bude potřebovat rychlejší planeta, aby se zcela separovala od těž-
ší, budou i milenci potřebovat tolik týdnů, dnů, měsíců či let, než od
záležitosti zcela upustí, anebo ji uvidí jako zcela vyřešenou. Dva signifi-
kátory v pohyblivých znameních, když jsou zároveň v rohových domech
a pohybujíce se rychle, záležitosti popohánějí; v obecných znameních se
bude čas natahovat a bude ho potřeba více.

Prohibice (prohibition) nastává, když se dvě planety, které mají vliv Prohibice
anebo vedou k završení věci, jíž se týká dotaz, dostávají do vzájemného
aspektu, avšak ještě než mohou dospět k přesnému aspektu, vloží se do
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toho jiná planeta a dostane se mezi ně buďto sama svou pozicí, anebo
prostřednictvím nějakého aspektu, což dotyčné záležitosti brání a zdržuje
ji. Tomu se říká prohibice. Máme kupříkladu Mars na 7 stupních Berana
a Saturn na 12 Berana. Mars má vliv na můj obchod, když dospívá
k Saturnu, který slibuje završení určité záležitosti. Slunce je v téže
době na 6 stupních Berana. Slunce se však pohybuje rychleji než Mars,
takže jej předběhne a dospěje ke konjunkci se Saturnem dříve než on,
pročež vše, co by jinak znamenaly Mars se Saturnem, je nyní pod vlivem
prohibice stran Slunce, které nejprve dospěje k Marsu, a pak k Saturnu,
ještě než mohou dosáhnout přesné konjunkce. Tento typ prohibice se
nazývá konjunkcionální či tělesná; a je třeba mít na paměti, že spálení
planety je ta nejhorší možná předzvěst neštěstí.

Dále máme prohibici nastávající vinou aspektu; může jít o sextil,2.
kvadraturu, trinus i opozici. Když třeba dvě planety spějí ke konjunkci,
dejme tomu bude Mars na 7 stupních Berana a Saturn na 15 stupních
Berana; Slunce bude na 5 stupních Blíženců. Protože je rychlejší než
Mars v jeho denním pohybu, rychle jej předběhne a vrhne na něj pravý
sextil ještě dřív, než Mars dospěje ke konjunkci se Saturnem; rovněž
vrhne pravý sextil na Saturn. Tento jev se nazývá prohibice aspektem;
obdobně probíhá v případě trinu, kvadratury či opozice.

Existuje ještě další typ prohibice, který někteří nazývají příhodněji
refrenace. Při té je třeba Saturn na 12 stupních Berana, Mars naRefrenace
7 stupních téhož. Mars nyní pospíchá do konjunkce se Saturnem, ale ještě
než dospěje na desátý či jedenáctý stupeň Berana, začne postupovat
retrográdně, pročež se konjunkce Marsu se Saturnem, který se pohybuje
stále direktně, zdrží (refrains). Nic z toho, co by jinak tato konjunkce
ovlivnila, nebude pod příslušným vlivem.

Translace neboli přenos světla a povahy znamená, že se světlo pla-Translace
nety odděluje od jiné, těžší, a zároveň se připojuje k jiné, rovněž těžší.
Děje se to následovně. Řekněme, že bude Saturn na 20 stupních Be-
rana, Mars na 15 stupních téhož a Merkur na 16 stupních Berana.
Merkur je rychlá planeta; odděluje se od Marsu a přenáší sílu Marsu
na Saturn. Totéž se děje prostřednictvím kteréhokoli jiného aspektu.
Význam je pak následující. Pokud v této záležitosti něco sliboval Sa-
turn, pak dotyčný získá, jak naznačuje Merkur, veškerou podporu, již
může Mars poskytnout Saturnu, čímž bude jakákoli záležitost ovliv-
něna příznivě. Translace je významná, ať už jde o sňatky, soudní spory
nebo jakoukoli jinou běžnou otázku, a proto bychom ji měli vždy brát
v úvahu.
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Recepce znamená, že dvě planety jsou signifikátory nějaké otázky či Recepce
záležitosti a nacházejí se vzájemně v místech svých esenciálních hodností,
jako třeba když je Slunce v Beranu a Mars ve Lvu; zde dochází k recepci
těchto dvou planet na základě domů; a vskutku je právě tohle nejlepší
a nejsilnější z recepcí. Může se však týkat i triplicity, hranice či tváře,
anebo jiné esenciální hodnosti, jako třeba když bude Mars v Beranu
a Slunce v Býku; zde dochází k recepci na základě trinu, pokud se
takového dne týká otázka nebo nativita; podobně může být Venuše
na 24 stupních Berana a Mars na 16 stupních Blíženců; zde dochází
k recepci na základě hranic: Mars je na hranicích Venuše a naopak.

To se dá dobře používat, neboť mnohdy, když záležitosti nepřispívají
ke zdárnému průběhu aspekty, anebo když signifikátory nemají žádný
vzájemný aspekt, anebo když se zdá být pochybné, co slibovala kva-
dratura či opozice mezi signifikátory, může dojít k vzájemné recepci
a věc se zdaří, a to dokonce bez velkých obtíží, náhle a uspokojivě pro
všechny.

O planetě se říká, že je peregrinní, když je na těch stupních kterého- Peregrinní
koli znamení, kde nemá žádné esenciální hodnosti. Tak může být třeba
Saturn na desátém stupni Berana; toto znamení není jeho domem, není
zde v povýšení, nenáleží k jeho trinu, ani na těchto stupních nemá svou
tvář či hranici – potom se nazývá peregrinním. Kdyby byl na 27, 28 atd.
stupních Berana, nemohli bychom jej nazývat peregrinním, neboť zde
má své hranice.

Podobně je Slunce peregrinní na kterémkoli stupni Raka, kde nemá
žádné esenciální hodnosti.

Vědět, která planeta je peregrinní, nám v otázkách velmi pomůže, a to
zvláště v otázkách týkajících se krádeží; protože skoro každý signifikátor
krádeže bývá peregrinní planeta umístěná v některém rohovém anebo
ve druhém domě.

Planeta je jalová, když se odděluje od jiné planety a ihned, ještě Jalová
planetav tomtéž znamení, dospěje do aplikační fáze s jinou planetou. To se

obvykle týká Luny; při posuzování horoskopu si dávejte pozor, zda je,
či není v tomto stavu; zřídkakdy půjdou věci dobře, když bude.

Frustrace nastává, když by se rychlá planeta mohla tělesně spojit Frustrace
s těžší, ale než dospějí ke konjunkci, těžší planeta se přidá k jiné, takže
je konjunkce té první frustrována; tak může být třeba Merkur na deseti
stupních Berana, Mars na dvanácti, Jupiter na třinácti; Merkur pospíchá,
aby dospěl do konjunkce s Marsem, avšak Mars se nejprve dostane do
konjunkce s Jupiterem; čímž je Merkur frustrován z konjunkce s Marsem.
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V otázkách to znamená totéž co lidové úsloví „když se dva perou, třetí
se směje“.*

Hayz** nastává, když mužská a denní planeta je právě nad zemíHayz
a v mužském znamení, anebo když je ženská a noční planeta v noci,
tedy pod zemí a v ženském znamení. V otázkách to obvykle ukazuje
spokojenost tazatele v době vznesení otázky, pokud je v tomto stavu
jeho signifikátor.

Saturn, Jupiter a Mars se nacházejí nad oběžnou dráhou Slunce,Vyšší a nižší
planety pročež se o nich říká, že jsou to vyšší, závažnější a těžší planety; Venuše,

Merkur a Luna jsou nazývány nižšími planetami, protože jsou pod
oběžnou drahou Slunce.

O planetě se říká, že je spálená Sluncem, když se nachází ve stejnémSpálené
planety znamení jako Slunce a není od něj vzdálená aspoň osm stupňů a třicet

minut, ať už před ním, nebo za ním. Tak může být třeba Jupiter na
desátém stupni Berana a Slunce na osmnáctém; Jupiter je potom spálený.
Nebo může být Slunce na osmnáctém stupni Berana a Jupiter na
dvaadvaceti stuních Berana; i potom je Jupiter spálený. Pamatujte,
že planeta je takto zasažena větší měrou, když Slunce pospíchá do
konjunkce s touto planetou, než když se od ní vzdaluje, protože je
to tělo Slunce, co takto působí. Délku trvání tohoto stavu beru jako
polovinu orbisu Slunce, nikoli Jupitera; podle tohoto pravidla nemůže
být Jupiter spálený, dokud není na čtyři a půl stupně od Slunce. Je mi
známo, že se mnou v tomto ohledu mnozí nesouhlasí.

Užívejte pravidla, které se vám nejvíce osvědčí. Pokud je signifiká-
tor tazatele spálený, bude se nejspíš něčeho silně obávat, možná bude
v situaci, kdy nad ním bude mít moc nějaká významná osoba.

O planetě se říká, že je stále pod slunečními paprsky, dokud odPod
slunečními
paprsky

Slunce není vzdálená alespoň na sedmnáct stupňů, ať už před, nebo za
ním.

Planeta je v kazimi neboli v srdci Slunce, když od něj je vzdálena
méně než sedmnáct minut, neboli když je méně než sedmnáct minut předKazimi

neboli v srdci
Slunce

ním či za ním; například když je Slunce na 15.30 Býka a Merkur na 15.25
Býka, je Merkur v kazimi. Všichni autoři se shodnou na tom, že kazimi
každou planetu posiluje; je třeba dávat pozor na to, že všechny planety
mohou být spálené Sluncem, ono však nemůže být spáleno žádnou jinou

* V originále „two dogs quarrel, a third gets the bone“, pozn. překl.
** Mužská denní planeta nad zemí v denním horoskopu nebo pod zemí v nočním;
ženská noční planeta nad zemí v nočním horoskopu nebo pod zemí v denním
(z al-Birúního).
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planetou, a ke spálení že může dojít jen konjunkcí v jednom znamení,
žádným jiným aspektem, ať už by šlo o sextil, kvadraturu, trinus anebo
opozici; jeho kvadratury a opozice jsou sice obtížné, ale nespalují ani
nezapříčiňují spálení jiné planety.

Saturn, Jupiter a Mars jsou na východ od Slunce od konjunkce s ním Východní
k opozici; od opozice k další konjunkci jsou pak na západ od Slunce. Být Západní
východně znamená vycházet dřív než Slunce; být západně pak znamená,
že planeta zapadá až po Slunci a bývá vidět na horizontu. Merkur
a Venuše nemohou být vůči Slunci v sextilu, kvadratuře, trinu ani opozici;
východní jsou, když jsou o několik stupňů za Sluncem, neboli když je
Slunce před nimi; západně jsou, když jsou několik stupňů před Sluncem,
ať už v tomtéž znamení, nebo v následujícím. Pamatujte, že Merkur
se od Slunce nemůže vzdálit o víc než 28 stupňů a Venuše víc než 48,
třebaže někteří připouštějí trochu víc. Luna je východně od Slunce
v době od opozice ke konjunkci a západní je od konjunkce k opozici.
Důvodem je, že je mnohem rychlejší než Slunce, a tak postupuje dál do
znamení.

K obtěžování dochází, když je některá planeta umístěna mezi dvě Obtěžování
zlovolné planety, Saturn a Mars; například když je Saturn na 15 stupních
Berana, Mars na 10 stupních Berana a Venuše na 13 stupních téhož
znamení. Tehdy Venuši obtěžují dvě neblahé planety, což v případě,
že je Venuše signifikátorem horoskopu, znamená, že člověk vypadává
z Božího požehnání a řítí se do žhavého Slunce.

Existují ještě další podobné příhody planet, porůznu zmiňované
starými, ale mají tak malý význam pro posouzení horoskopu, že je
nechám stranou.

Když se planeta pohybuje znamením kupředu, jako když postupuje Direktní
pohybz 1. stupně na 14. a podobně, je direktní.

Když planeta couvá, třeba když postupuje z 10 stupňů na 9, 8, 7 atd., Retrográdní
pohybje retrográdní.

Když se planeta vůbec nepohybuje, jako třeba vyšší planety v době Stacionární
2, 3, nebo 4 dny před začátkem retrogradity, je stacionární.
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Tabulka pro případ, že je třeba zjistit sílu a slabost planet.
Esenciální hodnosti Slabosti

Planeta je ve vlastním domě nebo ve
vzájemné recepci s jinou planetou
prostřednictvím domu; potom bude
mít hodností

5 Ve zničení 5

Je v exaltaci nebo recepci prostřednic-
tvím exaltace

4 V pádu 4

Je ve své živlové triplicitě 3 Peregrinní 5
Na svých hranicích 2
Dekanu či tváři 1

Akcidentální síly Akcidentální slabosti
Ve středu nebes nebo v prvním domě 5 Ve dvanáctém domě 5
V sedmém, čtvrtém či jedenáctém domě 4 V osmém a šestém domě 2
Ve druhém či pátém domě 3 Retrográdní 5
V devátém domě 2 Pomalá 2
Ve třetím domě 1 Saturn, Jupiter a Mars západní 2
Direktní (Slunce a Luna jsou direktní

vždy, takže to pro ně neplatí)
4 Venuše a Merkur východní 2

Rychlá 2 Ubývající Luna 2
Saturn, Jupiter a Mars východní 2 Spálená Sluncem 5
Merkur a Venuše západní 2 Pod slunečními paprsky 4
Přibývající a západní Luna 2 Přesná konjunkce se Saturnem

či Marsem
5

Bez spálení a mimo sluneční paprsky 5 Přesná konjunkce s Dračím
ocasem

4

V srdci Slunce či v kazimi 5 Obtěžovaná Saturnem
a Marsem

5

V přesné konjunkci s Jupiterem
a Venuší

5 Přesná opozice se Saturnem či
Marsem

4

V přesné konjunkci s Dračí hlavou 4 Přesná kvadratura se Saturnem
či Marsem

4

V přesném trinu s Jupiterem a Venuší 4 V konjunkci s Caput Algol na
20 Býka nebo do pěti stupňů
od ní

5

V přesném sextilu s Jupiterem a Venuší 3
V konjunkci s Cor Leonis (Regulus),*

na 24 stupních Lva
6

Nebo v konjunkci se Spikou Panny,
na 18 stupních Vah

5

* Regulus.
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Nebudu zde vysvětlovat tabulku, protože to udělám později na
nějakém příkladu.

Dvě potřebné tabulky znamení, kterým by měl porozumět každý
praktikující astrolog.

Stupně mužské
a ženské

Stupně světlé,
tmavé, kouřové,

prázdné

Stupně
hluboké

či děravé

Stupně
chromé či
nedokonalé

Stupně na-
růstajícího

jmění

A
mas. 8,15,30 d.3,l.8,d.16,l.20 6 11 16 19
fem. 9,22 v.24,l.29,v.30 23 29

B
mas. 11,21,30 d.3,l.7,v.12,l.15 5 12 6 7 8 3 15
fem. 5,17,24 v.20,l.28,d.30 24 25 9 10 27

C
mas. 16,26 l.4,d.7,l.12,v.16 2 12 17 11
fem. 5,22,30 l.22,d.27,v.30 26 30

D
mas. 2,10,23,30 l.12,d.14,v.18 12 17 23 9 10 11 12 1 2 3
fem. 8,12,27 sm.20,l.28,v.30 26 30 13 14 15 4 15

E
mas. 5,15,30 d.10,sm.20 6 13 15 18 27 2 5 7
fem. 8,23 v.25,l.30 22 23 28 28 19

F
mas. 12,30 d.5,l.8,v.10,l.16 8 13 16 3 14
fem. 8,20 sm.22,v.27,d.30 21 22 20

G
mas. 5,20,30 l.5,d.10,l.18 1 7 3 15
fem. 15,27 d.21,l.27,v.30 20 30 21

H
mas. 4,17,30 d.3,l.8,v.14,l.22 9 10 22 19 28 7 18
fem. 14,25 sm.24,v.29,d.30 23 27 20

I
mas. 2,12,30 l.9,d.12,l.19 7 12 15 1 7 8 12 20
fem. 5,24 sm.23,l.30 24 27 30 18 19

J
mas. 11,30 d.7,l.10,s.15,l.19 7 17 22 26 27 12 13
fem. 19 d.22,v.25,d.30 24 29 28 29 14 20

K
mas. 5,21,27 sm.4,l.9,d.13 1 12 17 18 19 7 16
fem. 15,25,30 l.23,v.25,d.30 22 24 29 17 20

L
mas. 10,23,30 d.6,l.12,d.18 4 9 24 13 20
fem. 20,28 l.22,v.25,l.28,d.30 27 28

Použití tabulky

Tazatelé se častokrát velmi touží dozvědět, jestli žena porodí ženského,
nebo mužského potomka, případně jakého pohlaví je zloděj a podobně.
Může se stát, že nám o tom nic neříkají rohové domy ani pohlaví
planety, ba ani znamení; tedy že svědčí stejnou měrou pro obě možnosti.
V takovém případě vezměte v úvahu stupně a znamení, kde je Luna
a kde je signifikátor záležitosti anebo člověka, jehož se otázka týká,



130 Křesťanská astrologie

spolu s hrotem domu označujícího osobu, jíž se otázka týká; ve druhém
sloupci si najděte, jsou-li na mužských, anebo ženských stupních. Pokud
budou na mužských stupních, můžete usoudit na mužské pohlaví, pokud
na ženských, půjde o pohlaví ženské. Vidíte, že prvních osm stupňů
Berana je mužských, devátý je ženský, od desíti do patnácti jsou stupně
mužské, od patnácti do dvaadvaceti ženské, od dvaadvaceti do třiceti
mužské; a podobně pro všechna znamení.

Z třetího sloupce se dozvíte, že v každém znamení jsou stupně,
kterým se říká světlé, tmavé, kouřové, prázdné a podobně. Užití je
následující:

Pokud je ascendent nativity nebo otázky na stupních, které jsou
označeny jako světlé, bude tazatel či dítě spíše světlejší, pokud bude as-
cendent na tmavých stupních, bude mít pokožku spíše tmavou, a pokud
se narodí postižený, bude postižení horší. V případě, že bude dítě posti-
žené, ale přitom bude ascendent na světlých stupních, bude postižení
mírnější.

Pokud bude Luna anebo ascendent na stupních, které nazýváme
prázdné, zrozenec nebo tazatel, ať už to bude slušný člověk, anebo ne,
nebude příliš bystrý a úsudek bude mít horší, než by ve světě potřeboval,
přičemž čím déle s ním budete hovořit, tím horší nedostatky v něm
naleznete. Pokud bude ascendent, Luna nebo obojí na stupních, kterým
říkáme kouřové, zrozenec či tazatel nebude ani příliš světlý, ani naopak;
bude mít smíšenou pokožku, postavu i povahu – nebude světlý ani tmavý,
vysoký ani malý a nebude ani příliš rozumný, ani vyložený hlupák.

Vidíte, že prví tři stupně Berana jsou temné, od tří do osmi světlé,
od osmi do šestnácti temné, od šestnácti do dvaceti světlé, od dvaceti do
čtyřiadvaceti prázdné, od čtyřiadvaceti do devětadvaceti světlé a poslední
stupeň je prázdný.

Stupně hluboké nebo děravé ve čtvrtém sloupci znamenají, že když jeStupně
hluboké či
děravé

na některém z nich Luna, ascendent anebo vládce ascendentu, znamená
to člověka, který je ohledně svého dotazu na rozpacích, neví, co by si
měl počít, a potřebuje pomoc, aby se dostal do lepší situace; podobně
jako se člověk, který spadne do jámy, těžko dostává ven bez cizí pomoci,
ani tento tazatel si v tomto případě nemůže pomoci sám.

Stupně chromé a nedokonalé jsou v pátém sloupci; to znamená, žeAzimenovské
stupně podle
některých

pokud se setkáte při posuzování nějaké otázky či nativity s poškozením
některého z údů, anebo s tím, že někdo trpí nevyléčitelnou nemocí,
zmrzačením, slepotou, hluchotou a podobně, můžete čekat, že bude
zrozenec mít některý z azimenovských stupňů na ascendentu, nebo
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na nich bude vládce ascendentu nebo Luna. Pokud bude tazatel od
přírody zkřivený, chromý nebo postižený v některém z údů, a přitom
v horoskopu nenajdete nic, co by tomu nasvědčovalo, vezměte v úvahu,
kde je ascendent, Luna, vládce ascendentu, finální dispozitor nativity;
určitě se ukáže, že některý z nich je na azimenovských stupních.

Stupně narůstajícího jmění jsou v šestém sloupci a obvykle se vy- Stupně
narůstajícího
jmění

kládají v tom smyslu, že pokud je hrot druhého domu, vládce druhého
domu, Jupiter nebo bod štěstí na kterémkoli z těchto stupňů, lze to
pokládat za důvod pro velké jmění a zrozenec či tazatel bude bohatý.

Tabulka ukazující, které části lidského těla
planety znamenají ve všech dvanácti znameních

W V U Q T S R
A Hruď,

ramena
krk, šíje,

srdce,
břicho

břicho,
hlava

stehna ledviny,
chodidla

genitálie,
nohy

kolena,
hlava

B Srdce,
hruď,
břicho

ramena,
paže,

břicho,
krk

ledviny,
hrdlo

kolena genitálie,
hlava

stehna,
chodidla

nohy,
hrdlo

C Břicho,
srdce

prsa,
ledviny,
genitálie

genitálie,
paže,
prsa

nohy,
kotníky

stehna,
hrdlo

kolena,
hlava

chodidla,
ramena,

paže,
stehna

D Ledviny,
břicho,

genitálie

srdce,
genitálie,
stehna

stehna,
prsa

kolena kolena,
ramena,

paže

nohy,
hrdlo,

oči

hlava,
prsa,

žaludek
E Genitálie,

ledviny
břicho,
stehna,
kolena

kolena,
srdce,
břicho

hlava nohy,
prsa,
srdce

chodidla,
paže,

ramena,
hrdlo

hrdlo,
žaludek,

srdce

F Stehna,
genitálie,
chodidla

ledviny,
kolena

nohy,
břicho

hrdlo chodidla,
žaludek,
srdce,
břicho

hlava,
prsa,
srdce,
břicho

paže,
ramena,
střeva

G Kolena,
stehna

genitálie,
nohy,
hlava,

oči

chodidla,
ledviny,
genitálie

ramena,
paže

hlava,
drobné
orgány

hrdlo,
srdce,

žaludek,
břicho

prsa,
ledviny,
srdce,
břicho
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W V U Q T S R

H Kolena,
nohy

stehna,
chodidla

hlava,
genitálie,

paže,
stehna

prsa,
srdce

hrdlo,
ledviny,
genitálie

ramena,
paže,

střeva,
záda

žaludek,
srdce,

genitálie,
břicho

I Nohy,
chodidla

kolena,
hlava,
stehna

hrdlo,
stehna,
ruce,

chodidla

srdce,
břicho

ramena,
paže,

genitálie,
stehna

prsa,
ledviny,
srdce,

genitálie

střeva,
stehna,
záda

J Hlava,
chodidla

nohy,
šíje, oči,
kolena

paže,
ramena,
kolena,
nohy

břicho,
záda

prsa,
srdce,
stehna

žaludek,
srdce,

genitálie

ledviny,
kolena,
stehna

K Šíje,
hlava

chodidla,
paže,

ramena,
prsa

prsa,
nohy,
srdce

ledviny,
genitálie

srdce,
kolena

střeva,
stehna,
srdce

genitálie,
nohy,

kotníky

L Paže,
ramena,

šíje

hlava,
prsa,
srdce

srdce,
chodidla,
břicho,
kotníky

genitálie,
stehna

břicho,
nohy,
šíje,

hrdlo

ledviny,
kolena,

genitálie,
stehna

stehna,
chodidla

Užití a význam předcházející tabulky

Trvalo mi skoro čtyři roky studia astrologie, než jsem nalezl důvod,
proč jsou planety v každém znamení spojovány s tělesnými údy, jak je
uvedeno v tabulce. Nakonec jsem to pochopil na základě četby 88 Hermo-
vých aforismů: Erit im-pedimentum cirtca illam partem corporis quam
significat signum, quod fuerit nativitatis tempore impeditum.* Na části
těla signované znamením, které bylo v době narození nějak poškozené,
anebo v její těsné blízkosti, bude nějaká závada. Z toho můžeme mít
velký užitek:

Pokud budete znát sídlo nemoci, čímž mám na mysli, kterého údu
se týká, podívejte se, v jakém znamení je signifikátor nemocné oblasti;
k tomu vám pomůže tato tabulka. Na tomto údu či tělesné části je pak
nemocný člověk postižený.

* Poškození se objeví v okolí části těla, symbolizované znamením, které bylo v době
zrození poškozené.
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Například bude signifikátorem nemocného Saturn; v době položení
otázky bude v Blížencích. Podívejte se do tabulky a uvidíte, že Saturn
v Blížencích znamená nemoc břicha či srdce a podobně. Tak si počínejte
i v ostatních případech.

Smysl takového přiřazování planet ke znamením je tento:
Každá planeta ve vlastním domě neboli znamení vládne hlavě, ve zna-

mení následujícím jako druhé po jejím domovském krku, ve třetím pažím
a ramenům a tak dále se všemi dvanácti znameními; například Saturn
v Kozorohu vládne hlavě, ve Vodnáři krku, v Rybách pažím a ramenům.

Luna dodržuje týž pořádek jako ostatní planety; Arabové, od nichž
toto učení pochází, jí v Beranu přiřazují jak hlavu, tak kolena; hlavu,
protože Beran má právě tento význam; kolena, protože Beran je devátým
znamením po Raku.

K tomuto můžete přihlížet při posuzování známek na lidském těle
a při mnoha dalších příležitostech; je však třeba mít na paměti, že čím víc
je znamení poškozené, tím větší bude i jizva či mateřské znaménko; a čím
blíže bude azimenovským stupňům či stupňům hlubokým či děravým,
tím horší bude postižení či choroba.

Co je třeba před posouzením zvážit

Všichni staří, kdo psali o otázkách, astrology varovali, aby ještě než
pronesou úsudek, dobře zvážili, zda je horoskop radikální* a zda ji lze
posoudit. Otázku budeme brát jako radikální a zralou k posouzení, pokud
budou vládce hodiny, kdy je položena otázka a kdy se počítá horoskop,
a vládce ascendentu neboli prvního domu náležet k téže živlové triplicitě
nebo pokud bude ve všech případech týž, anebo stejné přirozenosti.

Například bude vládcem hodiny Mars; na ascendentu bude Štír, Rak
nebo Ryby; otázka pak bude radikální, protože Mars je vládcem hodiny
a vodní triplicity, k níž náležejí znamení Raka, Štíra a Ryb.

Anebo bude vládcem hodiny opět Mars a vycházet bude znamení
Berana; otázka bude radikální, protože Mars je vládcem hodiny i vychá-
zejícího znamení.

Dále bude vládcem hodiny Mars a vycházet bude znamení Lva;
v tomto případě je Slunce jedním z vládců ohnivé triplicity a jediným
vládcem znamení Lva; otázka bude i v tomto případě zralá k posouzení,

* „Radical“ ve smyslu zásadní, pozn. red.
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protože Slunce coby vládce ascendentu a Mars, vládce hodiny, jsou oba
téže přirozenosti, totiž teplé a suché.

Pokud je na ascendentu 0 stupňů znamení, anebo první či druhý
stupeň (zvláště v případě rychle vycházejících znamení, tj. Kozoroha,
Vodnáře, Ryb, Berana, Býka a Blíženců), neměli byste se odvažovat
záležitost posoudit, leda v případě, že by byl tazatel velmi mladý a jeho
pleť, tělesné ustrojení a mateřská znaménka či jizvy by odpovídaly
znamení na ascendentu.

Pokud bude na ascendentu 27, 28 nebo 29 stupňů kteréhokoli zname-
ní, v žádném případě není dobré posuzovat otázku, leda v případě, že by
tazatel byl ve věku odpovídajícím počtu stupňů na ascendentu, anebo by
se horoskop počítal na přesný čas, kdy třeba člověk odešel či uprchl. V ta-
kových případech můžete posuzovat, protože nejde o předloženou otázku.

Lépe je neposuzovat, když je Luna na posledních stupních znamení,
zvláště v Blížencích, Štíru nebo Kozorohu; nebo když je, jak někteří říká-
vají, na via combusta (na spálené cestě), tedy na posledních 15 stupních
Vah a prvních 15 stupních Štíra.

Všemožné události pokračují ztěžka (kromě případů, kdy jsou hlavní
signifikátory velmi silné), když je Luna jalová; ale jistým způsobem
působí, i když je jalová a zároveň v Býku, Raku, Střelci nebo Rybách.

Rovněž je třeba mít se na pozoru, když bude v kterékoli otázce
poškozený hrot sedmého domu anebo bude jeho vládce retrográdní či
poškozený; pokud se záležitost nebude týkat sedmého domu, ale bude
náležet do domu jiného, je to důvod, aby se astrolog snažil tazatele
upokojit nebo potěšit, protože sedmý dům obecně značí astrologa.

Arabové, například Alkindus a další, doporučují před posouzením
otázky zvážit následující pravidla.

Pokud je Saturn na ascendentu, zvláště když je retrográdní, záležitost,
jíž se týká otázka, bude jen zřídka úspěšná anebo vůbec nepůjde dobře.

Saturn v sedmém domě zhoršuje astrologův úsudek, anebo je zna-
mením, že to s předkládanou záležitostí půjde od desíti k pěti.

Pokud je vládce ascendentu spálený, záležitost se nebude ubírat
dobrým směrem a tazatele nepůjde usměrnit.

Pokud bude vládce sedmého domu neblahý, v pádu nebo na hranicích
svých nepřátel, astrolog bude jen stěží mocen solidního úsudku.

Pokud jsou svědectví prospěšných planet i škůdců stejně silná, od-
ložte posouzení; není jisté, na kterou stranu se věc přikloní; v každém
případě se zdržte úsudku, dokud nebudete lépe informováni prostřed-
nictvím jiné otázky.



Kapitola 20

Co je signifikátor, kdo je tazatel
a co je předmět otázky;
uvedení do posuzování otázky

Tazatel je ten, kdo klade otázku a touží po jejím rozřešení; předmětem
otázky je muž, žena či záležitost, které se otázka týká.

Signifikátor je planeta, která vládne domu, spjatému se záležitostí, jíž
se týká otázka. Například může být na ascendentu Beran; jeho vládcem je
Mars, který tím pádem bude signifikátorem tazatele; vycházející znamení
bude částečně značit jeho tělesné ustrojení a postavu, vládce ascendentu,
Luna a planeta na ascendentu, nebo taková planeta, s níž je vládce
ascendentu či Luna v nějakém aspektu, bude ukazovat jeho povahu
anebo směsici současných okolností. Ať už bude vycházet kterékoli
znamení, budeme vládce příslušného znamení nazývat vládcem domu
nebo signifikátorem tazatele a podobně.

Nejprve tedy přiřazujeme tazateli či tazatelce znamení a vládce
znamení, které vychází ve chvíli, kdy je položena otázka.

Za druhé byste měli zvážit, jaké záležitosti se otázka týká a kterému
z dvanácti domů ji lze přiřadit; pokud jste zjistili, do kterého domu
náleží, vezměte v úvahu znamení (na hrotu domu), vládce tohoto zna-
mení, v jakém znamení a v jaké části oblohy je teď umístěn, jak je na
tom s esenciálními hodnostmi, v jakém aspektu je k vládci ascendentu,
kdo vašemu signifikátoru překáží, kdo je mu naopak přátelský, která
je to planeta a kterému domu vládne či v kterém je umístěna; osoba
signovaná touto planetou vás může zdržovat, nebo naopak popohnat;
nebo tak může zapůsobit vztah k vám, který planeta naznačuje; Vládce
příslušného domu ukazuje povahu nepřítele, a pokud půjde o nepřátel-
skou planetu, bude to nepřítel vskutku zavilý. Vládce domu označujícího
přátele bude přátelský. Klíč k celé astrologii spočívá ve správném poro-
zumění předchozím slovům. Následujícími příklady se vynasnažím věci
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lépe objasnit; nechci, a ani si nebudu nechávat pro sebe nic, co by mohlo
čtenáři pomoci správně porozumět tomu, co je pro něj užitečné a co
potřebuje vědět.

V každé otázce chápeme Lunu jako kosignifikátora spolu s tazatelem
a vládcem ascendentu (někteří k tomu přibírají jako signifikátora ještě
planetu, od níž se Luna právě vzdaluje, s čímž však v žádném případě
nesouhlasím, protože se mi to v praxi nikdy neosvědčilo).

Podobně se někdy bere v úvahu planeta, k níž se Luna v době
dotazu blíží, a to jako kosignifikátor spolu s vládcem domu, příslušnému
záležitosti, jíž se otázka nebo požadavek týká. Po tom, co dobře uvážíte
aplikace a separace vládců domů, spjatých s vaší otázkou, stejně jako
Lunu, celek horoskopu a aspekty Luny a všech signifikátorů, můžete
začít s posuzováním a zvažováním, zda se příslušná záležitost uskuteční,
anebo nikoli, jakými prostředky, kdy a zda bude pro tazatele dobré trvat
na svých požadavcích, anebo nikoli.



Kapitola 21

Jak se dozvíme, zda se požadovaná
záležitost zdaří, anebo ne

Staří praví, že existují čtyři cesty či způsoby, jimiž lze zjistit, zda se
otázka nebo požadovaná záležitost zdaří, anebo nikoli.

Za prvé jde o konjunkci. Pokud uvidíte, že vládce ascendentu a vládce Konjunkce
domu, který značí příslušnou záležitost, spějí ke konjunkci v prvním
domě nebo v některém z rohových domů, přičemž na signifikátory před
jejich přesnou konjunkcí nedolehne žádná prohibice anebo refrenace,
můžete usoudit, že se záležitost, o niž jde, uskuteční bez překážek a zdr-
žení. Dojde k tomu tím dřív, pokud se budou signifikátory pohybovat
rychle a budou bytostně či nahodile silné. Pokud však ke konjunkci
signifikátorů dojde v následném domě, věc se zdaří, ale později. Pokud
k ní dojde v koncovém domě, dojde k tomu až za velmi dlouhou dobu,
s obtížemi a s mnohými nesnázemi.

Záležitost se rovněž uskuteční, když se hlavní signifikátory nacházejí Sextil
a trinusv aplikační fázi sextilu nebo trinu, a to v příznivých domech a místech,

kde jsou obdařeny dobrými esenciálními hodnostmi (a nejsou v žádném
škodlivém aspektu, který by na ně měl vliv v době dokonalého sextilu
či trinu).

Záležitost rovněž dojde svého završení, když se signifikátory budou
nacházet v aplikační fázi kvadratury, za předpokladu, že každá z planet Kvadratura

a opozicebude mít na stupních, kde bude, hodnosti a budou k aspektu spět
z prospěšných a dobrých domů, jinak nikoli. Někdy se stává, že se
záležitost uskuteční, když signifikátory spějí ke konjunkci, k tomu však
dochází jen v případě jejich vzájemné recepce domů, z prospěšných domů
a za Luny separující se od signifikátoru požadované věci a dospívající
zároveň k vládci ascendentu; jen zřídka jsem viděl, že by se nějaká věc
završila tímto způsobem, prostřednictvím opozice. V těchto případech
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by bylo pro tazatele beztak lepší, kdyby se věc neudála; pokud se totiž
otázka týkala sňatku, strany se jen zřídka shodly, místo toho se pořád
hádaly a šly si na nervy, stěžovaly si na svou nešťastnou volbu, obviňujíce
své chamtivé rodiče, jako by s tím neměly nic společného. Pokud šlo
o podíl na majetku či o peníze, tazatel sice, pravda, dostal své peníze
nebo slíbený díl, ale na soudních nákladech ho to stálo víc, než získal,
a podobně. Zdá se, že takhle to v podobných případech chodí.

Záležitosti bývají dovedeny k završení prostřednictvím translaceTranslace
světla a přirozenosti následujícím způsobem.

Když jsou signifikátory tazatele i předmětu otázky v separaci po
konjunkci, sextilu nebo trinu a některá další planeta se separuje od
jednoho z nich, a od planety, od níž přijímá vliv vzhledem k pozici v do-
mu, příslušnosti k téže živlové triplicitě anebo hranici, a potom planeta
dospěje do konjunkce či jiného aspektu s druhým signifikátorem, avšak
ještě dříve, než dospěje do konjunkce či jiného aspektu s kteroukoli další
planetou, proběhne translace síly, vlivu a ctnosti prvního signifikátoru
druhému; potom tato intervenující planeta (anebo osoba, kterou tato
planeta představuje) přivede celou záležitost k zdárnému dokonání.

Je třeba uvážit, jakému domu vládne planeta přenášející přirozenost
a světlo oněch dvou planet, popsat ji a říci tazateli, že společník tohoto
typu by prospěl jeho záležitostem a podobně. Pokud bude planeta
vládnout druhému domu, mohlo by dojít k slušnému výdělku; pokud
bude vládnout domu třetímu, může jít o příbuzného či souseda; podobně
se to má s dalšími domy, jak uvidíme v následujícím.

Záležitosti se rovněž uskuteční, když dva hlavní signifikátory nejsou
ve vzájemném aspektu, ale oba vrhají aspekty na těžší planetu, nežKolekce
jsou samy, a obě jí skýtají nějaké esenciální hodnosti; planeta, která
přijímá světlo od obou, může dovést příslušnou věc k završení. To v naší
vědě znamená, že osoba nějakým způsobem zainteresovaná na obou
stranách a popsaná a signifikovaná touto planetou provede, ovlivní
a završí záležitost, která by se jinak nezdařila. Často vídáme, že se dvě
strany dostanou do sporu, a samy nedovedou dospět k usmíření, když tu
náhle soused nebo přítel náhodně smíří všechny rozepře ke spokojenosti
obou stran. Tomu se říká kolekce.

Konečně se někdy věci zdaří díky postavení planet v domech. Když
je například signifikátor věci, které se týká dotaz, zrovna na ascendentu.
Jedná se třeba o to, že by někdo chtěl dosáhnout určitého postavení
či pocty. Pokud bude vládce desátého domu na ascendentu, dotyčný
získá kýžený zisk, úřad, zaměstnání nebo poctu. Toto pravidlo starých


