
Patogenické efekty planet 

 

Patogenické efekty Slunce 

Slunce ovládá především životní éter jako nositele životní síly, který se soustřeďuje ve 

slezině a je odtamtud přiváděn slunečnímu pletivu. Tento životní éter je obyčejnému 

člověku neviditelný, avšak kdo je nadán duchovním viděním, pozoruje tok narůžovělé 

látky, která proudí podobně jako elektřina telefonními dráty. Do jde-li k přerušení vodičů, 

nemohou elektrické přístroje pracovat. Podobně je to v lidském těle. Přestane -li z 

nějakého důvodu proudit některou částí lidského těla neviditelný éter v dostatečném 

množství, přestane postižený orgán plnit své úkoly a důsledkem je nemoc, která trvá až do 

odstranění překážky. Cesta neviditelného éteru musí být volná. Z tohoto důvodu je 

poškozené Slunce vždy příčinou nemocí, zvláště v horoskopu muže a v horoskopu ženy 

má stejnou úlohu Luna, která zachycuje a soustřeďuje sluneční síly. Srdce a „pons varolii" 

(Varolův most), který je umístěn v mozku a tvoří silový uzel, jsou základními částmi těla, 

které jsou ovládány Sluncem.  Je - l i  S lunce  př íznivě  ozářeno ve  Lvu nebo Beranu, 

můžeme usuzovat na pevné zdraví. Avšak naopak, je -li poškozeno, jsou důsledkem různá 

onemocnění podle znamení v němž se Slunce nachází. Onemocnění lze rozdělit dle znamení 

takto: 

 

Je-li Slunce poškozeno v Beranu, který ovládá hlavu, pozorujeme sklon ke ztrátě paměti a 

řeči, horečce mozku, krvácení do mozku, záněty mozkových blan, překrvení nebo 

nedostatečné prokrvení hlavy, záchvaty, mdloby a bolesti hlavy. 

 

Je-li Slunce poškozeno v Býku, vzniká náchylnost k angíně, záškrtu, polypům v nose. V 

konjunkci s Plejádami (29 stupňů Býka) nebezpečí očních nemocí. 

 

Slunce poškozeno v Blížencích  dává náchylnost k zánětu pohrudnice, průdušek, překrvení 

plic. 

 

Slunce poškozeno v Raku naznačuje chudokrevnost, vodnatelnost, závadné trávení a žaludeční 

horečku. 

 

Slunce poškozeno ve Lvu  způsobuje náchylnost k bušení srdce, bolestem v zádech a 

nemocem páteře. V konjunkci s Velkým Oslem (6 stupňů Lva) oční nemoci. 

 

Slunce poškozeno v Panně dává sklon k poruchám asimilace, zánětu pobřišnice, tyfové horečce 

a úplavici. 

 

Slunce poškozeno ve Vahách dává náchylnost k Brightově nemoci, k vyrážkám jako 

důsledku horké krve, neboť Saturn ovládá kůži a Váhy jsou jeho povýšením. 

 

Slunce poškozeno ve Štíru způsobuje náchylnost k ledvinovým kamenům, poruchám 

močového a pohlavního ústrojí, nepravidelnostem menstruace a nemocem vaječníků a dělohy. 

 

Slunce poškozeno ve Střelci  způsobuje ischias, ochrnutí končetin a nemoci plic. Slunce v 

konjunkci s Antarem (8 stupňů Střelce) a poškozeno znamená oční nemoci. 

 



Slunce poškozeno v Kozorohu je příčinou revmatizmu, kožních nemocí a zažívacích poruch. 

 

Slunce poškozeno ve Vodnáři způsobuje křečové žíly, vodnatelnost, bušení srdce a špatný krevní 

oběh. 

 

Slunce poškozeno v Rybách zapříčiňuje pocení nohou, nachlazeniny a nemoce střev, tyfovou 

horečku. 

 

Patogenické efekty Venuše 

Venuše jako vládkyně Býka a Vah je zodpovědná za řadu nemocí hrdla a ledvin, rovněž za 

choroby vzniklé nesprávnou výživou, nedostatkem pohybu, sedavým zaměstnáním, 

marnotratným nevázaným životem, slabým žilním oběhem krve, výstředním pohlavním 

životem. Důsledkem je otylost , nádory, cysty, slabý krevní oběh, pohlavní nemoci, zánět 

mandlí a různé jiné poruchy. Nemoci lze rozdělit dle dvanácti znamení následovně: 

 

Poškozená Venuše v Beranu  způsobuje náchylnost k nachlazení uvnitř hlavy, zahlenění a 

odrazem ze znamení Vah překrvení ledvin. 

 

Poškozená Venuše v Býku dává náchylnost k zánětu příušnice, bolení hlavy, které 

postihuje zátylní oblast, vyskytuje se  struma, zánět mandlí, zduřelé žlázy. Odrazem ze 

znamení Štíra přicházej í  pohlavní nemoci a různé nepravidelnosti  pohlavních orgánu. 

 

Poškozená Venuše v Blížencích způsobuje zkaženou krev, plicní poruchy, příměť (zánět 

pod nehty), bradavice a vodnatelnost. 

 

Poškozená Venuše v Raku  dává náchylnost k rozšířenému žaludku, k žaludečním vředům a 

nevolnosti od žaludku. 

 

Poškozená Venuše ve Lvu  způsobuje náchylnost k poruchám páteře, bolestem v zádech a 

rozšířenému srdci. 

 

Poškozená Venuše v Panně dává náchylnost k zeslabené peristaltické činnosti střev, nádorům, 

tasemnici a červům u dětí. 

 

Poškozená Venuše ve Vahách způsobuje bud' sklon k zadržování moče (uremie), anebo k 

chorobnému puzení moče (polyurie). Odrazem ze znamení Berana vznikají bolesti hlavy. 

 

Poškozená Venuše ve Štíru je příčinou náchylnosti k městkové kýle, pohlavním nemocem, 

výhřezům či nádorům dělohy, bolestivé menstruace a jiných ženských nemocí. Odrazem z 

protilehlého Býka vznikají krční nemoci. 

 

Poškozená Venuše ve Střelci dává náchylnost k otokům, nádorům a podobným nemocem v 

okolí kyčlí a odrazem z Blíženců poruchy průdušek a plic. 

 

Poškozená Venuše v Kozorohu způsobuje dnu a odrazem z Raka zažívací poruchy, nevolnost a 

zvracení. 

 



Poškozená Venuše ve Vodnáři způsobuje náchylnost ke křečovým žilám a odrazem ze Lva srdeční 

poruchy. 

 

Poškozená Venuše v Rybách  způsobuje choulostivost nohou, otoky a otlačeniny, 

osnobeniny, dnu a odrazem z Panny břišní nádory a poruchy střev. 

 

Patogenické efekty Merkura 

Merkur ovládá Blížence a Pannu. Nemoci,  které zapříčiňuje, mají vztah k těmto znamením. 

Jde o zánět průdušek, zápal plic a dýchací potíže. Ovládá rovněž pravou polovinu mozku, nervové 

pohybové tkáně míchy, hlasivky, způsobuje poruchy pohybové, nervové a hlasu, rovněž hluchotu. Je-li 

poškozen, setkáváme se s následujícími chorobami dle znamení: 

 

Poškozený Merkur v Beranu způsobuje náchylnost k horečce mozku, bolestem hlavy, které jsou 

nervového původu, závratím, neuralgii a odrazem ze znamení Vah nervové poruchy ledvin a 

ústřel (lumbago). 

 

Poškozený Merkur v Býku  dává náchylnost  ke koktání,  chraptivosti, hluchotě a 

odrazem ze Štíra nervové poruchy pohlavního a vyměšovacího systému. 

 

Poškozený Merkur v Blížencích  způsobuje sklon k revmatizmu v hlavě, pažích a 

ramenech, k zánětu průdušek, astmatu, zadušení, zánětu pohrudnice a odrazem ze Střelce 

nervové bolesti v kyčlích. 

 

Poškozený Merkur v Raku  způsobuje náchylnost k špatnému trávení nervového původu, 

zahleněnost, nadýmání a opilství. 

 

Poškozený Merkur ve Lvu působí sklon k bolestem v zádech, mdlobám a bušení srdce. 

 

Poškozený Merkur v Panně  dává sklon k nadýmání, bolestivým kolikám, krátkému dechu a 

slabé nervové soustavě (debilita). 

 

Poškozený Merkur ve Vahách znamená sklon k zadržování moče, bolestivým ledvinovým 

záchvatem, ústřelu a odrazovým účinkem z Berana závrať, bolesti hlavy nervového 

původu a oční choroby. 

 

Poškozený Merkur ve Štíru působí náchylnost k nemocem močového měchýře a nemocem 

pohlavních orgánů, potížím menstruačním a odrazovým účinkem z Býka koktání, 

ochraptělost a hluchotu. 

 

Poškozený Merkur ve Střelci  označuje náchylnost k nemocem kyčlí a stehen. 

Odrazovým účinkem z Blíženců zapříčiňuje  kašel, astma a zánět pohrudnice. 

 

Poškozený Merkur v Kozorohu způsobuje náchylnost k revmatizmu zvláště kolen, bolestem v 

zádech, kožním nemocem  a melancholii. Odrazovým účinkem z Raka zažívací poruchy 

nervového původu a kožní choroby. 

 

Poškozený Merkur ve Vodnáři  znamená náchylnost k občasným nebo trvalým bolestem 



celého těla, křečovým žilám, zkažené krvi a odrazovým účinkem ze Lva bušení srdce a  

srdeční neuralgii. 

 

Poškozený Merkur v Rybách působí náchylnost ke dně, slabým nohám, křečím v nohou a 

odrazovým účinkem z Panny celkovou slabost, malátnost, úzkost a někdy tuberkulózu, hluchotu. 

 

Patogenické efekty Luny 

Luna ovládá jícen a žaludek, dělohu, vaječníky, lymfu a sympatický nervový systém, 

kloubový maz. Je-li  poškozena, způsobuje vodnatelnost, menstruační potíže, nemoci 

dělohy a vaječníků, špatné trávení, oční nemoci, pomatenost a šílenství, vždy podle 

znamení, domu a povahy poškozující planety. Luna má mimořádný vliv na těhotnou ženu. 

 

Poškozená Luna v Beranu způsobuje náchylnost k nespavosti, bolestem hlavy, letargii a 

choulostivosti očí. 

 

Poškozená Luna v Býku působí náchylnost ke krčním nemocem a je-li na 29. stupni Býka 

v konjunkci s Plejádami poškozená Saturnem, Martem, Uranem nebo Neptunem, vznikají 

oční nemoci.  Odrazem ze Štíra se vyskytují komplikace s menstruací a pohlavními 

orgány vůbec. 

 

Poškozená Luna v Blížencích způsobuje náchylnost k zápalu plic, astmatu, zánětu průdušek 

a kataru plic, revmatizmu ramen a paží. 

 

Poškozená Luna v Raku  způsobuje náchylnost k rakovině žaludku, vodnatelnosti, 

otylosti, nadýmání, zažívacím potížím a padoucnici. 

 

Poškozená Luna ve Lvu  působí náchylnost k nemocem pá teře a bolestem v zádech, 

poruchám krevního oběhu, křečím, srdečním potížím a v konjunkci se 6. stupněm Lva oční 

nemoci. 

 

Poškozená Luna v Panně je příčinou náchylnosti k poruchám střev, břišním nádorům, 

úplavici a zánětu pobřišnice. 

 

Poškozená Luna ve Vahách  způsobuje  náchylnost k Brightově nemoci, ledvinovému 

abscesu, urémii a odrazem z Berana bo lesti hlavy a nespavost. 

 

Poškozená Luna ve Štíru zapříčiňuje náchylnost k poruchám menstruace, nemocem 

močového měchýře, vodní kýle a jiným poruchám močového a pohlavního  ústrojí. 

Odrazem z Býka vznikají krční nemoci. 

 

Poškozená luna ve Střelci  působí náchylnost  ke krevním afekcím, poruchám kyčli a 

někdy zlomeniny stehenní kosti. Odrazem z Blíženců záduchu (astma). 

 

Poškozená Luna v Kozorohu  dává náchylnost ke kloubovému revmatizmu, nedostatku 

kloubového mazu, vyrážkám a odrazem z Raka zažívací potíže. 

 

Poškozená Luna ve Vodnáři  způsobuje náchylnost  ke křečovým žilám, vředům a 



nádorům na nohou, vodnatelnost a odrazem ze Lva hysterii, záchvaty mdloby a srdeční poruchy. 

 

Poškozená Luna v Rybách působí náchylnost k opilství, drogám, slabým nohám a odrazem 

z Panny břišní potíže různého druhu. 

 

Patogenické efekty Saturna 

Saturn je planetou omezení, krystalizace a zakrnělosti (atrofie). Působí-li na oběh 

tělesných tekutin, jako je krev, lymfa nebo moč, zpomaluje jejich tok, a tímto zdržením 

dochází k ukládání odpadových látek místo k jejich vylučování. Takto vznikají v těle 

různé tuhé nánosy. Tvorba kostry je konstruktivním pochodem, tuhnutí cév a kloubu je 

jevem destruktivn ím. Saturn ovládá žlučník a je původcem bolestivých žlučových 

kamínku. Mocí svého povýšení ve Vahách vytváří ledvinový písek s kamínky, jež jsou 

příčinou někdy až krutých bolestí. Zadržováním močoviny vzniká rovněž bo lestivý 

revmatizmus a dna, kromě toho  často působí zmrzačení nehybností  kloubu a všeobecnou 

nezpůsobilost  k práci a životu. Ovládá dále bloudivý (pneumogastrický) nerv a jeho 

prostřednictvím zasahuje rušivé až ničivě rázné životně důležité orgány. Mů že kdykoliv 

zastavit srdeční činnost, trávení, vylučování moče a způsobit zácpy jako důsledek obav 

a starostí, které zapříčiňuje. Takto disponuje silami, jimiž může zastavit všechny tělesné 

funkce. Saturnovi podléhají rovněž zuby a kůže. Jeho vlivem vzniká roz klad chrupu a 

následkem toho podvýživa. Kloubový maz se zahušťuje, a tím tuhnou končetiny a páteř. S 

přibývajícím věkem kůže tvrdne. Saturn vládne Kozorohu, odrazem z Raka postihuje 

peristaltickou činnost zažívací soustavy a způsobuje zvracení. Má vše obecně rozkladný vliv 

na tělo a je zárodkem a původcem smrti. 

Saturn zraňuje pády a nárazy, čímž vznikají pohmožděniny. Jiným způsobem postihu jsou 

nastuzeniny. Sužuje své oběti chronickými a hluboce zakořeněnými nemocemi. Tito lidé 

jsou postihováni obavami, ustaraností a pesimizmem, odmítaj í víru v lepší možnosti a 

uzdravení. Nelze je získat pro kladné hodnocení života. 

Přítomnost Saturna na libovolném místě horoskopu je poškozením samo o sobě. Proto si 

všimněme jeho vlivu v jednotlivých dvanácti znameních bez ohledu na to, je-li aspektován 

kvadraturami, opozicemi, trigony nebo sextily. Záporné aspekty mají pronikavější 

nepřátelský charakter. 

 

Saturn v Beranu dává náchylnost k bolestem hlavy, nachlazeninám, rýmě, hluchotě, 

nedostatečnému prokrvení mozku, rozpadu zubu, ukládání zubního kamene, záchvatům 

mdloby a odrazem z Vah choroby ledvin. 

 

Saturn v Býku působí  náchylnost k zahleněnosti, záškrtu, zánětu mandlí, zánětu 

příušnic, rozpadu zubu dolní čelisti, dusivosti a odrazem ze Štíra působí zúženi 

trubicových orgánů, zácpu a podobné poruchy. 

 

Saturn v Blížencích  působí náchylnost k revmatizmu v ramenech a pažích, zánětům 

průdušek, souchotinám, astmatu a odrazem ze Střelce ischias a nemoci kyčli. 

 

Saturn v Raku  je příčinou náchylnosti k hnisotoku dásní a ve střevech, špatnému 

trávení, žaludečním vředům a rakovině žaludku, nevolnosti od žaludku, říhání, 

kurdějím, žloutence, žlučovým kamenům, chudokrevnosti a zúžení jícnu. 

 



 Saturn ve Lvu  je příčinou náchylnosti ke zkřivení páteře, slabosti srdečních svalu, 

slabosti v zádech, kornatění tepen a kornatění míchy. 

 

Saturn v Panně působí náchylnost k zeslabené peristaltické činnosti střev, snížené 

absorpční schopnosti chylu, k zánětu slepého střeva, poruchám tračníku. 

 

Saturn ve Vahách  je příčinou náchylnosti k omezené pohyblivosti údů, ledvinovým 

kamenům a písku, Brightově nemoci, zadržování  moče, podvýživě a odrazem z Berana 

bolestem hlavy, zubů a jiným nemocem hlavy. 

 

Saturn ve Štíru  působí náchylnost  k neplodnosti,  k omeze né menstruaci, zácpě, 

zúžení trubicových orgánů, hemeroidům a odrazem z Býka nosní záněty, chraplavost, 

zahleněnost a jiné nemoci krku. 

 

Saturn ve Střelci  způsobuje náchylnost  k pohmožděninám kyčli a stehen, ischiasu, 

ústřelu a nemocem kyčlí. Odrazem z Blíženců vzniká zánět průdušek, tuberkulóza a jiné 

nemoci tohoto znamení. 

 

Saturn v Kozorohu  dává náchylnost k revmatizmu údů, vyrážkám, růži a jiným kožním 

nemocem. Odrazem z Raka se vysky tuje žloutenka, žlučové kameny a poruchy trávení. 

 

Saturn ve Vodnáři  způsobuje náchylnost k slabým a choulostivým kotníkům a častým 

vymknutím a odrazem ze Lva zkřivení páteře, kornatění a jiná poškození srdce, zad a artérií. 

 

Saturn v Rybách působí náchylnost k studeným nohám, revmatizmu, puchýřům, rovněž 

tuberkulózu, jejíž příčinou jsou studené a vlhké nohy a odrazem z Panny vodnatelnost. 

 

Patogenické efekty Jupitera 

Játra jsou velkým střediskem Jupiterovy činnosti. Zde vyrábí glykogen z produktů tepenného 

krevního oběhu. Ústřední vír pocitového (astrálního) těla sídlí rovněž v játrech, a je-li třeba 

vyvinout zvláštní námahu, Mars čerpá pohonnou látku ze zásob Jupiterovy nádrže. Saturn působí též 

na játra a vytváří žluč, močovinu a kyselinu močovou. 

Průměrnému studentovi bude poněkud obtížné rozlišovat nebo kombinovat různé funkce tohoto 

orgánu, avšak zapamatujeme-li si, že Rak je znamením Jupiterova povýšení a protilehlý Kozoroh 

je ovládán Saturnem a současně povýšením Marsu, pochopíme mnohem snadněji, že velký 

dobrodinec Jupiter se snaží hromadit v játrech glykogen tak nezbytně potřebný pro tělesnou 

výkonnost. Mars jen působí z místa povýšení do protilehlého Raka, odebírá bezohledně energii 

potřebnou pro svalovou činnost a spoluúčinkuje přitom se Saturnem, který produkuje žluč a 

močovinu a ukládá ji během svalové práce jako kyselinu močovou v různých částech těla. 

Důsledkem toho je dna a revmatizmus. Saturn způsobuje rovněž tuhnutí jater a zácpu. 

Jupiter ovládá nadledvinky a tepenný oběh krve a jeho poškození jsou proto příčinou 

degenerace svalů ukládáním tuku, nádorů a zhoubných nádoru, rozšíření orgánů, ztučnění 

(zbytnění) tkání, cukrovky, otravy krve, překrvení, mrtvice. 

Je-li Jupiter v jednotlivých znameních poškozen, je třeba počítat s následujícími účinky: 

 

Poškozený Jupiter v Beranu působí náchylnost k závratím, překrvení mozku, ospalosti, trombóze, 



mdlobám a vředovitosti dásní horní čelisti. Odrazem z Vah cukrovku a depresivní nálady pro 

nedostatek adrenalinu. 

 

Poškozený Jupiter v Býku dává náchylnost k labužnictví, jehož důsledkem je nadměrná plnost cév a 

mrtvice. Dále se vyskytuje kroužkový lišej, karbunkle, nádory dásní dolní čelisti. Odrazem ze 

Štíra nosní záněty a krvácení z nosu. 

 

Poškozený Jupiter v Blížencích způsobuje náchylnost k zánětu pohrudnice, krevním nemocem, 

překrvenosti plic, chrlení krve z plic. Odrazem ze Střelce se vyskytují zlomeniny kostí, dna a 

revmatizmus kyčlí a stehen. 

 

Poškozený Jupiter v Raku dává náchylnost k labužnictví, jehož důsledkem je rozšíření žaludku, 

poruchy trávení, žloutenka, vodnatelnost a nemoci jater. Odrazem z Kozoroha uhrovitost a jiné 

kožní vyrážky. 

 

Poškozený Jupiter ve Lvu působí náchylnost k mrtvici a tukové degeneraci srdce, chlopně jsou 

závadné, krevní oběh je střídavě slabý, nepravidelný, vyskytuje se tlukot srdce a horečky. Odrazem z 

Vodnáře vznikají oteklé kotníky. 

 

PoškozenýJupiter v Panně působí rozšíření jater a žloutenku. 

 

Poškozený Jupiter ve Vahách  působí náchylnost k melancholii a špatné náladě v důsledku 

snížené sekrece nadledvinek, nádory ledvin, cukrovce, vyrážkám v důsledku nedostatečné 

výkonnosti ledvin. Odrazem z Berana překrvenost mozku, bezvědomí a závratě. 

 

Poškozený Jupiter ve Štíru působí náchylnost k zvětšení prostaty, nádorům dělohy a močového 

ústrojí, vodnatelnosti, hydremii (nadbytek vody v těle), nadbytek minerálů (písek, kameny - 

uráty), řezavé bolesti při močení. Odrazem z Býka mrtvice a krvácení z nosu. 

 

Poškozený Jupiter ve Střelci způsobuje náchylnost k revmatizmu a dně. Odrazem z Blíženců 

vzniká překrvení plic a zkažená krev. 

 

Poškozený Jupiter v Kozorohu způsobuje náchylnost k různým kožním nemocem a odrazem z Raka 

zažívací potíže, vodnatelnost, žloutenku a tukovou degeneraci jater. 

 

Poškozený Jupiter ve Vodnáři dává náchylnost k oteklým kotníkům a odrazem ze Lva mrtvici 

a bušení srdce. 

 

Poškozený Jupiter v Rybách  způsobuje náchylnost k oteklým nohám, jejich pocení a odrazem z 

Panny rozšíření jater, břišní nádory, žloutenku a nemoci střev. 

 

 

Patogenické efekty Marsu 

Starodávní egyptští mudrci označovali znamení Raka za oblast duše a během průchodu 

mystického slunce života tímto vlhkým a úrodným lunárním znamením dochází k 

uložení zárodečného atomu Ega do hmotného těla. Vývoj a růst embrya probíhá v bez -



vědomí jako u rostliny a mystické slunce života prochází zname ním Lva, Panny a Vah. 

Ve čtvrtém měsíci těhotenství prochází druhým vodním znamením Štíra. Nastává smrt 

Ducha v jeho nebeském domově a jeho uvržení do hmotného vězení Marsem, jenž ho 

poutá stříbrnou šňůrou a zahajuje druhé období těhotenství. Slunce života potom 

pokračuje svou cestou znamením Střelce, Kozoroha, Vodnáře a po devíti  měsících 

dosahuje zralosti  a vstupuje do třetího, posledního vodního znamení, do Ryb, zdy madlo 

mateřského lůna se otvírá a Ego je spuštěno na vodní hladinu života v ovzduší přízně 

marsovského znamení Berana, v němž Slunce, dárce života, je povýšeno. 

Během těhotenství dodával Mars hmotnému tělu železo převážně formou hemoglobinu a 

prvním dechem začalo okysličování tohoto prvku. Takto vzniká teplo nezbytné k projevu 

života a vědomí. Tato činnost trvá celý život a Marsův paprsek tím plní důležitý úkol, jenž 

spočívá v doplňovací podpoře Slunce při udržování životní jiskry, dokud slunce života 

nedokončí svůj koloběh a nedosáhne bodu, kde nastalo početí. Štír provede smrtelná 

bodnutí, Mars a jeho přítel Saturn přetrhnou stříbrnou šňůru a osvobozená Duše se prudce 

vznáší jako orel do nebeských oblastí, které jsou jejím pravým domovem. Znamení Štíra 

je proto znázorňováno rovněž symbolem orla. 

Úkolem Marsu je podporovat Slunce v udržování života, a proto pomáhá zachovávat 

čistotu organizmu odstraňováním nánosů a odpadových látek, aby oheň života hořel 

jasně, neboť labužnické choutky Jupitera a Venuše způsobují zanášení a ucpání tělesné 

soustavy. Mimoto omezující činnost Saturna zapříčiňuje otravu tě la omezováním 

vylučovacích funkcí. Mars z tohoto důvodu zapaluje očistný oheň horečky a zánětů, aby 

spálil všechny odpadky, dal tělu nový život a obnovil jeho síly. Mnoho nemocí, které 

působí Mars, mají kladný smysl a význam. 

Avšak Mars není jen pomocníkem životodárného Slunce při udr žování a obnově sil. 

Slunce je povýšeno v Beranu, avšak Mars sám je povýšen v Kozorohu, v němž vládne 

Saturn, planeta smrti. Mezi těmito dvěma škůdci trpí, je křižováno a umírá Slunce, pán 

života. Hmotného těla se zmocňují jeho oba protivníci. Saturnova úloha v tomto procesu 

byla popsána v příslušné kapitole. O Marsov i je třeba dodat, že je svou unáhleností a 

lehkomyslností původcem nehod a úrazu popálením, poraněním a střelnými zbraněmi. 

Ovládá pohlavní orgány prostřednictvím Štíra, vyčerpává životní síly a zaviňuje pohlavní nemoci 

v důsledku pohlavní výstřednosti, dále chrlení krve z plic a prasknutí cév. Nadměrná 

menstruace a hemeroidy jsou výsledkem jeho působení v krvi. Kýla a nakažlivé 

choroby jsou rovněž projevy Marsova paprsku. Mars je škůdcem a jeho přítomnost ve 

kterémkoliv znamení nebo domě je sama o sobě poškozením bez zřetele na jeho 

aspekty. Jeho účinky jsou pochopitelně horší, je -li poškozen kvadraturami a opozicemi 

než v případě zasažení příznivými trigony a sextily. 

Podrobnější účinky Marsu ve dvanácti znameních jsou tyto: 

 

Mars v Beranu dává náchylnost k úžehům, návalům krve do mozku, mozkové mrtvici, 

mozkovým zánětům, mozkové horečce, pomatenosti, šílenství, bodavým bolestem hlavy, 

nespavosti a úrazům hlavy. Odrazem z Vah vznikají záněty ledvin, krvácení ledvin a 

ledvinové kameny. 

 

Mars v Býku dává náchylnost k zánětu příušnic, zvětšení nebo zánětu krčních a nosních 

mandlí, polypům a krvácení z nosu, záškrtu, strumě, zánětu hrtanu a dušení. Odrazem ze 

Štíra se vyskytuje nadměrná menstruace, horká moč, vředovité pohlavní nemoci, zbytnění 

prostaty a bolestivé močení (řezavka). 

 



Mars v Blížencích  je původcem náchylnosti k chrlení krve z plic, zápalu plic, zánětu 

průdušek, kašli, úrazům a zlomeninám rukou, paží a klíčních kostí. Odrazem ze Střelce vznikají 

zlomeniny stehenních kostí a ischias. 

 

Mars v Raku je příčinou náchylnosti k horečce omladnic, k zánětům, vředovitosti a krvácení 

žaludku a vyskytují se poruchy trávení. 

 

Mars ve Lvu dává náchylnost ke svalovému revmatizmu v zádech, přehřátí krve, rozšíření 

srdce a bušení srdce, bolení srdce, záduše a omdlévání, angině pectoris a zánětu srdeční blány 

(osrdečníku). 

 

Mars v Panně působí náchylnost k tyfovým zánětům střev, zá n ě t u  p o bř i š n i c e ,  s t ř e vn í m 

c i zo p a s n í ků m,  c h o l e ř e ,  břišní kýle a zápalu slepého střeva. 

 

Mars ve Vahách je příčinou náchylnosti k zánětu ledvin, nadbytku moče, krvácení ledvin a 

ledvinovým kamenům. Odrazem z Berana se vyskytuje mozková horečka, úpal a bolení hlavy. 

 

Mars ve Štíru dává náchylnost k nadměrné menstruaci, horké moči, močovému písku, močovým 

kamenům a ledvinovým kamenům, zánětům a vředovitosti vaječníků a dělohy, rovněž pochvy a 

močové trubice, městkové kýle, rozšíření žil chámovodu, zvětšení prostaty, zúžení močových cest a 

řezavce, vředovitým pohlavním nemocem a hemeroidům. Odrazem z Býka vznikají záněty mandlí, 

hrtanu nebo krvácení z nosu. 

 

Mars ve Střelci dává náchylnost k zlomeninám a vymknutí stehenních kosti, ischiasu a vředům na 

stehnech. Odrazem z Blíženců vzniká zápal plic, zánět průdušek a kašel. 

 

Mars v Kozorohu působí náchylnost k různým kožním nemocem, jako je nežit, erysipel, růže, 

neštovice, spalničky, uhrovitost a svrab. Odrazem z Raka se vyskytuje špatné trávení a žaludeční 

vředy. 

 

Mars ve Vodnáři dává náchylnost ke křečovým žilám, zlomeninám nohou a otravám krve. Odrazem 

ze Lva vznikají srdeční vady, horká krev, bušení srdce a záchvaty mdloby. 

 

Mars v Rybách dává náchylnost k úrazům a deformacím nohou, kuřím okům, otokům, 

otlačeninám, puchýřům na nohou a k pocení nohou. Odrazový vliv působí břišní kýlu, záněty 

střev a průjmy. 

 

Patogenické efekty Urana 

Uran ovládá éter, který je mediem přenosu světelných paprsků, a má proto značný vliv na oči. 

Poškozuje-li Slunce nebo Lunu, je zodpovědný za rázné oční choroby nebo i úplné oslepnutí. Tato 

výpověď platí zejména tehdy, je-li Slunce nebo Luna v konjunkci s Plejádami (29 st. Býka) 

nebo s Velkým Oslem (6 st. Lva) nebo s Antarem (8 st. Střelce). 

Moderní astrologové ještě neměli dost času k vystižení všech vlivů Urana v jednotlivých 

znameních. O vlivech, které vyvolávají nemoci, víme ještě méně. Převládá však domněnka, že je 

povýšen ve Štíru a naše vlastní zkušenosti naznačují, že Uran účinkuje výrazným záporným 

vlivem na pohlaví, které je ovládáno tímto znamením. Tímto spojením vznikají těžko léčitelné 

pohlavní choroby. Odrazem ze znamení Býka nebo poškozenými planetami v tomto znamení (v 



němž vládne Venuše), je ovládán smysl pro pohybovou koordinaci, a tak vzniká závadná 

nestabilní chůze, tanec sv. Víta, deformace, křeče, tetanus, škytavka a hysterie. 

Uran ovládá éter a plyny a je původcem úrazů a poranění elektřinou, jejíž podstatou je éter. 

Dusík v plynném stavu je základním prvkem celé řady sloučenin, jejichž příznačná uranovská 

nestálost je činí vysoce výbušnými. Uran je proto zodpovědný za takto vzniklé úrazy včetně 

smrtelných, zvláště, je-li v 8. domě. 

 

Uran v Býku je původcem náchylnosti k sníženému vyměšování podvěsku mozkového a v 

souvislosti s tím k abnormalitám v růstu. 

 

Uran v Blížencích dává náchylnost ke křečovité záduše, nachlazením a suchému chronickému kašli. 

 

Uran v Raku působí náchylnost ke škytavce, která vzniká nepravidelným pohybem jícnu, suchému 

žaludečnímu kašli, žaludečním křečím a nadýmání. 

 

Uran ve Lvu dává náchylnost k bušení srdce, křečovité činnosti srdce, zánětu míchy (míšních 

blan), dětské obrně, odrazovým účinkem z Vodnáře lze pozorovat podobné vlivy, které se 

právě projevují (1918). 

 

Uran v Panně způsobuje náchylnost k nadýmání a břišním křečím. 

 

Uran ve Vahách působí jednak nepříznivě na ledviny, jednak kožní vyrážky, které mají původ v 

pohlavních nemocech. Odrazem z Berana vznikají náhlé, prudké bolesti hlavy a halucinace. 

 

 Uran ve Štíru dává náchylnost k potratům, předčasným porodům, pohlavním nemocem a v 5. domě 

zapříčiňuje bolesti a těžké porody, při nichž se užívá nástrojů. Dochází při tom k těžkému poranění 

dítěte, které zanechává i trvalé následky nebo způsobuje smrt při porodu. 

 

Uran v Kozorohu se projevuje obvykle z Raka, avšak děti zrozené pod tímto vlivem jsou zatím 

ještě mladé a přesný účinek není zatím znám. 

 

Poznámka překladatele: 

V anglickém originále nejsou u planety Uran pojednání o jeho působení ve znameních berana, 

střelce, vodnáře a ryb . (Nejde o chybu překladu.) 

 

 

Patogenické efekty Neptuna 

Neptun je oktávou Merkura a působí v zásadě na nervový systém (ovládaný Merkurem). Způsobuje 

občas šílenství a záchvaty zuřivosti nebo hluboké náboženské zanícení. Dále se vyskytují neteč-

nost a lhostejnost, hluboké bezvědomí, katalepsie, mediumita a záchvaty, kdy tělesné síly 

jsou vyřazeny, avšak duševní činnost je vystupňována. Ovládá míšní kanál, jenž je během 

života naplněn éterem. (Je sice pravda, že chirurgové pozorují při operačních zásazích výtok 

tekutiny, avšak je to stejný jev jako při vypouštění sražené vody z parního kotle.) Tento 

průhledný plyn (nazvaný okultisty míšním ohněm Ducha) rozechvívá šišinku, která je rovněž 

ovládána Neptunem a způsobuje jasnovidnost. Avšak to, co člověk vidí, je závislé na stupni 

rozechvění. Modlitbou, koncentrací a meditací lze dosáhnout zbožného vytržení a lze potom vidět 



nebeské bytosti nebo alkoholickými nápoji a drogami lze vyvolat nižší kmitočet. Nahlížíme pak 

do sfér pocitového světa a vidíme ďábelské příšery. Tyto jevy je třeba přičíst na vrub Neptuna, 

zvláště ve vodním znamení Ryb. Choroboplodný vliv Neptunův je nejhorší, vychází-li ze 6. 

domu, nebo ze 6. znamení - Panny a znamená nemoci. Neptun ve 12. domě nebo ve 12. znamení Ryb 

vyvolává starosti, překážky a vede k sebezničení. Je-li umístěn hrot těchto domů v Býku a Štíru, 

tj. ve znameních, která ovládají hrtan a pohlavní orgány, vzniká zvrácená náruživost, jež vede k 

sebeuspokojování a zvrhlosti nejhoršího druhu. Rozum ovládaný Merkurem, nižší oktávou 

Neptuna, má chorobný sklon utápět se v nechutných představách a rodiče, jejichž děti mají 

Neptuna v 6. nebo ve 12. domě, učiní dobře, budou-li je pečlivě pozorovat, zvláště tehdy, je-li 

Neptun v opozici s Uranem. Týká se to celé řady těch, kteří nyní prožívají pubertu, tj. v r. 1918, 

neboť Neptun procházel v době jejich zrození psychickým znamením Raka a Uran byl v 

protilehlém znamení Kozoroha. 

Zjistili jsme, že Neptun s kvadraturou k Saturnu a Jupiteru působil duševní pomatenost. Neptun v 

konjunkci s Marsem v Beranu a s kvadraturou k Uranu a Luně v Raku byl příčinou dočasné 

poruchy. Neptun v konjunkci k Luně a s kvadraturou k Uranu vedl k posedlosti. Pozorovali 

jsme mnoho jiných účinků, avšak jeho vliv nebyl dosud soustavně prozkoumán. Pracujeme 

však dále a doufáme, že v příštích letech získáme uspokojivý přehled. 


