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ÚVOD

Sluneční astrologie, známá také jako „astrologie slunečních
znamení“, představuje zjednodušenou formu tradiční
západoevropské astrologie. Patří k oblíbeným způsobům lidového
věštění, o čemž svědčí pravidelná konzumace novinových
a časopiseckých sloupků se slunečními horoskopy. Tato jednoduchá
věštecká metoda obvykle určuje všechno podle slunečního znamení,
které představuje základní hodnotu klasické planetární astrologie.
Určuje podle něj povahu a osud jedince, jeho zdraví, povolání,
sexualitu, partnerské vztahy atd.

O astrologii většina z nás něco ví. Přinejmenším jsme
obeznámeni se svým slunečním znamením. Víme, že toto znamení,
nazývané také „znamení zrození“, je dáno postavením Slunce ve
zvěrokruhu v době našeho příchodu na svět. Když o sobě
prohlašujeme, že jsme Štíři nebo Střelci ‒ nebo že jsme se narodili
v Rybách míníme tím, že Slunce v době našeho narození stálo
v odpovídajícím úseku zvěrokruhu, v příslušném znamení.

O zvěrokruhu je nám známo, že je to pomyslný pás oblohy
táhnoucí se podél ekliptiky, zdánlivé roční dráhy Slunce kolem
Země. Víme, že tento pás je rozdělen na dvanáct obdélníkových
úseků, zvaných znamení,a že znamení mají svá jména podle
souhvězdí, s nimiž jsou spojována. Víme také, že prvním znamením
je Beran (Skopec), po němž následuje zbývajících jedenáct
znamení ‒ Býk, Blíženci, Rak, Lev, Panna, Váhy, Štír, Střelec,
Kozoroh, Vodnář a Ryby.

Každému z uvedených dvanácti znamení jsou přisouzeny určité
vlastnosti a vlivy, které se podle astrologů aktivují v okamžiku, kdy
do znamení vstoupí Slunce nebo některá z dalších astrologických
planet. Prostřednictvím „planetární energie“ se pak mají
charakteristiky znamení přenášet na člověka, mají ovlivňovat jeho
život, vytvářet jeho povahu a osud.



Také astrologickým planetám jsou přisouzeny určité vlastnosti
a vlivy, které mají významně působit na povahu a osud člověka.
V klasické astrologii platilo za planety sedm nebeských těles ‒
Slunce, Měsíc, Merkur, Venuše, Mars, Jupiter a Saturn. V moderní
astrologii k nim přibyla ještě další tři nebeská tělesa, a sice Uran,
Neptun a Pluto. Každému znamení je přiřazena některá
z uvedených planet jako tzv. „planetární vládce“ ‒ Slunce vládne ve
Lvu, Měsíc v Raku, Merkur v Panně a Blížencích, Venuše ve
Vahách a Býku, Mars ve Štíru a Beranu, Jupiter ve Střelci
a Rybách, Saturn v Kozorohu a Vodnáři, Uran spoluvládne
v Kozorohu a Vodnáři, Neptun ve Střelci a Rybách, Pluto v Beranu
a Štíru.

K základním pojmům klasické astrologie patří také tzv. domy (či
,,dómy“), které jsou s jednotlivými znameními a planetami
spojovány. Domy představují dvanáct pomyslných sektorů oblohy,
které tvarem připomínají papírové poledníkové pásy, z nichž se
sestavuje povrch glóbu. Také domům se přisuzují určité vlastnosti
a vlivy, které mají významně působit na povahu a osud člověka.

Ve sluneční astrologii tedy hrají rozhodující roli tři základní
astrologické hodnoty: sluneční znamení, jim odpovídající planety
a příslušné domy. Těmito hodnotami se budeme zabývat
v následujícím textu.





MÁME SE BÁT
O SVÁ SLUNEČNÍ ZNAMENÍ?

Dříve než se začneme zabývat významy slunečních znamení,
planet a domů, podívejme se na problém tzv. precese, v jejímž
důsledku se dnes tzv. tropický zvěrokruh, tvořený dvanácti
znameními zvěrokruhu, nekryje s tzv. siderickým zvěrokruhem,
který je tvořen dvanácti stejnojmennými souhvězdími, což podle
odpůrců astrologie zpochybňuje naše sluneční znamení.

Většina z nás má ráda své sluneční znamení. Ztotožňujeme se
s ním a nedáme na ně dopustit. Čas od času se však v médiích
objevují znepokojivé zprávy, které hlásají, že naše znamení nám ve
skutečnosti vůbec nepřísluší, že nám patří jiné. Astronomové nám
připomínají, že v důsledku precese, kuželového pohybu zemské
rotační osy, se znamení zvěrokruhu neustále posouvají proti svým
původním souhvězdím. Před dvěma tisíci lety, kdy vznikalo dnešní
dělení zvěrokruhu, se v prvním znamení zvěrokruhu, ve znamení
Berana, ještě nacházely hvězdy stejnojmenného souhvězdí. Od té
doby však došlo vlivem precese k posunu o celé souhvězdí, takže
dnes odpovídá znamení Berana souhvězdí Ryb. Podle astronomů to
znamená, že lidé, kteří se považují za Berany, přišli na svět v době,
kdy Slunce stálo v souhvězdí Ryb. A protože je astrologie
definována jako nauka o působení hvězd na život člověka, měli by
být dnešní Berani správně Rybami ‒ vlivem precese se mění Berani
na Ryby, Býci na Berany, Blíženci na Býky, Raci na Blížence, Lvi
na Raky, Panny na Lvy, Váhy na Panny, Štíři na Váhy, ze Střelců se
stávají Štíři, z Kozorohů Střelci, z Vodnářů Kozorozi a z Ryb
Vodnáři. Astronomové také upozorňují na to, že v důsledku precese
se do ekliptiky dostalo ještě souhvězdí Hadonoše (nazývané
Ophiuchus či Serpentarius), které by se správně mělo stát třináctým
znamením zvěrokruhu.



Sluneční astrologie však nebere na uvedený posun zřetel. Její
zastánci prohlašují, že onen tajemný vliv, který má utvářet povahu
a osudu člověka, nevychází z příslušného souhvězdí, ale právě jen
z onoho fixního úseku zvěrokruhu, zvaného znamení. Znamení
podle nich představuje jakési „energetické pole“, v němž je trvale
otištěn vliv souhvězdí, které v něm bylo původně obsaženo. Toto
energetické pole, zvané znamení, utváří spolu se Sluncem a dalšími
astrologickými planetami povahu a osud jedince. Podobná funkce
se připisuje také domům, dvanácti pomyslným sektorům oblohy,
které jsou s jednotlivými znameními a planetami spojovány. O svá
sluneční znamení se tedy, alespoň podle slunečních astrologů,
nemusíme vůbec bát. Navzdory precesi nám budou i nadále náležet.



ZVĚROKRUH

Zvěrokruh je vlastně totéž co ekliptika, zdánlivá roční dráha
Slunce kolem Země. Přesněji jde o pomyslný pás oblohy o šířce
18°, který se táhne podél ekliptiky. Tento pás je označován také
jako zvířetník (řec. zódiakos, od zóon = „zvíře“). Známý je též pod
názvem zodiakální nebo zvířetníkový kruh. Představuje sled
znamení, jimiž prochází Slunce při své zdánlivé roční pouti po
nebeské sféře. Pás zvěrokruhu zasahuje 9° na sever a 9° na jih od
ekliptiky. Je rozdělen na dvanáct obdélníkových úseků po třiceti
stupních. Každý z těchto obdélníků reprezentuje jedno znamení
zvěrokruhu. Slunce v průběhu roku prochází pásem zvěrokruhu,
přičemž do každé jeho části doputuje přibližně za jeden měsíc.

Zvěrokruh začal vznikat ve staré Mezopotámii, která je kolébkou
astrologie, věštecké nauky označované jako hvězdopravectví
(termín „astrologie“ je složen z řeckých slov astrón = „hvězda“ a
logos = „slovo, výklad, nauka“). Kořeny mezopotamské astrologie
sahají až do doby záhadného národa Sumerů, mezi roky 3000‒2340
před Kr. Víra Mezopotamců v moc hvězd nad lidskými osudy byla
založena na ztotožnění hvězd s bohy. Zvláštní pozornost byla
věnována souhvězdím v pásmu hvězd označovaném jako „nebeský
násep“, jímž na své roční pouti procházelo Slunce. Tato souhvězdí
bývala zobrazována jako „nebeská zvířata“ se symboly hvězd.
Zvláštní postavení pak měly hvězdy, které vykonávaly na pozadí
souhvězdí „nebeského náspu“, z nějž se vyvinul dnešní zvěrokruh,
zvláštní putující pohyb. Řečtí astrologové nazývali tyto hvězdy
nepravidelnými a bloudivými (planetai). Skupinu „bloudivých
hvězd“ tvořilo sedm nebeských těles, známých později jako sedm
planet klasické astrologie: Slunce, Měsíc a pět pouhým okem
viditelných planet ‒ Merkur, Venuše, Mars, Jupiter a Saturn. Také
tyto „hvězdy“ byly ztotožněny s různými bohy.

Planetám a souhvězdím byly přisouzeny různé vlastnosti a síly,



které podle představ starověkých astrologů měly působit na život
člověka a určovat jeho osud. V 5. století před Kr. byl již
v Mezopotámii znám i princip sestavování individuálních
horoskopů, který známe ze středověké a moderní astrologie.
Vycházelo se z předpokladu, že povahu a osud jedince předurčuje
poloha a vzájemný poměr nebeských těles, zvláště pak planet,
v okamžiku zrození. K udávání poloh planet se užívalo souboru
souhvězdí „nebeského náspu“, budoucího zvěrokruhu. Ten byl ve
starém Řecku, kam astrologie začala pronikat v 5. a 4. století před
Kr., fixován někdy ve 3. stol. před Kr. jako sled dvanácti souhvězdí
podél ekliptiky.

Výchozím bodem dělení zvěrokruhu je tzv. jarní bod, průsečík
ekliptiky se světovým rovníkem, v němž Slunce při svém zdánlivém
ročním běhu kolem Země vystupuje na severní polokouli. V době
antického Řecka, před dvěma tisíciletími, se jarní bod nacházel
v souhvězdí Berana. Proto je Beran prvním znamením zvěrokruhu.
Po něm následuje zbývajících jedenáct znamení: Býk, Blíženci,
Rak, Lev, Panna, Váhy, Štír, Střelec, Kozoroh, Vodnář a Ryby.
Znamení mají své názvy od stejnojmenných souhvězdí, s nimiž se
v době antiky částečně kryla.





PERIODY SLUNEČNÍCH ZNAMENÍ

Slunce při svém zdánlivém ročním putování po nebeské sféře
prochází pásem zvěrokruhu rychlostí jednoho stupně za den. Jedním
znamením projde v průměru za 30 dní. Do jednotlivých znamení
však nevstupuje pokaždé ve stejnou dobu. Tak například v roce
2010 vstoupilo Slunce do znamení Berana 20. března, zatímco
v roce 2011 do něj vstoupilo 21. března. Znamení Ryb začíná
v určitých letech 18., 19., 20. nebo 21. února. Znamení Štíra začíná
někdy 23. října a končí 21. listopadu, jindy začíná 24. října a končí
22. listopadu. Slunce také nevstupuje do znamení pokaždé ve stejné
části příslušného dne. V roce 2010 přešlo Slunce do znamení Štíra
23. října ve 13:35 (SELČ), v roce 2011 vstoupilo do Štíra 23. října
ve 20:30 (SELČ).

Dny, které vymezují periody jednotlivých znamení, se nazývají
„vrcholy znamení“. Ve sluneční astrologii, která pracuje obvykle
pouze se dnem a měsícem narození, se určuje sluneční znamení
podle postavení Slunce ve zvěrokruhu v den narození daného
jedince. Přesné doby vstupů Slunce do jednotlivých znamení zde
nehrají valnou roli. Podle slunečních astrologů totiž přetrvává po
přechodu Slunce z jednoho znamení do druhého ještě po několik
dnů vliv předchozího znamení ve znamení nastupujícím. Osobě,
která přišla na svět na vrcholu znamení nebo blízko něj, lze tak
přisuzovat charakteristiky obou sousedních znamení. Z pohledu
sluneční astrologie mohou tedy být jedinci, kteří se narodili mezi
18. a 24. dnem v měsíci, nositeli vlastností dvou znamení. Pro
přesné určení slunečního znamení osoby narozené na rozhraní dvou
znamení je potřeba vypracovat individuální horoskop, tzv. horoskop
radix, který se sestavuje pro přesný okamžik zrození (jímž se
rozumí okamžik „prvního nádechu“), pokud jej ovšem
horoskopovaná osoba zná. V publikacích o sluneční astrologii bývají
obvykle uváděny následující periody slunečních znamení:



Periody slunečních znamení

21. 03. ‒ 20. 04.: BERAN (Aries)
21. 04. ‒ 21. 05.: BÝK (Taurus)

22. 05. ‒ 21. 06.: BLÍŽENCI (Gemini)
22. 06. ‒ 22. 07.: RAK (Cancer)

23. 07. ‒ 22. 08.: LEV (Leo)
23. 08. ‒ 22. 09.: PANNA (Virgo)
23. 09. ‒ 23. 10.: VÁHY (Libra)
24. 10. ‒ 22. 11.: ŠTÍR (Scorpio)

23. 11. ‒ 21. 12.: STŘELEC (Sagittarius)
22. 12. ‒ 20. 01.: KOZOROH (Capricom)
21. 01. ‒ 20. 02.: VODNÁŘ (Aquarius)

21. 02. ‒ 20. 03.: RYBY (Pisces)

Astrologie tradičně dělí každé znamení ještě do tří částí, na období
o přibližném počtu deseti dnů. Tato období se nazývají „dekany“
nebo také „dekády“. Každému znamení, a také jeho dekanům, je
přiřazena některá z astrologických planet jako tzv. „planetární
vládce“.



Sluneční znamení, dekany a planety

Podle orientálních astrologů prý lidský osud nejlépe odhalují
právě planety. Podíváme se tedy nejprve na tato nebeská tělesa.
Seznámíme se s charakteristikami, které jsou jim tradičně
přisuzovány.



Znamení zvěrokruhu a jejich charakter



ASTROLOGICKÉ PLANETY

Jak již bylo uvedeno výše, je každému znamení zvěrokruhu a také
každému dekanu přiřazena některá z deseti astrologických planet
jako tzv. „planetární vládce“. V klasické astrologii platilo za planety
pouze sedm nebeských těles: Slunce, Měsíc a pět planet viditelných
pouhým okem ‒ Merkur, Venuše, Mars, Jupiter a Saturn. Dvojice
Slunce a Měsíc ‒ nebeská tělesa, která dnes nejsou vnímána jako
planety ‒ měla již ve starověku zvláštní postavení; od ostatních
planet byla oddělována jako světelné zdroje pod společným názvem
luminaria, tj. „světla“. Přiřazení planet jako vládců k jednotlivým
znamením vycházelo z představy, že každá planeta je v některém
znamení „domovem“, že je v něm tzv. domicilní. Slunce bylo
domovem ve znamení Lva, Měsíc byl domovem v Raku, Merkur
v Panně a Blížencích, Venuši příslušela znamení Vah a Býka, Marsu
náležel Štír a Beran, Jupiteru Střelec a Ryby, Saturnu Kozoroh
a Vodnář.

Ve staré Mezopotámii byla uvedená nebeská tělasa ztotožněna
s různými božstvy a jejich atributy. Slunce (které spolu s Měsícem
a Venuší patřilo k nejvýznamnějším nebeským tělesům) bylo
ztotožněno s bohem Šamašem, který platil za soudce a strážce práva
a také za boha věšteb. Měsíc byl ekvivalentem boha Sína,
nejvýznačnějšího člena tzv. astrál ní triády, který byl společně se
svým synem Šamašem bohem věšteb, soudu a práva. Merkur
odpovídal bohu písma a moudrosti jménem Nabu. Venuše byla
spojena s bohyní lásky, vášně, boje a války Ištarou. Mars, jehož
epiteton znělo muštabarru mutanu („způsobující smrt nebo mor“),
se stal pod jménem Zalbatanu astrálním ekvivalentem boha podsvětí
Nergala. Jupiter, který byl nazýván Dapinu („mocný“), byl ztotožněn
s bohem kosmického řádu Mardukem. Saturn, nazývaný Kajamanu
(„stálý, trvalý“), který platil za planetu práva a spravedlnosti,
odpovídal bohu bouří Ninibovi.



Vlivy planet na pozemské dění byly určeny podle vlastností
a oborů působnosti uvedených božstev, s nimiž byla tato nebeská
tělesa ztotožněna. Stejný postup zvolili později také Řekové, kteří
převzali mezopotamskou astrologii a rozvinuli ji do klasické
podoby. Jejich charakteristiky platí i v dnešní západní astrologii.
Názvy planet u Řeků byly přibližným převodem jmen
mezopotamských božstev, která byla ztotožněna s řeckými bohy
a bohyněmi podle oboru své působnosti. Stejně postupovali později
i Římané, kteří převzali astrologii od Řeků. Právě od Římanů
pocházejí dnes obecně zavedené názvy planet a znamení.
Mezopotamská planetární božstva byla ztotožněna s řeckými
a římskými bohy a bohyněmi takto: Samaš ‒ Hélios ‒ Sol (Slunce),
Sin ‒ Seléné ‒ Luna (Měsíc), Nabu ‒ Hermes ‒ Mercurius
(Merkur), Ištar ‒ Afrodíté ‒ Venus (Venuše), Nergal ‒ Arés ‒ Mars
(Mars), Marduk ‒ Zeus ‒ Iuppiter (Jupiter), Ninib ‒ Kronos ‒
Saturnus (Saturn).

Kromě výše uvedených astrologických planet hrají v dnešní
západní astrologii významnou roli ještě další tři poměrně nedávno
objevená nebeská tělesa ‒ Uran, Neptun a Pluto (posledně
jmenované těleso není již v astronomii pokládáno za planetu). Uran
(objevený r. 1781) spoluvládne se Saturnem ve znamení Kozoroha
a Vodnáře, Neptun (objevený r. 1846) spoluvládne s Jupiterem ve
znamení Střelce a Ryb, Pluto (objevený r. 1930) vládne spolu
s Marsem ve znamení Berana a Stírá. Vlivy těchto nebeských těles
byly stanoveny podle vlastností a oborů působnosti řeckých
a římských bohů, od nichž mají své názvy.

Astrologické planety byly přiřazeny jako vládcové také
jednotlivým dnům v týdnu, a to takto: neděle ‒ Slunce, pondělí ‒
Měsíc, úterý ‒ Mars a Pluto, středa ‒ Merkur, čtvrtek ‒ Jupiter
a Neptun, pátek ‒ Venuše, sobota ‒ Saturn a Uran.

Sedmidenní týden, pocházející z Orientu, se začal ujímat
v římské říši koncem republiky. Jeho dny nazvali Římané podle



hvězdných božtev. Týden začínal sobotou: dies Saturni = „den
Saturnův“ (dodnes anglicky Saturday) ‒ sobota, dies Solis = „den
Slunce“ (anglicky Sunday, německy Sonntag) ‒ neděle, dies Lunae
(dodnes francouzský lundi) ‒ pondělí, dies Martis (francouzský
mardi) ‒ úterý, dies Mercurii (francouzský mercredi) ‒ středa, dies
lovis, (francouzský jeudi) ‒ čtvrtek, dies Veneris (francouzský
vendredi) ‒ pátek.

Toto přiřazení vycházelo z řeckého geocentrického uspořádání
planetární soustavy. Řekové seřadili planety podle klesající
vzdálenosti od Země, podle domnělých oběžných dob planet kolem
Země (od nejdelší oběžné doby k nejkratší), takto: Saturn, Jupiter,
Mars, Slunce, Venuše, Merkur, Měsíc. Římané přiřadili každé
hodině každého dne v týdnu jednu planetu. Planeta, která vládla
první hodině dne, byla také vrchním vládce celého dne. Přiřkla-li se
první hodina určitého dne a tedy i celý den Slunci, vznikl dies Solis ‒
den Slunce, neděle. Podle výše uvedeného uspořádání planet
náležela druhá hodina nedělní Venuši, třetí Merkuru, čtvrtá Měsíci,
pátá Saturnu, šestá Jupiteru, sedmá Marsu atd., až první hodina
následujícho dne připadla opět Měsíci, čímž nastal  dies Lunae ‒ den
Luny, pondělí.

Spojení dnů v týdnu s planetami představovalo významnou
pomůcku pro lidovou astrologii. Zásadní význam pro její šíření však
mělo zavedení slunečního kalendáře Iuliem Caesarem a Augustem
v 1. století před Kr.

Římský rok byl původně lunární. Dělil se na dvanáct měsíců ‒
pojmenovaných podle některých božstev, určitých obřadů
a slavností nebo i podle číslovek: Ianuarius, Februarius, Martius,
Aprilis, Maius, Iunius, Quintilis, Sextilis, September, October,
November, December (názvy 7. a 8. měsíce byly později nahrazeny
k poctě Iulia Caesara a Augusta jmény Iulius a Augustus). Lunární
rok měl 355 dnů. Rozdíl mezi 355 dny roku lunárního a 365 dny
roku slunečního se vyrovnával vkládáním přestupných dnů.



Docházelo však při tom k takovým nepřesnostem, že r. 47 před Kr.
činil rozdíl mezi astronomickým a kalendářním rokem celé tři
měsíce. R. 46 před Kr. provedl Iulius Caesar ze své moci pontifika
a diktátora reformu kalendáře. Jeho rádcem se stal věhlasný řecký
astronom a matematik Sósigénes, kterého Caesar povolal z Egypta,
aby chyby odstranil. Kalendářní rok byl upraven podle roku
slunečního tak, aby měl pravidelně 365 dní, přičemž každý čtvrtý
rok byl přestupný, vkládal se pouze jeden přestupný den. Starý
lunární kalendář o 355 dnech byl převeden na sluneční kalendář
o 365 dnech. Nazván byl po Iuliu Caesarovi „juliánský“. Platil až do
roku 1582, kdy byl nahrazen kalendářem gregoriánským.

Zavedení slunečního kalendáře se zasloužilo o větší rozšíření
astrologie. Dalo vzniknout sluneční astrologii, která umožňovala
sestavování jednoduchých horoskopů podle polohy Slunce ve
zvěrokruhu. Tu bylo možné podle nového kalendáře snadno určit.
Ve slunečním kalendáři byla např. 21. března (začátek znamení
Berana) v kterémkoli roce poloha Slunce na ekliptikální kružnici
přibližně stejná. Protože se všeobecně vědělo, že Slunce přechází
z jednoho znamení do druhého vždy zhruba kolem 21. dne každého
měsíce, mohl si každý zjistit postavení Slunce ve zvěrokruhu pro
určité datum jednoduše podle kalendáře. Bez složitých výpočtů tak
bylo možné určit sluneční znamení klienta. Další pomůckou pak
byly planety, které vládly znamením a jejich dekanům a také dnům
v týdnu.

Planety, znamení a dny v týdnu



V následujícím textu se seznámíme s tradičními
charakteristikami deseti astrologických planet.



SLUNCE

• Slunce vládne 2. dekanu Berana (31. 03. ‒ 09. 04.), znamení
Lva (23. 07. ‒ 22. 08.), 1. dekanu Lva (23. 07. ‒ 01. 08.) a 3. dekanu
Střelce (13. 12. ‒ 21. 12.). • Jeho dnem v týdnu je neděle.

Z astrologického hlediska se jedná o nejvýznamnější nebeské těleso.
Má mužskou hodnotu a přisuzuje se mu především pozitivní účinek.
Je příslibem uskutečnění velkých věcí a činů, dosažení zajištěné
existence, šťastného osudu. Slunce, které řecký filozof Platón
nazýval „dárcem všeho dobra“, symbolizuje život, životní sílu,
energii, vitalitu, harmonii, vyrovnanost, vůli, činorodost, výkonnost,
morální hodnoty, smysl pro čest a spravedlnost, vznešenost,
důstojnost, ušlechtilost, nezištnost, věrnost, vliv, autoritu a moc.
Dodává sebedůvěru a vůdcovské schopnosti. Pod jeho vládou se
mají rodit králové, ovšem pouze ti spravedliví, dobří a osvícení.
Podporuje lásku k životu, rozvoj ducha a kreativitu. Probouzí touhu
po sebeuplatnění a uznání. Lidé pod jeho vlivem milují život, jsou
extrovertní, upřímní, laskaví, soucitní, přímí, rozhodní, silní,
odvážní, samostatní, nezávislí, sebejistí a ctižádostiví. Mají však
i negativní vlastnosti. Patří k nim netrpělivost, tvrdošíjnost,
přehnané sebevědomí, pýcha, domýšlivost, povýšenost,
sebestřednost, sklon k egoismu, autoritativnost. panovačnost,
výstřednost, prudkost a vznětlivost.



MĚSÍC

• Měsíc vládne znamení Raka (22. 06. ‒ 22. 07.), 1. dekanu Raka
(22. 06. ‒ 01. 07.), 3. dekanu Štíra (13. 11. ‒ 22. 11.) a 2. dekanu
Ryb (02. 03. ‒ 11. 03.). • Jeho dnem v týdnu je pondělí.

Měsíci byla přisouzena ženská hodnota a spíše negativní vliv.
Přináší nepředvídatelné události a životní změny. Reprezentuje
citlivost, emotivní jednání, idealismus, snivost a představivost.
Ovlivňuje city, duševní život, instinkty, podvědomí, návyky, nálady,
způsoby sebevyjádření, vztahy, domov a rodinné záležitosti.
Podporuje mimosmyslové vnímání, jasnovidné schopnosti a zájem
o okultismus. Charakterizuje osoby jemné, citlivé, vnímavé, pilné,
obětavé a smířlivé. Ukazuje na sympatické a okouzlující jedince
s příjemným vystupováním a jednáním. Lidé pod jeho vlivem
mívají porozumění pro své bližní, zajímají se o problémy druhých,
objevují se u nich pečovatelské a ochranitelské sklony. Mívají také
bohatou obrazotvornost a vedou intenzivní vnitřní život. Jsou
introvertní, zasnění, přemýšliví, hloubaví a vynalézaví, ale ne příliš
aktivní. Rádi prodlévají v minulosti, milují svůj domov, ulpívají na
své rodině. Jejich život bývá nestálý a proměnlivý, plný změn
a osudových zvratů. Na negativní úrovni bývají příliš pasivní
a pohodlní. K jejich záporným vlastnostem patří nestálost,
proměnlivost a náladovost.



MERKUR

• Merkur vládne 2. dekanu Býka (02. 05. ‒ 11. 05.), znamení
Blíženců (22. 05. ‒ 21. 06.), 1. dekanu Blíženců (22. 05.  ‒ 31. 05.).
znamení Panny (23. 08. ‒ 22. 09.).  1. dekanu Panny (23. 08.  ‒ 01.
09.), 3. dekanu Vah (13. 10. ‒ 23. 10.), 3. dekanu Kozoroha (11. 01.
‒ 20. 01.) a 2. dekanu Vodnáře (31. 01. ‒ 10. 02.). • Jeho dnem v
týdnu je středa.

Merkur je pokládán za planetu obojetnou. Symbolizuje rozumové
a komunikační schopnosti, řečnické a jazykové nadání, chytrost,
intelekt, pohyb, rychlost, píli a zručnost. Ovlivňuje duši i ducha.
Podporuje touhu po poznání, lásku ke knihám, zálibu v získávání
vědomostí a znalostí, praktičnost, analytické a logické myšlení,
metodičnost, přesnost, cit pro detail, podnikavost a zálibu
v cestování. Platí za patrona vzdělanců, badatelů, výzkumníků,
cestovatelů a obchodníků, ale i podvodníků a zlodějů.
Charakterizuje osoby s dobrým úsudkem, aktivní, mentálně
i fyzicky čilé, bystré, vnímavé, důvtipné, chápavé, zvídavé,
všestranné, obratné a přizpůsobivé. Lidé pod vlivem této planety
vynikají v duševní oblasti, umějí se dobře vyjadřovat slovem
i písmem, jsou otevření a komunikativní, mívají dar výmluvnosti
a obchodního ducha. K jejich negativním rysům patří netrpělivost,
roztěkanost, vrtkavost, povrchnost, vychytralost, lstivost, prolhanost,
všetečnost, záliba v pletichářství, svár-livost, přehnaná kritičnost,
jízlivost a sklon k cynismu.



VENUŠE

• Venuše vládne znamení Býka (21. 04. ‒ 21. 05.), 1. dekanu Býka
(21. 04. ‒ 01. 05.), 2. dekanu Blíženců (01. 06. ‒ 11. 06.), 3. dekanu
Panny (13. 09. ‒ 22. 09.), znamení Vah (23. 09. ‒ 23. 10.), 1.
dekanu Vah (23. 09. ‒ 02. 10.), 2. dekanu Kozoroha (01. 01. ‒ 10.
01.) a 3. dekanu Vodnáře (11. 02. ‒ 20. 02). • Jejím dnem  v týdnu
je pátek.

Venuše je planeta ženská. Zastupuje ženský prvek u obou pohlaví
a vytváří zženštilou mysl. Symbolizuje milostný princip,
zamilovanost, lásku, plodnost, manželství, mateřství, citlivost, krásu,
jemnost, čistotu, ohleduplnost dobrotivost láskyplnost, životní
moudrost cit pro spravedlnost, diplomatické vlohy, pokora,
oddanost, opravdovost, klid, mír, jednotu, soudržnost harmonii,
smysl pro estetiku, lásku k umění, tvořivost a také zálibu vpřepychu,
vzrušení, vášnivost, smyslnostatouhu po rozkoších. Lidé pod jejím
vlivem jsou citliví, jemní, mírní, milí, příjemní, laskaví,
kultivovaní, sympatičtí, okouzlující, přitažliví, veselí, přátelští
a společenští. Vyhledávají radost a potěšení. Projevují také zájem
o obchod a bývají i obchodně založeni. Často se však potýkají
s finančními problémy. K jejich negativním rysům patří
přecitlivělost, přehnaná závislost na druhých, nepraktičnost,
nepořádnost, pasivita, neukázněnost, lenost, marnivost, povrchnost,
ješitnost, závistivost, chtivost a žárlivost.



MARS

• Mars vládne znamení Berana (21. 03. ‒ 20. 04.), 1. dekanu
Berana (21. 03. ‒ 30. 03.). 2. dekanu Raka (02. 07. ‒ 11. 07.). 3.
dekanu Lva (13. 08. ‒ 22. 08.). znamení Štíra (24.10. ‒ 22.11.). 1.
dekanu Štíra (24. 10. ‒ 02. 11.), 2. dekanu Střelce (03. 12. ‒ 12. 12.)
a 3. dekanu Ryb (12. 03. ‒ 20. 03.). • Jeho dnem v týdnu je úterý.

Je to planeta mužská. Váže se k tělesnosti, vášnivosti, sexualitě,
pudovosti a animalitě. Symbolizuje princip činu, aktivitu,
konstruktivní i destruktivní energii, hrubou fyzickou sílu, vitalitu,
vůli, iniciativnost, odhodlanost k činům, cílevědomost, praktičnost,
odvahu, bojovnost, útočnost, dobyvačnost, snahu o sebeprosazení,
vlastnické pudy a touhu po moci. Podporuje vůdcovské schopnosti,
hrdinství a službu vlasti. Ukazuje na „osoby stavu vojevůdcovského
a vladařského“. Mars platíval za patrona osob pracujících s ohněm
a železem. Pro svou červenou barvu býval spojován s bojem, válkou
a krví. Byl mu proto často přisuzován neblahý vliv. Vládne též
nehodám a zraněním. Lidé pod jeho vládou bývají energičtí,
dynamičtí, činorodí, rozhodní, sebejistí, ctižádostiví a soupeřiví.
Inklinují k hazardu a rádi riskují. K jejich negativním rysům patři
egoismus, žárlivost, nemorálnost, bezohlednost, tvrdost, hněvivost,
prudkost, vznětlivost, výbušnost, agresivita, sklon k násilí, surovost
a krutost.



JUPITER

• Jupiter vládne 3. dekanu Berana (10. 04. ‒ 20. 04.), 3. dekanu
Raka (12. 07. ‒ 22. 07.). 2. dekanu Lva (02. 08. ‒ 12. 08.), 2. dekanu
Štíra (03. 11. ‒ 12. 11.). znamení Střelce (23. 11. ‒ 21. 12.), 1.
dekanu Střelce (23. 11. ‒ 02. 12.), znamení Ryb (21. 02. ‒ 20. 03.)
a 1. dekanu Ryb (21. 02. ‒ 01. 03.). • Jeho dnem v týdnu je čtvrtek.

Je to planeta mužská. Symbolizuje plodnost dobrotivost,
milosrdnost velkorysost, laskavost, šlechetnost, optimismus,
vyrovnanost, moudrost, uvážlivost, odvahu a moc. Podporuje
rozum, syntetické myšlení, snahu o sebezdokonalování, četbu,
sebevzdělávání a spiritualitu. Probouzí zájem o vesmír, filozofii
a náboženství. Bývá spojován s etikou, morálkou, právem
a spravedlností. Poskytuje vůdcovské schopnosti, podporuje sklon
k vedení a vysoké ambice. Je znamením pozitivního vývoje a růstu
ve všech oblastech, prosperity, zisku, bohatství, spokojenosti, štěstí
a dlouhého života. Říkávalo se mu proto „veliké štěstí“. Lidé pod
jeho vlivem jsou kultivovaní, mají znalostí, rozhled a dobrý úsudek.
Bývají to osoby veselé, družné, komunikativní a společenské, se
smyslem pro humor, milující zábavu a všechny radosti života. Jejich
negativními rysy jsou požitkářství, marnivost, marnotratnost, sklon
k pýše, samolibost, domýšlivost, výstřednost, pokrytectví,
rozpínavost a nenasytnost.



SATURN

• Saturn vládne 3. dekanu Býka (12. 05. ‒ 21. 05.), 3. dekanu
Blíženců (12. 06. ‒ 21. 06.), 2. dekanu Panny (02. 09. ‒ 12. 09.), 2.
dekanu Vah (03. 10. ‒ 12. 10.), znamení Kozoroha (22. 12. -20. 02.),
1. dekanu Kozoroha (22. 12. ‒ 31. 12.), znamení Vodnáře (21. 01. ‒
20. 02.) a 1. dekanu Vodnáře (21. 01. ‒ 30. 01.). • Jeho dnem
v týdnu je sobota.

Saturn má hodnotu mužskou. Reprezentuje přemýšlivost,
hloubavost, duchaplnost, moudrost, schopnost koncentrace,
organizační vlohy, disciplínu, vytrvalost, trpělivost, pevnost, stálost,
sebeovládání, smysl pro povinnost a odpovědnost. Podporuje
praktičnost, opatrnost, skromnost, střídmost a šetrnost. Ve staré
astrologii platil za symbol stárnutí, nemocí a smrti. Připisují se mu
spíše neblahé vlivy, různá omezení, zdržení, překážky, zábrany
a potíže. Přináší zklamání, osamělost samotu a izolaci. Je také
planetou pokušení. Někdy vytváří sklon k sexuálním perverzím.
Ukazuje na osoby introvertní, vážné, pesimisticky založené,
nesmělé, zdrženlivé až chladné. Lidé pod jeho vlivem mívají pevné
postoje, jsou nekompromisní a konzervativní, lpějí na tradicích
a bývají posedlí minulostí. Libují si v tajnostech a rádi klamou své
okolí. Jejich negativními rysy jsou pomalost, nejistota, sklon
k melancholii, egoismus, pokrytectví a lstivost. Bývají také zlostní
a nenávistní.



URAN

• Uran spoluvládne znamení Kozoroha (22. 12. ‒ 20. 01.), 1.
dekanu Kozoroha (22. 12. ‒ 31. 12.). znamení Vodnáře (21. 01. ‒ 20.
02.) a 1. dekanu Vodnáře (21. 01. ‒ 30. 01.). • Jeho dnem v týdnu je
sobota.

Astrologové přiřadili této planetě princip „nejvyššího rozumu“.
Uranu se přisuzuje touha po poznání a vědění, individualismus,
neortodoxnost, nekonformnost v myšlení i jednání, originalita,
intelektuální kreativita, všestrannost, vynalézavost, hledačství,
objevitelství, inspirace, intuice, předvídavost, zájem o psychiku
a iracionálno, tíhnutí k mysticismu a okultismu. Ovládá vše
nepředvídané, náhody, rychlé změny a zvraty. Přináší náhlé
bohatství, ale působí i zkázu. Vládne anarchii a rebeliím. Je dáván
do souvislosti s elektřinou a futurismem. Je spojován s vynálezci
a astrology. Ukazuje na osoby osvícené, s originálními názory
a revolučními myšlenkami. Lidé pod jeho vlivem projevují živý
zájem o vše nové a moderní, bývají nadáni bohatou fantazií a často
předbíhají svou dobu. Mají svéráznou povahu, vymykají se
normálu, rádi se odlišují, nesnášejí jakákoli omezení, nudu
a jednotvárnost. Milují svobodu a nezávislost. Dovedou být
přátelští, ale i nepříjemní a sarkastičtí. K jejich negativním
vlastnostem patří nervozita, proměnlivost, kolísavost, náladovost,
výstřednost, podivínství, nevypočitatelnost, prchlivost a sklon
k násilí.



NEPTUN

• Neptun spoluvládne znamení Střelce (23. 11. ‒ 21. 12.), 1.
dekanu Střelce (23. 11. ‒ 02. 12.), znamení Ryb (21. 02. ‒ 20. 03.)
a 1. dekanu Ryb (21. 02. ‒ 01. 03.). • Jeho dnem v týdnu je čtvrtek.

Neptun symbolizuje velkou citlivost, inspiraci, intuici, fantazii,
idealismus, zájem o duchovno, mystiku a okultismus. Vládne
klamu, iluzím, snům, fantastičnu, tajemnu, psychickým silám,
paranormálním schopnostem, mimosmyslovému vnímání,
jasnovidnosti, somnambulismu a hypnóze. Pod jeho žezlem se rodí
geniální jedinci povahy kladné i záporné. V Rybách, kde má nej
silnější vliv, značí obvykle dobrý charakter, ale chatrné zdraví.
Přináší chaos, úzkost, psychickou zranitelnost a hrozbu duševních
poruch. Ukazuje na osoby idealistické, duchovně založené,
mimořádně senzitivní a vnímavé, se smyslem pro oběti
a dobročinnost, ale i na individua schopná zločinu a násilí. Lidé pod
jeho vlivem působí neproniknutelným a záhadným dojmem. Jsou
individualističtí a introvertní. Zajímají se o řadu věcí a mají
bohatou obrazotvornost. Hodně toho vědí, ale mnohé si nechávají
jen pro sebe. Bývají také proměnliví, dokáží se zapálit pro dobrou
i špatnou věc, podléhají sebeklamu, hledají únik před realitou ve
světě snů a iluzí nebo v alkoholu a drogách. K jejich negativním
rysům patři lhostejnost, sklon k nepoctivosti, podvodům, úskočnosti
a zradě.



PLUTO

• Pluto spoluvládne znamení Berana (21. 03. ‒ 20. 04.), 1.
dekanu Berana (21. 03 ‒ 30. 03.). znamení Štíra (24. 10. ‒ 22. 11.)
a 1. dekanu Štíra (24. 10. ‒ 02. 11.). • Jeho dnem v týdnu je úterý.

Přisuzuje se mu spíše negativní vliv. Je pokládán za planetu moci.
zločinu, násilí a smrti. Přivolává „ničivé hlubinné síly“, nečekané
a dramatické události, zmatky, kolize, komplikace, škody, krize,
rozvraty a katastrofy. Vytváří neobyčejné osudy, prudké životní
změny a neočekávané osudové zvraty. Symbolizuje konce a nové
začátky, transformaci procesem smrti, proměnu, obnovu a začátek
nového života. Váže se k mládí a omlazování. Je spojován
s odstraňováním všeho zastaralého a přežitého. Podporuje revoluční
myšlení a touhu po změnách. Váže se však i k posedlosti
a fanatismu a také k činům vynuceným pod nátlakem. Odkazuje na
skrytá nebezpečí, jež dřímají v nitru člověka. Vládne nevědomí,
instinktům, všemu podvědomému a skrytému, nejvnitřnějším
přáním, tužbám a potřebám. Lidé pod jeho vlivem bývají
sebevědomí a mívají vůdcovské sklony. Věří toliko sami sobě,
spoléhají se pouze na vlastní síly a schopnosti, dělají všechno po
svém, rádi se odlišují a nesnášejí omezování. Často se dostávají do
střetů se svým okolím a také do konfliktů se zákonem. Mezi jejich
negativní vlastnosti patří sklon k pýše, destruktivní jednání,
zvrácenost a krutost.



SIGNATURY PLANET

Vláda astrologických planet se neomezuje pouze na znamení
zvěrokruhu, dekany a dny v týdnu. Vládnou ještě celé řadě dalších
věcí, např. barvám, kovům, drahokamům, rostlinám. Sedmi
planetám klasické astrologie (Slunci, Měsíci, Merkuru, Venuši,
Marsu, Jupiteru a Saturnu) byla přisouzena také vláda nad částmi
a orgány lidského těla. Podobně vládnou různým věcem také
znamení zvěrokruhu. Těmto vztahům se říká „astrologické
signatury“. Pojem  signatura (lat. „značka, znamení“) zde znamená,
že každá věc je nositelem hlavních rysů a vlastností určité planety
a znamení zvěrokruhu, že je v jejich „znamení“ a je pod vládou
jejich sil a vlivů. Mezi věcmi, které se nacházejí ve společných
sférách vlivu určité planety a znamení zvěrokruhu, panují podle
astrologů vzájemně souladné vztahy, které se označují jako
„korespondence“.



SLUNCE

Barvy  ‒  zlatá oranžová, žlutohnědá. Kov ‒ zlato. Drahokamy ‒
křemen, diamant, rubín, chryzolit, heliotrop, karbunkul, jantar.
Rostliny ‒ růže, rozmarýn, rdesno, hořec, palma, oliva, dub. Zvířata
‒ všechna lesní zvěř, ježek, lev, labuť, kohout, sokol, orel, sup.  Části
a orgány lidského těla ‒ srdce, oběhový systém, mozek, pravé oko
muže a levé oko ženy, oblast břicha a ženské pohlavní orgány.
Příznivý den ‒ neděle.



MĚSÍC

Barvy ‒ stříbrná, šedá. Kov ‒ stříbro. Drahokamy ‒ opál, akvamarín,
křišťál, selenit, smaragd, perla, bílý korál.  Rostliny ‒ narcis, vlčí
mák, okurky, fazole, ořech. Zvířata ‒ ryba, žába, králík, zajíc,
kočka, opice, sova.  Části a orgány lidského těla ‒ tělesné moky,
lymfatická soustava, sympatický nervový systém a slinivka břišní.
Příznivý den - pondělí.



MERKUR

Barvy ‒ zelená a všechny pestré barvy. Kov ‒ rtuť. Drahokamy ‒
sardonyx, achát, křišťál, topas, kameol, smaragd, nefrit.  Rostliny -
všechny pestré květiny, břečťan, heřmánek, fík, oliva.  Zvířata ‒
želva, opice, čáp a zpěvní ptáci. Části a orgány lidského těla ‒
mozek, jazyk, paže, smyslové orgány, štítná žláza, metabolismus,
tělesný růst a rozvoj inteligence. Příznivý den ‒ středa.



VENUŠE

Barvy ‒ zelená a sytě modrá. Kov ‒ měď. Drahokamy ‒ safír,
smaragd, achát, lapis lazuli, tyrkys, černý opál, turmalín, ametyst,
topas. Rostliny ‒ lilie, meduňka, myrta, třešeň. Zvířata ‒ ryba,
ropucha, tuleň, kozel, koza, zajíc, bažant, čáp, holub.  Části a orgány
lidského těla ‒ tváře, ledviny se zadní částí těla, ženské hormony
a pohlavní orgány. Příznivý den ‒ pátek.



MARS

Barvy ‒ červená, žlutá. Kov ‒ železo. Drahokamy ‒ červený achát,
rubín, jaspis, ametyst, topas, diamant, smaragd. Rostliny ‒ jitrocel,
ředkvičky, pelyněk, cesmína, dřín. Zvířata ‒ kočka, myš, vlk, sup.
Části a orgány lidského těla ‒ levé oko, nos, nadledvinky, krev, cévy,
svaly, mužské pohlavní orgány a vylučování testosteronu.  Příznivý
den ‒ úterý.



JUPITER

Barvy ‒ modrá a purpurová. Kov ‒ cín a také slitina zlata a stříbra
(elektron). Drahokamy ‒ safír, beryl, lapis lazuli, akvamarín, tyrkys,
karneol, smaragd. Rostliny ‒ lilie, blín, řepík, palma, bříza, dub.
Zvířata ‒ delfín, slon, jelen, kůň, pes, orel. Části a orgány lidského
těla ‒ hypofýza, krev, plíce, játra. Příznivý den ‒ čtvrtek.


