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Planety v domech, znameních a vzájemných aspektech 
 
Slunce, dárce života 
Slunce je středem naší sluneční soustavy a je uznáváno jako dárce života všemi, i těmi, kdož nevěří v 
duchovní jevy a v duchovní svět. Na základě vlastního pozorování je každému zřejmé, že vodorovný 
paprsek vycházejícího Slunce má zjevně jiný účinek než skoro kolmý paprsek polední. Letní paprsky 
vyzařují životní sílu a dávají zeleň polím a lesům. Rovněž ovlivňují lidský temperament a 
propůjčují mu životní sílu, odvahu a naději, kterou člověk postrádá během temných a ponurých zimních 
měsíců. Vážnost se trvale odráží v povaze lidí, kteří žijí v odlehlejších severních zeměpisných oblastech, 
kde nedostatek slunečního světla mění život v tuhý boj o živobytí a tlumí radost, avšak v zemích 
na jihu s přebytkem slunce, který ulehčuje zaopatřování životních potřeb, najdeme obyvatele, jejichž 
povaha vyzařuje naději, čilost a veselost. 
Pomocí horoskopu zjišťujeme úhel dopadu paprsků každé planety, který rozhoduje o vlivu na určitou 
oblast našeho života. Narodí-li se dítě v poledne, kdy Slunce dosahuje vrcholu své dráhy během jednoho 
dne, objevuje se hvězda dne v 10. domě horoskopu a napomáhá dosažení sociálních výsad. Narodí-li se 
dítě o půlnoci, nachází se Slunce přesně pod místem narození, jeho vliv prochází 4. domem a ozařuje jeho 
stáří. 
Vyskytují se tři nepříznivá stanoviště Slunce. Děti zrozené po západu Slunce mají toto vesmírné 
těleso v 6. domě, který vypovídá o nemocech a je-li Slunce dárcem života, jeho postavení v tomto 
domě snižuje životní sílu a zpomaluje její obnovu. Zrození uprostřed odpoledne umísťuje Slunce v 8. 
domě. Tímto domem působí síly, které přivádějí smrt, a dárce života je zde na nesprávném místě. 
Druhý dům nám prozrazuje naše příjmy dosahované vlastním přičiněním a protilehlý osmý dům 
nám odhaluje zdroje důchodů, které dostáváme bezpracně. Jsou to dědictví, dary, podpory apod. 
Znali jsme lidi, kteří měli Slunce v 8. domě a nabyli ohromných částek peněz, v jednom případě 
miliony, pomocí spekulací s obecními hodnotami. Takové osoby jsou často ohroženy smrtí a někdy jí 
ujdou jen o vlásek, avšak jen je-li Slunce výtečně aspektováno. Jen zřídka umožňuje dosažení zralého 
věku. 
Krátce po svém východu je Slunce umístěno ve 12. domě. Je to brána, kterou k nám přicházejí 
starosti a potíže a ze zkušenosti víme, že dětství takových osob bylo poznamenáno vždy nějakými 
těžkostmi a omezeními. 
Měl-li autor v některých případech pochybnosti o správném umístění Ascendentu a nacházelo-li se 
Slunce v blízkosti 12. domu, vypomáhal si dotazem na poměry v dětství, neboť Slunce ve 12. domě 
způsobuje stísněné poměry po řadu let v dětství. Ve všech případech shledal, že srovnání 
hvězdných vlivů a skutečných událostí souhlasila a tato metoda se osvědčila jako spolehlivá pro 
přesnější určení Ascendentu. Počet stupňů mezi Sluncem a Ascendentem,  j e - l i  S l unce  ve  12 .  
d omě ,  ozn aču je  poče t  r oků  poznamenaných chudobou, neboť 12. dům způsobuje omezení, 
zvláště je-li tam Slunce v okamžiku narození. Projde-li progresivní Slunce 12. domem a dosáhne-li 
Ascendentu, život takové osoby se rozjasňuje a vstoupí-li časem do 2. domu, nastává doba finančních 
úspěchů. Avšak Slunce nad Ascendentem ve 12. domě je obvykle příčinou neutěšených poměrů v 
dětství. Je-li Slunce a 12. dům v Rybách, znamená to nedbalost rodičů, případně opilství, kvůli 
němuž zanedbávají výchovu dětí. 
Vlastnosti, které uděluje dobře umístěné a ozářené Slunce je důstojnost, síla vůle a odvaha (a sice 
tělesná i morální), hrdost, čestnost a cit pro zodpovědnost. Tyto vlastnosti činí takovou osobu 
důvěryhodnou a poctivou. Pohrdá vším malým, podvodným a úskočným. Takový člověk je 
věrný v lásce a náklonnostech, spolehlivý v přátelství a velkorysý i vůči nepřátelům. Slunce umístěné 
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ve Lvu, povýšené nebo vůbec dobře ozářené zaručuje přátelství vlivných osob a jejich podporu v úsilí 
o dosažení životního úspěchu. 
Je-li Slunce poškozeno a ve slabém postavení dle znamení a domů, projevují se u takového člověka 
opačné vlastnosti. Je nafoukaný, hlučný, s požitkem naslouchá lichotkám a přeje si vládnout nebo 
potlačovat, avšak nemá odvahy postavit se na odpor protivníkům. Propadá nízkým choutkám a plýtvá 
životními silami, takže důsledkem je podlomené zdraví a ztráta odolnosti. Jeho sliby nemají žádnou cenu, 
neboť je nedodržuje. Pomocí těchto vlastností ničeho nedosáhne. 
Všeobecně Slunce označuje zaměstnavatele a bezprostřední nadřízené, soudce, státní úředníky. 
Přivedou-li okolnosti takového člověka do styku s nimi, setká se u nich se zacházením, které je cha-
rakterizováno Sluncem. 
Slunce je mužské podstaty a znamená manžela v horoskopu ženy (Luna má stejný význam v horoskopu 
muže). Je-li dobře aspektováno a umístěno, znamená dobrého manžela, avšak bez aspektů, ve 
slabém postavení nebo poškozeno prozrazuje jeho tendenci k zanedbávání rodiny a domova. 
Slunce je všeobecně symbolem zdraví u muže (Luna v horoskopu ženy), avšak obě Světla jsou důležitá. 
Zdraví muže není tolik ohroženo poškozenou Lunou jako slabým Sluncem a naopak, žena trpí více, je-li 
Luna v jejím horoskopu poškozena a Slunce nikoliv. 

 
Slunce ve dvanácti domech 

Slunce v 1. domě 
Slunce je zdrojem života. První dům znázorňuje tělesný stav a životní podmínky našeho dětství. Dobře 
ozářené Slunce v 1. domě rozmnožuje životní síly a urychluje jejich obnovu. Slunce zde projasňuje život v 
době dětství a upevňuje povahu, činí člověka družným a veselým, zaměřuje jeho úsilí na dosažení 
životního úspěchu a dodává mu odvahu k překonání překážek. Jeho postoj k životu je radostný a nadějný 
a tím zvyšuje své vyhlídky na úspěch. Tito lidé zastávají rádi vedoucí místa a uplatňují vůči jiným svou 
autoritu. Vyžadují úctu a uznání za svou přímost a čestnost, které uplatňují ve svém konání. 
Je-li Slunce v 1. domě poškozeno, snižuje zásobu životních sil, působí plachost a váhavost, nedostatek 
odvahy a ctižádosti. Za těchto podmínek jsou vyhlídky na životní úspěch nepatrné kromě případů, kdy 
tento vliv je mírněn převahou jiných příznivých aspektů. 
 
Slunce ve 2. domě 
Takový člověk najde přízeň lidí, kteří budou podporovat jeho hmotný blahobyt a jejich pomocí si 
zajistí pohodlný život. Tento vliv dává rovněž sklon k mrhání penězi podle pořekadla, lehce nabyl, 
lehce pozbyl. Dokud není tento zvyk překonán, hrozí nedostatek peněz, neboť není tak důležité kolik 
vyděláváme, ale jak umíme hospodařit. Zůstaneme chudí, budeme-li mít příjem ve výši jednoho 
milionu a výdaje ve výši dvou milionů. 
 
Slunce ve 3. domě  
Toto postavení znamená život protkaný kratšími cestami a činí člověka bystrým pozorovatelem se 
sklonem ke zkoumání věcí a jejich vzájemných vztahů, neboť rozum má jisté vědecké nadání. Je to 
dobrý vliv pro spisovatele, protože pomáhá získat přízeň a pozornost veřejnosti. 
 
Slunce ve 4. domě 
Je to v jistém smyslu nevýhodné postavení, neboť zbavuje člověka slunečních sil během větší části života 
a důsledkem je neustálý namáhavý zápas. Tento dům vládne lidskému stáří a je útěchou vědět, že stáří 
je ozařováno zlatými paprsky zapadajícího Slunce. Tíha života se stává snesitelnější. 
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Slunce v 5. domě 
Pátý dům vládne námluvám, zábavám, vzdělání, publikacím a dětem. Slunce v tomto postavení 
podporuje všechny tyto věci kromě dětí. Takový člověk je oblíbencem druhého pohlaví, představuje zdroj 
radosti pro jiné a mívá úspěch jako učitel, nakladatel a redaktor. Kupodivu je toto postavení Slunce 
nevýhodné pro vlastní děti, zvláště padne-li hrot tohoto domu do znamení Lva. Zdá se, jakoby žhavý 
plamen vášní spálil lidský zárodek dříve, než zapustí kořeny. Tento vliv je mírněn, je-li hrot domu ve 
vodním znamení. Má-li jeden z manželů Slunce v 5. domě, potomstvo není početné. 
 
Slunce v 6. domě 
Slunce je dárcem života a je-li v 6. domě, jeho postavení je slabé a tok životních sil je zahrazen. Lidé se 
Sluncem v tomto postavení jsou zvlášť náchylní k nemocem a pomalu se zotavují. Z tohoto důvodu bývají 
často a dlouhodobě nemocni do té míry, že se stávají invalidy. 
Je-li takový člověk zaměstnancem, je ve své práci zdatný. Nebude mít potíže získat dobře placené 
místo, avšak vůči zaměstnavatelům bude uplatňovat zvýšené nároky. Bude často měnit zaměstnání 
pod záminkou, že jeho schopnosti nejsou dostatečně ohodnocovány. Bude-li sám zaměstnavatelem, kyne 
mu úspěch v obchodě, avšak bude mít potíže se svými zaměstnanci, kteří si budou počínat svévolně. 
Dává-li celý horoskop vyhlídku vymanit se z dosahu nemocí, je Slunce v 6. domě znamením 
uplatnění v chemii, přípravě dietních jídel a ve zdravotnictví. 
 
Slunce v 7. domě 
Podniky provozované s podílníkem často ztroskotávají pro sobectví, avšak má-li někdo Slunce v 7. 
domě, nemá důvodu k stížnostem, neboť vždy najde člověka s vyvinutým smyslem pro čest. Manželství 
je nejdůvěrnějším společenstvím a Slunce v 7. domě je v tomto ohledu zvlášť výhodné, neboť spojuje 
takového člověka s druhem naprosto spolehlivým a věrným, který bude vždy udatným pomocníkem 
v nárocích a zkouškách kladených životem. 
Žádný pozemský poklad nevyváží takovou trvalou pomoc a náklonnost a je to snad nejlepší postavení 
Slunce. Stane-li se, že takový zrozenec se zaplete do soudních sporů, je oblíbencem spravedlnosti a spory 
mají pro něj příznivý průběh. 
 
Slunce v 8. domě 
Osmý dům tvoří úhel dopadu sil, které způsobují smrt. Je zřejmé, že Slunce jako dárce života má zde 
nevýhodné postavení a je příčinou brzkého konce nejednoho nadějného života. Stává se, že lidé se 
Sluncem v 8. domě putují životem jako neznámí žebráci, avšak po smrti dosahují slávy a jsou známi 
jako geniové. 
Druhý dům poukazuje na naše peněžní poměry a způsob využití peněz získaných vlastní prací. Osmý 
dům ukazuje na zdroj peněz, které člověk obdrží bez vlastního přičinění, např. dědictvím, jako věno 
manžela apod. Osmý dům tedy znamená zvětšení majetku po svatbě a rovněž sklon manželského 
partnera zacházet s penězi marnotratně. 
 
Slunce v 9. domě 
Toto postavení projasňuje rozum a obdařuje člověka nejvyššími ideály a ctižádostí. Činí ho v každém 
ohledu tolerantním a ohleduplným, odlišné názory jiných posuzuje s pochopením, je vznešený a 
dobrosrdečný. Jeho vnitřní nutkání ho přivádí do styku s problémy života a pokouší se o jejich řešení, 
zajímá ho původ života a další posmrtný vývoj. Takový Duch bývá zaměřen na filozofii, metafyziku a 
náboženství. Zpravidla dosahujeme toho, co konáme s láskou a takoví lidé se Sluncem v 9. domě 
se stávají výbornými státníky, zákonodárci, právníky a kněžími. Vynikají ve všech intelektuálních a 
vědeckých povoláních. Osud je často vede do cizích zemí. 
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Slunce v 10. domě 
Toto postavení je jedna z nejlepších záruk pro dosažení úspěchu v životě. Taková osoba dosahuje 
sociálního vzestupu přízní nadřízených a zastává zodpovědná místa. Ve společnosti je vysoce vážena a 
často bývá zvolena poslancem. Počíná si spravedlivě a nezávisle. 
Slunce v 11. domě 
Znamená, že se splní přání a naděje takového člověka. Má mnoho přátel a sám je přítelem velkého počtu 
lidí. 
 
Slunce ve 12. domě 
Slunce v tomto úseku zvířetníku je znakem osamělé duše, která se vyhýbá přátelům a známým. 
Naznačuje nebezpečí rozporů se zákony a státními orgány. Takový člověk se rovněž nedovede vpravit 
do rodinného prostředí. Důsledkem soustavných potíží je dobrovolný nebo vynucený odchod do 
vyhnanství, v němž žije jako cizinec mezi cizinci. I když tyto krajní poměry nevzniknou nevyhnu-
telně, je první třetina života naplněna zpravidla neúspěšnými pokusy dosáhnout rovnováhy a 
započít uskutečňování celoživotního úkolu. Slunce v 6. domě, rovněž ve 12. domě, ovlivňuje příznivě 
práci v nemocnici, v oboru chemie, v laboratoři a s trestanci. Dává lásku k okultismu, mystice a 
podněty k zvláštním výzkumům. 
 

Slunce ve dvanácti znameních 

Slunce v Beranu 
V Beranu je Slunce v povýšení, jeho postavení je zde velmi silné a dosahuje nejvyšší hodnosti. V tomto 
znamení propůjčuje skoro nevyčerpatelnou životní sílu, která umožňuje odolávat všem zatěžkávacím 
zkouškám a nemocem. Onemocní-li člověk, rychle se 
zbavuje zátěže choroby. Vůle je silná. Tito lidé jsou náchylní k vysokým horečkám, neboť Slunce v 
Beranu vyzařuje velké množství tepla. Vysoké horečky účinně ničí všechny choroboplodné zárodky. 
Slunce v tomto znamení je příčinou bolestí hlavy a vysoké teploty brzdí růst vlasu a jsou příčinou 
plešatosti. 
 
Slunce v Býku 
Toto postavení je výhodné pro finanční úspěchy a dává sklon k výstřednostem zvláště v oblékání a 
výraznou zálibu k druhému pohlaví, někdy s ničivými důsledky. Dává velkou tělesnou sílu, kterou 
takový člověk rád vystavuje na obdiv. Býk ovládá krk, a tedy rovněž hlasivky, a obdařuje silným 
příjemným hlasem. 
 
Slunce v Blížencích 
Blíženci jsou ovládáni Merkurem a jsou v pořadí třetím znamením. Toto postavení je směsí vlivů 
Slunce, Merkura a 3. domu. Podporuje to projevy Merkura, neboť tato planeta rozechvívá hlasivky a 
vytváří zvuky v hrtanu ovládaném Býkem. Zbystřuje rozum a podporuje spisovatelskou činnost a 
cestování, které přinášejí peněžní zisk a prospívají rovněž duchovnímu rozvoji. Dále dává milou a 
přívětivou povahu, která zaručuje oblíbenost mezi známými a přáteli. 
 
Slunce v Raku 
Rak je čtvrtým znamením a je ovládán Lunou. Je-li Slunce v tomto znamení, je výsledný vliv směsí 
Slunce, Luny a 4. domu. V přirozeném horoskopu, v němž Beran je na Ascendentu, je Rak v nadiru 
(naproti zenitu) a je-li zde Slunce, jeho síly jsou postihovány největším odlivem. Člověk s tímto vlivem 
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je lhostejný, ne-li zrovna nemocný. Je neškodný a vyhýbá se všem sporům. V rodinném kruhu je 
snášenlivý a příjemný, dokud není zatěžován tvrdou prací. Tento vliv činí první polovinu života 
neúspěšnou a neplodnou, výsledky práce se dostavují teprve v druhé polovině. Rak je psychickým 
znamením a dává sklony k okultismu, často rovněž okultní zkušenosti. 
 
Slunce ve Lvu 
Slunce ve Lvu dává panovačnou povahu s organizačními schopnostmi, s velkou dávkou 
sebeovládání, vyvinutý smysl pro čest a poctivost, kterou nelze zviklat úplatkem. Tito lidé se snaží 
vládnout, avšak tím nesledují žádné zištné záměry a neprovedou nic, co by bylo v rozporu se zlatými 
pravidly slušnosti. Jejich náklonnosti jsou hluboké a trvalé. Jsou statečnými obhájci osob, které 
milují, mají však rovněž svá jednoznačná protivenství. Lev ovládá srdce. Cokoliv lidé se Sluncem ve 
Lvu podnikají, činí s promyšlenou soustředěností, jejímž výsledkem bývá dosažení cíle. Jsou to rovněž 
věrní přátelé a jako nepřátelé jsou velkorysí. 
 
Slunce v Panně 
Toto je spojením vlivů Slunce, Merkura a 6. domu a vytváří úspěšného zprostředkovatele mezi 
výrobcem a spotřebitelem, který obratně a pohotově vystihuje své výdělečné možnosti a výhody. Je 
přívětivý a zdvořilý všude tam, kde mu kyne zisk, je však panovačný a povýšený vůči podřízeným, ale i 
rovnocenným druhům. Je povrchní společník, avšak nikoliv vždy. Slunce v Panně je výhodné pro 
chemické výzkumy a zaměstnání ve zdravotnictví. Nejsou to však chirurgové, nýbrž znalci léků, 
lékům věří a vydatně je sami používají. Najdeme mezi nimi rovněž znalce bylin. 
 
Slunce ve Vahách 
Váhy, sedmé znamení, jsou ovládány Venuší. Výsledkem vlivu Slunce spojeného s vlivem Venuše a 
7. domu je oddanost manželskému druhu do té míry, že vylučuje všechno ostatní. O takové osobě se 
dá říci, že Slunce vychází a zapadá s manželským partnerem. 
Ve Vahách je povýšen Saturn a jeho postavení je kladné. Dodává uměleckému nadání konstruktivní 
prvek, který se projevuje smyslem pro architekturu a výzdobu. Slunce obdařuje zrozence zvučným 
hlasem a hudebním nadáním. 
 
Slunce ve Štíru 
Dobře ozářené Slunce ve Štíru dává dotyčnému člověku energii, odvahu a samostatnost. Rozum je aktivní 
a takový člověk se vyznamenává jako chirurg, ve vojenství apod. Vyskytují se příležitosti ke zlepšení 
peněžních podmínek po svatbě, např. věnem, což někdy svádí k marnotratnosti. 
Je-li Slunce poškozeno, je takový člověk drsný a příkrý, zdá se mu, že jeho úsudek je vždy lepší než 
jiných lidí a má sklon postupovat bezohledně vůči lidem bez zřetele na podstatu věcných vztahů. Je 
bezcitný vůči cizímu utrpení a je-li chirurgem, užívá vivisekce. 
 
Slunce ve Střelci 
Toto postavení obdařuje vysokými ideály, povaha jeví nádech vznešenosti a je zaměřena k povznášení 
druhých. Tím plní důležitý zákon a povznáší sama sebe. Takový člověk je velkorysý, lidumilný, a proto 
oblíben mezi všemi známými. Často jsou mu udělována vyznamenání a zastává zodpovědné funkce, 
je pověřován úkoly, které vyžadují zvláštní vytříbenosti a není možno učinit lepšího výběru, 
neboť jsou to lidé s výraznou čestností. Toto postavení přináší rovněž úspěch v záležitostech 
náboženských, církevních, právních a státnických. Rozum je nadán širokým rozhledem a je schopen 
zápasit s vyššími problémy života. 
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Slunce v Kozorohu 
Toto postavení poskytuje dobré předpoklady k životnímu vzestupu pomocí přízně lidí s vyšší funkcí. 
Znamená to, že si zrozenec zaslouží jejich důvěru, neboť se plně osvědčí na místě, které vyžaduje 
zodpovědnost a spolehlivost. Je pečlivý, opatrný, věrný a čestný. Soudce s tímto vlivem si nelze 
koupit, neboť uplatňují spravedlnost vůči všem stejně. Mají smysl pro poctivou hru a jejich přízeň 
patří stejně smýšlejícím lidem. 
 
Slunce ve Vodnáři 
Zde se spojují vlivy Slunce, Urana a 11. domu a dávají intuitivní cit pro vnitřní podstatu věcí. Uvádí 
do styku s ideami a silami duchovních oblastí a za příznivých podmínek umožňuje uplatnění nových 
pokrokových metod, např. léčebných jako přírodní léčba, elektroterapie, astroterapie, léčení 
magnetizmem atd. Takový člověk se věnuje vědeckému bádání nebo je přívržencem vyspělých, 
neobvyklých náboženských soustav. Toto postavení zaručuje oblíbenost a spolehlivé přátele mezi lidmi, 
kteří podporují úsilí a snahy zrozence. 
 
Slunce v Rybách 
Tento vliv dává sklon k povolnosti a podporuje úspěch v povoláních skrytých veřejnému pohledu, 
jako jsou vězení, nemocnice a podobné ústavy, které dbají o sociální zabezpečení. Vyvolá-li člověk 
nepřátelství jiných, dostane se mu vždy obhajoby a ospravedlnění a jeho pověst neutrpí. Lidé se 
Sluncem v Rybách mají silný sklon k duchovním vědám, mediumismu a okultismu vůbec. 
 

Slunce v aspektech s jinými planetami 

Venuše paralela nebo konjunkce se Sluncem př ivádí k projevu umělecké vlohy a takový 
člověk miluje hudbu, umění a poezii. Vyskytuje-li se toto spojení planet v sedmém domě, je to známkou 
souladného manželského spojení. Ve 2. nebo v 8. domě svádí k marnotratnosti zrozence nebo druha. Ve 
Štíru ohrožuje mravnost, v Rybách způsobuje nestřídmost. Tyto aspekty posilují tělesnou zdatnost, 
zvyšují popularitu, utvářejí uhlazenost společenského vystupování. Takový člověk má mnoho přátel. 
Dráha Venušina oběhu je malá. Nevytváří sextily, trigony, kvadratury a opozice ke Slunci. 
 
Merkur paralela nebo konjunkce se Sluncem. Tyto planety tvoří navzájem pouze tyto 
dva aspekty. Posilují paměť a rozum, není-li Merkur u Slunce blíže než tři stupně, neboť potom je 
spálen a jeho dobré vlastnosti jsou pohlceny paprsky Slunce. Je velice výhodné, vychází-li Merkur 
v době narození před Sluncem, neboť je nositelem světla a osvěcuje Ducha pochodní rozumu. Duch je 
v horoskopu symbolizován Sluncem. Vychází-li Merkur po Slunci, rozum není zdaleka tak jasný, 
mimo případy, kdy je posílen jinými dobrými aspekty. 
 
Luna parale la nebo konjunkce se Sluncem. Bez ohledu na znamení nebo dům, je konjunkce 
obou světel výrazným vlivem, který dotyčnou osobu poznamenává příslušnými vnějšími znaky a 
povahovými rysy. Není-li znám Ascendent, i zkušený astrolog zařadí takového člověka podle 
znamení, v němž se nachází tato konjunkce a nikoliv dle Ascendentu. Všechny záležitosti ovládané 
domem, v němž je tato konjunkce, budou mít důležitý význam v životě zrozence. V domě 
vzniká velmi nepříjemný sobec, který projevuje jen málo lásky k jiným kromě případů, kdy někdo 
slouží jeho zájmům a záměrům. V 7. domě soustřeďuje takový člověk svou pozornost na manželského 
partnera. V 10. domě obětuje všechno v zájmu svého veřejného postavení. Ve 12. domě způsobuje silný 
sklon k opilství, které má za následek vážné potíže. Ve 3. a 9. domě dává bystrý rozum a pobízí k 
cestování, které přináší výhody. Ve 2. domě je zdrojem blahobytu a zámožnosti zvláště při dobrém 
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aspektu Jupitera. 
Je-li však konjunkce Slunce a Luny těsnější než 3 stupně, vzniká nedostatek životních sil a je-li 
konjunkce zároveň zatměním Slunce a dítě přežije, potom bude tímto vlivem poznamenáno na celý 
život. Lidé s takovou těsnou konjunkcí nebo zatměním se stávají v průběhu každého novoluní 
neteční, unavení a mrzutí. Zdá se však, že vliv konjunkce nebo zatmění nezasahuje ostatní oblasti 
života. 
 
Luna sextil nebo trigon Slunce. Příznivé aspekty Slunce s Lunou slibují všeobecný úspěch, zdraví, 
ustálené finanční poměry, souladné domácí vztahy, věrné přátele, vážnost ve společnosti. Podporují 
životní vzestup, protože takový člověk má vrozené schopnosti, které mu zajišťují uznání vlivných lidí, 
nebo mu umožňují kráčet vlastní cestou. 
 
Luna kvadratura nebo opozice Slunce je známkou váhavé a nestálé povahy. Tato proměnlivost 
zabraňuje, aby dotyčný zrozenec sledoval v životě jednou stanovený směr, lehkomyslně se rozhoduje 
a vrhá se do dobrodružství, chybí mu vytrvalost a stálost, a proto nedokáže nic úspěšně dokončit. Z 
uvedených důvodů ztroskotávají často v životě zvláště ve vztazích s ženami, nadřízenými, zaměstnavateli, 
soudci a lidmi s vyšším sociálním postavením. Mají stálé potíže při hledání zaměstnání a najdou-li 
nějaké, nedovedou si ho udržet, neboť jsou přecitlivělí a snadno se urazí, ať už právem nebo pro 
domnělou příčinu. Tento vliv rovněž poškozuje zdraví, působí náchylnost k nachlazeninám. V pří-
padě nemoci probíhá zotavení pomalu. 
 
Saturn sextil nebo trigon Slunce obdařuje člověka nejlepšími schopnostmi a může se pokládat za 
štěstí, neboť spojuje nejlepší vlastnosti obou planet. Dává soustavnost, předvídavost, organizační 
schopnosti, promyšlenost postupu a jednání a morální sílu k uskutečnění libovolného záměru 
navzdory překážkám. Svým vystupováním si nedělá nepřátele, neboť tento vliv ho rovněž činí 
čestným, vlídným a ohleduplným. Nikdy se nedá strhnout k nízkostem, neboť jeho vztah ke všem 
lidem je bezúhonný a upřímný. Když však věří, že postupuje správným směrem, není 
možno jej žádným způsobem odvrátit. Tyto aspekty přinášejí úspěch v politické a právní 
činnosti a rovněž v oborech těžby nerostů a zemědělství. Takový člověk často získává dědictví, avšak 
uznání a úspěch se dostavují až po dosažení středního věku. 
 
Saturn paralela, konjunkce, kvadratura nebo opozice Slunce mají velmi záporné až ničivé 
účinky, neboť odolnost je vyloženě mizivá. V Blížencích a Střelci vzniká náchylnost k tuberkulóze. V 
pevných znameních je odolnost větší, takže škody jsou omezovány, avšak i zde hrozí dlouhodobé 
nemoci, ale i smrt, neboť tělu chybí síly k rychlému překonání choroby a zotavení probíhá pomalu. 
Tyto aspekty jsou v naprostém protikladu ke všemu, co souvisí s úspěchem, zato však poskytují 
nadbytek cenných zkušeností, které jsou žádoucí z hlediska růstu Duše. Takovému člověku se 
nedaří v žádném ohledu, jeho záměry končí nezdarem, ačkoliv vynakládá veškerou péči na jejich 
přípravu. Jeho tužby a úmysly bývají vždy zmařeny. Jeho manželství je nešťastné a končí bud' rozvodem 
nebo úmrtím manžela. Má potíže s hledáním zaměstnání a uzavřením pracovního poměru, potíže se 
zaměstnavatelem nebo nadřízenými a tak vzniká u něj pocit, jakoby byl spoután celý život provazem bez 
možnosti projevit nějakým způsobem své představy. Toto jsou zkušenosti vnějšího světa, plynou 
však z niterné povahy a dokud nedojde k její změně, musí snášet nouzi a omezení. Důsledkem nezdarů je 
vyhledávání samoty a uzavřenost. Stává se pesimistou beze smyslu pro zábavu a radost, nebere ohledy na 
city ostatních a je velice zatvrzelý. V horoskopu ženy ohlašuje tento aspekt sňatek s mužem o 
mnoho starším, který bývá velmi náročný a přísný. Lze očekávat smrt manžela a někdy několik 
manželství, která končí rozvodem nebo smrtí druha. 
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Tento vliv často přináší dědictví, mnohdy s potížemi a spory, neboť takový člověk rychle promarní 
získaný majetek. Je-li Saturn povýšen ve Vahách, dá se očekávat zlepšení poměrů v pozdějším věku, 
neboť takový zrozenec se naučí potřebným lekcím a dochází k nápravě povahy a zlepšení životních 
podmínek. 
 
Jupiter konjunkce, paralela, sextil nebo trigon Slunce. Konjunkce dává náchylnost k 
srdeční mrtvici, zvláště v Beranu. Kromě této výjimky je tento vliv jistou známkou zdraví, blahobytu a 
štěstí. Člověk má nadbytek sil, které tvoří hradbu proti nejtěžším nemocem a hrozí-li nepříznivé 
planetární vlivy zlomit jeho odolnost, dojde nakonec vždy k uzdravení. Zotavení probíhá takřka zázračně 
rychle. Tato skoro nevyčerpatelná zásoba sil je srovnatelná s věčným pramenem a je doprovázena 
veselou a družnou povahou. Tento rys činí jeho vlastníka všude oblíbeným. Každý rád vidí 
usměvavého člověka, který získává přátelství vlídným slovem, útěchou, povzbuzením a pomocí 
poskytnutou v pravý čas. Nedokáže zradit, požívá všeobecné důvěry. Dovede dobře organizovat práci, 
vyniká jasným úsudkem. Tyto vlastnosti pomáhají 
peněžním ziskům. Získané peníze jsou vydělány poctivou prací, nikoliv vykořisťováním druhých. 

Tito lidé jsou konzervativní v náboženských směrech. Vynikají ve veřejných a vládních funkcích, proto 
jsou označováni za opory společnosti. 
 
Jupiter kvadratura nebo opozice Slunce působí nepříznivě na zdraví, neboť vzniká náchylnost k 

zlozvykům a snížené zásobě životních sil. Takový člověk je milovníkem všech dobrých věcí, které 
poskytuje život a velmi sobecky zajišťuje vlastní pohodlí. Neprovádí tělocvik a nedovede si odepřít 
chutných pamlsků a v důsledku toho je krevní oběh pomalý. Nadbytek krve a její loudavý oběh způsobují 
různé škodlivé výrůstky a funkční poruchy. Občasné výbuchy hněvu zvyšují krevní tlak až k bodu, kdy 
dochází k prasknutí cévy a nastává smrt nebo zanechává člověka jako bezmocného trosečníka. 
Tyto aspekty způsobují nafoukanost, povýšenost a neodůvodněné sebevědomí, snahu vzbuzovat pozornost 
a dělat velký dojem ve společnosti lehkomyslným zacházením s penězi. Taková osoba se někdy vrhá do 
neúnosných dluhů a nemá daleko k bankrotu. Nepravá hrdost nedovoluje těmto lidem poctivě pracovat 
ve prospěch ostatních. Místo toho vykořisťují společnost svým příživnictvím jako hráči a zákazníci 
sázkových kanceláří a všude, kde se naskýtá příležitost k podvodu a tzv. lehkému životu. Tak se 
zaplétají do sítě paragrafů. Dětem je třeba věnovat zvláštní pozornost při výchově k sebeovládání, 
šetrnosti a poctivosti. S oblibou se posmívají jiným a dávají najevo své pohrdání. Jen vzpomínka na 
zbožnou matku jim muže pomáhat, aby se stali upřímnými a poctivými. 
 
Mars paralela,  konjunkce, sext i l  nebo trigon Slunce. Konjunkce způsobuje náchylnost k 
horečce zvláště v Beranu, který ovládá hlavu. Je nápadné, že lidé s tímto vlivem snášejí mnohem vyšší 
teploty než ostatní a unikají bez pohromy náporu těžkých nemocí, které jsou u jiných osudné. Tyto 
aspekty dávají nadbytek životních sil, které vybavují svého majitele po celý život skvělým zdravím, 
posilují odolnost a umožňují takovému člověku snášet nejtěžší zkoušky, vybavují ho neohrožeností, 
rozhodností a odvahou, pomocí nichž se utkává v nejtužších sporech. Je-li mu svěřen úkol, lze spoléhat 
na to, že překoná všechny překážky, neboť je nadán organizačními i technickými schopnostmi a 
nezkrotnou vůlí, která odmítá smířit se s porážkou nebo nezdarem. Povaha je přímá a otevřená, 
rovněž drsná a hrubá. Jsou příliš zaujati svou prací a svými úkoly a nezbývá jim čas na zdvořilosti. Bez 
rozpaku a výčitek svědomí porušují společenské zvyklosti a z tohoto důvodu jsou neoblíbeni u lidí se 
smyslem pro jemné a slušné chování. Zato však jsou to muži a ženy činu, kteří jsou předními průkopníky 
pokroku ve světě. Bez jejich podnikavosti a energie by vývoj ve světě probíhal mnohem pomaleji. 
Aspekty k Slunci a Masu jsou nezbytné, aby dodaly životu potřebné dynamiky. Záporné aspekty jsou 
lepší než žádné, neboť tam, kde tyto aspekty chybí, člověk je lhostejný, bez zájmu, i když se vyskytují 
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případné jiné příznivé vlivy. 
 
Mars kvadratura nebo opozice Slunce dává rovněž nadbytek životních sil a schopnost zastávat 
vůdčí postavení, avšak tyto kladné kvality se projevují ve smyslu negativním, v zájmu zla a ničení. 
Odvaha dobrých aspektů je vystupňována v šílenou odvahu, člověk je hlučný, nadutý, chvástavý a 
rozpoutává spory z malicherných důvodů. Jeho postoj je vždy v protikladu k dané autoritě a využívá 
každou příležitost k vzpouře a odporu. Jeho povaha je prudká, avšak hněv nemá dlouhého trvání. V 
důsledku těchto vlastností je všeobecně neoblíbený u zaměstnavatelů a spolupracovníku a vytváří si 
nepříznivé podmínky, které ho všude vypuzují. Bývá podněcovatelem nespokojenosti a nepokojů. Tyto 
aspekty mohou být rovněž příčinou nehod, které mají za následek i zmrzačení, vyskytuje se postřelení, 
bodnutí nožem, popáleniny, horečky, zánětlivá onemocnění, vředy a vyrážky. 
 
Uran sextil nebo trigon k Slunci dává intuici, originalitu, vynalézavost a nezávislost v chování, 
vystupování a osobním zjevu, rovněž v jídle a zvycích. Takový člověk je označován za výstřední případ, 
je nápadný, avšak nikoliv odpudivý. Věnuje se zvláštním záležitostem a studiím jako je okultizmus 
nebo astrologie, zkoumá rovněž skryté síly přírody jako je elektřina apod. Často se stává úspěšným 
vynálezcem, vyskytuje-li se posílení jinými příznivými aspekty, které stupňují mechanické schopnosti. 
Uran vládne éteru (elektřina) a v době, kdy se blíží Vodnářský věk, pociťujeme zvýšenou měrou jeho 
chvění, které nám umožňuje poznání jemnějších sil přírody a jejich využití. Lidé se Sluncem v 
sextilu nebo trigonu k Uranu jsou prostředníky a podávají nám výklad těchto znalostí, podobně jako 
anténa a vyladěný rozhlasový přijímač nám zprostředkovávají zprávy dopravované elektromagnetickými 
vinami. Takový člověk dosahuje často vzestupu pomocí přátel s vyšším sociálním postavením. Žije ve 
velkém napětí, které však je ovládáno. Jen zřídka projevuje mrzutost nebo hněv. 
 
Uran paralela, konjunkce, kvadratura nebo opozice Slunce způsobuje u člověka velké napětí, 
neklid a nekontrolované city. Snadno propadá hysterii z nepatrných příčin nebo i bez důvodu. 
Vyskytují se u něj různé nervové choroby, jako je padoucnice, nedostatek smyslové koordinace a 
náměsíčnost. 
Je impulzívní a nespolehlivý, nebere ohled na vžité zvyklosti, nesnáší jakékoliv omezení své svobody, 
vyznává teorii obecné spřízněnosti Duší a volné lásky a z tohoto důvodu je málo způsobilým manželem, 
který je zapleten do rozvodových řízení a skandálu nejhoršího druhu. 
Vyskytuje se zde nebezpečí ve vztahu k anarchistickým spiknutím, při nichž dojde k uplatnění 
vynalézavosti sestrojováním výbušných náloží a pekelných strojů. Není-li tento aspekt mírněn jinými 
příznivými vlivy, najdeme je mezi nejnebezpečnějšími lidmi ve společnosti. Hrozí jim úrazy bleskem 
a elektřinou a po celý život jsou stíháni všelijakým zklamáním. 
 
Neptun sextil nebo trigon Slunce podporuje možnost vývoje duchovních schopností, neboť 
zesiluje duchovní chvění aury. Mnoho takových lidí dovede postřehnout souzvuk sfér a je-li Merkur 
příznivý, dává neobvyklé hudební nadání, které má vysokou úroveň. U jiných probudí lásku ke všem 
duchovním záležitostem a to vede k vyššímu způsobu života. Obvykle zkoumají tyto jevy intelektem 
z pozice duchovního badatele. V některých případech dochází k získání vědění z první ruky. 
 
Neptun konjunkce, paralela, kvadratura nebo opozice Slunce rovněž přivádí člověka do styku s 
bytostmi neviditelného světa zvýšeným chvěním aury, avšak tyto vlivy přitahují nežádoucí nevyspělé 
bytosti, s nimiž se běžně setkáváme na spiritistických sedánkách. Neptun ve vodním znamení svádí 
člověka k opilství, jehož důsledkem je další zrychlení záchvěvů aury, a to způsobuje pronikání do oblasti 
ošklivých a příšerných jevů neviditelného světa. Jsou to skutečné elementální bytosti a nikoliv pouhé 
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výmysly, o kterých potom mluví v opilosti. 
Tyto aspekty jsou rovněž příčinou oklamání podvodníky a lidmi, jimž jsme důvěřovali. 

 

Venuše, planeta lásky 
V 13. kapitole 1. Epištoly sv. Pavla ke Korintským najdeme chvalořeč lásky. Tento pojem je třeba 
správně chápat jako lásku k bližnímu a k Bohu, běžně však čteme a chápeme toto slovo jako lásku. 
Uvádíme citát z Bible: „ Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. 
Láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Láska nikdy nezanikne. Proroctví, to pomine, 
jazyky, ty ustanou, poznání, to bude překonáno." Docházíme k závěru, že v průběhu času pomine 
víra i naděje, neboť budeme znát věci, jimž nyní věříme a naše naděje se splní, ale láska bude trvat 
věčně. Podstatou Venuše je láska, soulad a rytmus. Chceme-li ji poznat důkladněji, musíme 
uvedenou kapitolu číst a nahrazovat lásku slovem Venuše. Venuše je trpělivá, dobrotivá, nezávidí, není 
všetečná a nenadýmá se, všechno snáší, všemu věří, všeho se naděje, na vše trpělivě čeká. Všechny 
přívlastky mají pro Venuši platnost, neboť opatřuje sjednocující pouto mezi příslušníky celého lidstva 
bez ohledu na příbuzenské vztahy. Je to Venušin paprsek lásky, který proniká do hloubky 
mateřského srdce a probouzí něžnou péči o potomstvo v jeho bezmocném dětství. Venuše 
probouzí rovněž lásku jinocha a dívky a uhlazuje všechny těžkosti, které se vyskytují v manželství. 
Je věčným světlem hořícím před oltářem lásky a z její zahrady vycházejí květiny, jejichž vůně zahalují i 
ty nejdrsnější Duše nebeským ovzduším a na čas je tak pozvedá k Božské velikosti. 
Avšak je-li Venuše poškozena, všechny její přednosti jsou postihovány ošklivou úhonou podle povahy 
poškození. Kvadratury a opozice mění lásku v touhu po smyslných požitcích. Smysl pro krásu, který se 
projevuje pěstováním umění, se zvrhává v ledabylost, nepořádek a nedostatek čistoty. Tendence 
obětovat vlastní zájmy a pohodlí ve prospěch ostatních se obrací v sobectví a takový člověk dělá 
nedobrý dojem, že hledá únik před povinnostmi a námahou, aby se mohl věnovat vlastním zálibám. 
Nechává jiné pracovat za sebe a lenost je příznačnou vlastností poškozené Venuše. Venuše je ženského 
rodu a neuchází se o přízeň jiných, nýbrž používá svých magnetických sil, aby ji přitáhla. V 
horoskopu muže poukazuje na osobu druhého pohlaví, kterou je váben, avšak v horoskopu ženy nám 
ukazuje její vlastní půvaby, jimiž přitahuje osoby opačného pohlaví. Mars nám napovídá jako 
planeta mužská, kdo bude přitahován jejími půvaby. 
Venuše vládne v Býku a Vahách, je povýšena v Rybách, a proto je její vliv nejvíc pociťován v těchto 
znameních. Je slabá a poškozená v marsovských znameních Berana a Štíra, v nichž je zničena nebo je-
li v merkurovském znamení Panny. Dobrým umístěním je rovněž sedmý dům, který činí manželství 
klidné a souladné. 
 

Venuše ve dvanácti domech 

Venuše v prvním domě ozařuje dětství slunečním svět lem a činí ho šťastným. Povaha je 
přívětivá, takže člověk je velice oblíben pro svou družnost a vřelý vztah k lidem. Vyvinutý je smysl pro 
hudbu, umění a zábavy. Tento vliv je označován jako šťastný, neboť taková povaha je přitažlivá a 
příjemná každému, s nímž se setká. V tom tkví zdroj všeobecného úspěchu v životě a tento vliv působí 
rovněž příznivě na celkové zdraví. 
 
Venuše v druhém domě je známkou finančních úspěchů. Takový člověk je oblíben v širokém 
okruhu známých, a jeho přátelé mu zajišťují výnosné místo. Současně způsobuje tento vliv marnotratnost 
a rozmařilost a náchylnost víc vydávat, než přijímat. Peníze se obvykle proplýtvají výdaji na zábavy, 
oblečení a ozdoby u ženy a u muže na dary pro ženy. Nezřídka vznikají nepravidelné milostné vztahy, 
které jsou zneužívány a podkopávají zdraví. Tento vliv rovněž podporuje zisky prostřednictvím 
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činností ovládaných Venuší, např. módou, zlatnictvím, hudbou apod. 
 
Venuše ve třetím domě má velmi příznivý vliv na rozum. Takový člověk je veselý, optimistický a 
pohlíží na život ze světlé stránky. Je příznivcem hudby, umění, literatury a všeho, co zjemňuje mravy. 
Dovede se vyjadřovat neobvyklým způsobem, mluveným nebo psaným, a jeho projev je výstižný a 
obratný. Rád cestuje, cestování je pro něho příjemným rozptýlením i zdrojem zisku. Vztahy k 
sourozencům a sousedům jsou vřelé a souladné. 
 
Venuše ve čtvrtém domě poukazuje na šťastné poměry v domově a zvláště v pozdějším věku. 
Člověk má vyhlídku na dědictví a je-li vlastníkem domů a pozemků, kyne mu z toho zisk. 
 
Venuše v pátém domě č iní č lověka zamilovaného a důsledkem je řada milostných vztahů, které 
mají vesměs nezávadný průběh. Je rovněž náznakem manželství, z něhož vzejde početnější 
potomstvo. Děti jsou milé a zdrojem radosti rodičů. Je to příznivé postavení pro učitele a lidi se 
vztahem k výchovným organizacím, knižním nakladatelstvím a spekulacím s kapitálem, akciemi, 
cennými papíry apod. 
 
Venuše v šestém domě svědčí o věrných služebnících a zaměstnancích, je-li člověk 
zaměstnavatelem. Budou oddaně pracovat v jeho prospěch. Je-li takový člověk sám zaměstnancem, 
bude oblíben u zaměstnavatelů, nadřízených a spolupracovníků. Je známkou dobrého zdraví za 
předpokladu, že ho není zneužíváno. Jinak řečeno, zdravotní stav je vyvážený, nikoliv však příliš 
pevný. Je-li tělesnému zdraví věnována potřebná péče, bude trvat po celý život, avšak malé 
zneužití může snadno způsobit zvrat a člověk je natrvalo postižen. 
 

Venuše v sedmém domě je jistou zárukou rodinného štěstí. Ohlašuje brzký sňatek a zvětšení 
blahobytu po této životní události. Usoudí-li takový člověk, že by pro něj bylo výhodné uzavřít 
společnictví na obchodní základně, přítomnost Venuše v 7. domě činí tento vztah souladný a 
prospěšný. Tento vliv je rovněž výhodný v případě sporů, neboť se vždy najde nějaké obecně přijatelné 
východisko, aniž by došlo k trvalé roztržce. Příznivého veřejného přijetí se dostává hercům, zpěvákům a 
ostatním, jejichž povolání je přivádí do styku s veřejností prostřednictvím jejich hlasu. 
 
Venuše v osmém domě přináší zisk prostřednictvím sňatku, společenství nebo dědictví, je-li 
příznivě ozářena. V případě poškození však způsobuje ztráty a zklamání v lásce, marnotratností manžela 
a právní spory kvůli dědickým odkazům. 
 
Venuše v devátém domě je šťastným vlivem, je-li dobře aspektována, neboť dosahuje vysoké elevace a 
vykonává v důsledku toho značný vliv na život zrozence. Povaha je výjimečně přívětivá, příjemná a 
obětavá a těmito vlastnostmi získává mnoho uznání a přízně.  Bývá velice vážená v sociálních a 
církevních organizacích, neboť toto postavení Venuše je známkou zbožnosti. Propůjčuje lásku k 
hudbě, umění, divadlu a ke všemu, co podněcuje růst Duše. Kdykoliv takový člověk cestuje v zájmu 
výdělečném nebo pro zábavu, Venuše v 9. domě mu zpříjemňuje cestování a připravuje radostná 
překvapení. Poškozená Venuše v 9. domě probouzí touhu po všech věcech, které byly uvedeny, avšak 
splnění přání naráží na překážky a často je úplně vyloučeno. 
 
Venuše v desátém domě je jedno z nejlepších postavení pro všeobecný úspěch v životě, je-li 
příznivě ozářena. Takový člověk je oblíben, zvláště u druhého pohlaví a prostřednictvím manželství 
dosahuje sociálního vzestupu. Dovede se vyhýbat těžkostem, které přináší život a naopak 
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vychutnávat všechny radosti, které nabízí. Po celý život má dostatek peněz, takže životní podmínky 
v něm upevňují pocit optimizmu. Je-li Venuše v 10. domě poškozena, dožije se takový člověk ústrků ze 
strany sociálně výše postavených osob. V důsledku toho se snaží zavděčit se jim, avšak svým postupem 
dosahuje pouze urážek a ponížení. Unáhlený sňatek nebo nesprávná volba partnera obvykle způsobují 
další zhoršení okolností a přinášejí mu špatnou pověst. 
 
Venuše v jedenáctém domě příznivě ozářena, př ivádí k takovému zrozenci celou řadu přátel, 
kteří se snaží všemožně mu pomáhat při uskutečňování jeho nadějí a přání, avšak vliv je závislý na 
povaze znamení, v němž je Venuše umístěna a rovněž na síle aspektů. Je-li např. Venuše v 11. domě 
v Beranu nebo ve Štíru, tzn. ve znameních ovládaných Martem, kde je Venuše ve zničení a s 
pouhými sextily Merkura a Luny, nelze od jejího vlivu očekávat stejné účinky jako tehdy, je-li v Býku 
nebo ve Vahách, kde vládne a má-li trigony Jupitera či Neptuna. V prvém případě jsou přátelé věrní 
a oddaní, avšak nemají možnost pomáhat dost vydatně. V druhém případě však dovedou pronikavě 
zasahovat ve prospěch svého oblíbence. Je-li Venuše v 17 domě poškozena, má takový člověk přátele, 
kteří se mu vnucují a pokouší se jeho prostřednictvím získat výhody. Jakmile už jim nemůže žádným 
způsobem posloužit, opouštějí ho. 
 
Venuše ve dvanáctém domě dobře aspektována ohlašuje zisk prostřednictvím všech věcí a 
záležitostí, ovládaných tímto domem, tzn. zaměstnání, která mají přímý nebo nepřímý vztah k vězením, 
nemocnicím a sociálním institucím nebo chemickým laboratořím a podobným povoláním, která vylučují 
styk s veřejností. Podněcuje rovněž studium okultních věd a vede k tajným milostným vztahům, 
které zůstanou. Bez zlých následků, je-li Venuše příznivě ozářena, avšak je-li oslabena zápornými 
aspekty a zničena v Beranu nebo Štíru, způsobuje nepříjemné následky žárlivostí, rozvodem a skandály 
nebo nemocí v důsledku pohlavní prostopášnosti, zvláště je-li Venuše ve Štíru, jenž ovládá pohlavní 
orgány nebo v Býku, které působí stejně účinkem odrazu. Tyto vlivy naznačují rovněž sebeukájení. 

 

Venuše ve dvanácti znameních 

Venuše v Beranu dodává citům ohnivosti, neboť její vliv se mísí se žhavostí Marsu, jenž vládne 
tomuto znamení. Taková osoba projevuje své city nápadně až horlivě, je pro tuto vlastnost obvykle 
oblíbena u druhého pohlaví a unáhleně uzavírá sňatek. Avšak tento druh lásky nemá a nemůže mít 
trvání. Oheň vášní nakonec spaluje lásku a sňatky, které jsou výsledkem těchto vlivů, jsou zdrojem 
rodinného neštěstí. Takový člověk je náchylný k ukvapenosti a vznětlivosti, kdykoliv jeho 
zájem a náklonnost jsou mimořádně poutány a potom dochází k nedůstojným roztržkám. Venuše v 
Beranu svádí rovněž k nepřiměřeným a marnotratným výdajům. 
 
Venuše v Býku je skvělým postavením, neboť má zde svou plnou hodnost a působí mnohem silněji 
než v jiných znameních vyjma Vah a Ryb. V Rybách dosahuje svého povýšení. Tento vliv je velmi 
výhodný pro peněžní záležitosti, zvláště pro zisky vlastní prací bez ohledu na případné povolání. 
Povaha je přátelská a družná a probouzí u ostatních stejné city. Lidé s Venuší v Býku jsou poznamenáni 
setrvačností svých názorů. Jednou přijaté názory houževnatě vyznávají. Jsou štědří, nikoliv 
marnotratní. Potrpí si na uhlazené chování. 
 
Venuše v Blížencích je směsí Venušina půvabu a merkurické schopnosti vyjadřování, takže lidé s 
tímto vlivem dovedou volit výstižná slova s pozoruhodnou lehkostí, a dodávají jim zvláštní rytmus, takže 
působí na posluchače jako hudba. Tento vliv vytváří básníky za předpokladu, že ostatní prvky 
horoskopu toto nadání podporují. (Musíme si stále uvědomovat, že jednotlivý aspekt nebo postavení 
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nestačí k vývoji významnější schopnosti nebo povahové vlastnosti. Musíme vždy posuzovat celý 
horoskop.) Tento vliv zjemňuje myšlení a dává sklony k literatuře a umění. Činí dotyčnou osobu 
oblíbenou u sourozenců, sousedů a ostatních lidí v bezprostředním okolí. Pudí člověka rovněž k 
sňatku, nezřídka k několikerému. Podporuje cestování z důvodů výdělečných i pro zábavu, zvláště krátké 
cesty jsou oblíbeny. 
 
Venuše v Raku je směsí vlivů Venuše, Luny a psychického vodního znamení Raka. Toto postavení dává 
člověku velmi bujnou představivost a schopnost přijít do styku s bytostmi neviditelného světa, nebo je 
známkou vyššího stupně zbožnosti. Tyto vlastnosti však skrývají v sobě nebezpečí, neboť Venuše je 
negativní a vábí k sobě vše bez výběru a rozlišování. V tom tkví možnost posedlosti kontrolními 
bytostmi a nebezpečí mediumizmu. 
 
Venuše ve Lvu je náznakem vroucí lásky, neboť Lev ovládá srdce. Zjemňuje poněkud drsnější vlivy 
tohoto znamení, zároveň posiluje čistotu cítění a laskavý přístup. Navzdory některým opačným názorům 
dává toto znamení náběh ke krutosti, avšak je-li zde Venuše, nenajdeme v celém zvířetníku lepšího vlivu, 
který by propůjčoval větší jemnocit, neboť Lev je pevné znamení. Takový člověk bude usilovat o 
dosažení přízně milované osoby za každou cenu. Lev je pátým znamením a dává úspěch ve 
spojení se zábavnými, výchovnými a vzdělávacími podniky. Smíšený vliv Venuše a Slunce přináší 
výhody ze styku s lidmi vyššího sociálního postavení, ze spekulací a z dětí. 
 
Venuše v Panně, která je šestým znamením, činí takovou osobu přístupnou hlubokému soucitu s cizím 
utrpením a nemocí a má proto výborné předpoklady být ošetřovatelem. Je rovněž příznivým 
postavením pro zaměstnání v oboru chemie, zvláště při přípravě potravin á léků pro zachování, 
případně obnovu zdraví. Má-li taková osoba zaměstnance nebo podřízené, bude její vztah k nim 
znamenitý nebo alespoň uspokojivý. Budou mu oddanými služebníky. 
 
Venuše ve Vahách, v sedmém znamení, má velmi silné postavení, které ohlašuje velmi šťastné 
manželství a rovněž výhody z různých podílnictví. Hudební a umělecké nadání je dobře vyvinuto a 
takový člověk je oblíben ve společnosti. Jako řečník nebo zpěvák má zaručen příznivý ohlas u posluchačů. 
Venuše ve Štíru je nejhorším postavením této planety, neboť zde se mísí její záření s ohněm vášní v 
Marsově znamení, jež ovládá pohlavní ústrojí a nevyskytují-li se v horoskopu žádné jiné omezující nebo 
vyrovnávající vlivy, láska se stává smyslností a bezuzdným ukájením pohlavního pudu, zvláště jsou-
li v témže znamení rovněž Luna nebo Mars. Tato výstřednost podlamuje zdraví, ačkoliv se jistou 
dobu nemusí nic zlého projevovat. Jednoho dne však se dostaví zhroucení. Tělesné neduhy jsou 
zanedbatelné ve srovnání s morálními důsledky tohoto smyslného založení. V zájmu těchto lidí je 
třeba ještě podotknout, že zneužívání pohlavních sil v mezích zákonného manželství nezabraňuje 
zhoubným důsledkům, neboť zákony přírody neberou ohled na zákony ustanovené lidmi. Příroda trestá 
porušení svých zákonů bez ohledu na případná odlišná ustanovení lidské společnosti. Tento vliv 
rovněž dává touhu po přepychu a po všem, co rozněcuje city a uspokojuje smysly. 
9 7 Venuše ve Střelci je další ze silných postavení této planety, neboť zde se mísí její kvality s 
vlastnostmi Jupitera, planety dobročinnosti, jehož úkolem je pěstovat a upevňovat mezi lidmi lásku a 
dobrou vůli. Tento vliv se projevuje družností a optimizmem, soucitem a laskavostí. Láska k Bohu 
se projevuje zbožností, najde se rovněž založení filozofické, lidumilné a sociální. Je známkou jemnosti a 
kultivovanosti a najdeme zde příznivce divadla, umění a hudby. Posiluje představivost a intuici a 
naznačuje možnost dvou nebo více sňatků stejně jako ostatní dvojitá znamení: Blíženci a Ryby. 
 
Venuše v Kozorohu, v desátém znamení, je znakem sociálního vzestupu a popularity, avšak 
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spojení Venuše se Saturnem, jenž vládne Kozorohu, má zápornou povahu. Takoví lidé mají proto 
jistý sklon k melancholii a zamyšlenosti. Přízeň ostatních nemají zajištěnou a rovněž pověst je ohrožena, 
neboť Saturn má ve své povaze způsobit pád zrovna v okamžiku, kdy vstupují na vrchol. Z tohoto 
důvodu nemají zabezpečený pobyt na podušce dosažených úspěchu, ačkoliv tento vliv pomáhá 
zdolávat příčky společenského vzestupu v ohledu sociálním nebo obchodním. Tento vliv činí člověka 
velmi ctižádostivým, a proto velmi těžce snáší zvraty 
občas působené Saturnem. Venuše v Saturnově znamení často svádí člověka k podceňování 
věkového rozdílu v manželství, který působí zpravidla neblaze na rodinné štěstí. Vstupuje-li do manžel-
ského svazku v mladším věku, vybírá si mnohem staršího druha, v opačném případě si zase volí osobu 
v rozkvětu mládí a nevyhnutelným výsledkem je vždy nesoulad a rozvod v průběhu několika roků. 
Lidé s tímto postavením Venuše často uzavírají manželství z důvodů finančních a obchodních a pro 
jiné výhody. Venuše ve znamení ovládaném Saturnem je slabá a nikdy nedokáže vyjádřit pravou lásku. Z 
tohoto důvodu jsou taková manželství vždy zdrojem starostí a zklamání. 
 
Venuše ve Vodnáři označuje směs uranovských vlastností, nezávislost, odpor vůči omezením, netrpělivost, 
pohrdání vžitými zvyklostmi, touhu po originalitě a nepřiměřené otevřenosti, a to vše prostoupeno 
vlastnostmi Venuše. Důsledkem je odmítání pout, která omezují milostný život člověka a 
sledování sklonů vlastního srdce bez ohledu na názory ostatních lidí, neboť jsou přívrženci volné 
lásky. Jsou náchylní postupovat náhle nečekaným způsobem a nikdo není schopen předvídat jejich 
další počínání. Jsou však současně oddaní a upřímní v řeči i činech, takže jim nikdy nechybí přátelé, 
kteří jim pomáhají k úspěchům. 
 
Venuše v Rybách je ve znamení, v němž je povýšena a její vliv je smíšen s dobročinným 
paprskem Jupitera. Ryby jsou vodním znamením a utváří hluboké citové založení poznamenané 
vrozeným útlumem, který má svůj původ v tíze života působené dvanáctým znamením zralého osudu, 
jímž jsou Ryby. Toto postavení označuje osobu, která dovede cítit podobně jako náš Spasitel, když řekl: 
„Přijďte všichni ke Mně, kteří jste unaveni a přetíženi a dám vám odpočinutí". Venuše v Rybách 
označuje povahu, která se snaží a touží pomáhat nemocným a postiženým žalem a neštěstím. Puzeni 
soucitem se tito lidé často ujímají svých bližních jako zaměstnanci ve vězeních nebo sociálních 
institucích a jejich soucit se tam může dobře uplatnit. Toto postavení dává rovněž vřelý vztah k hudbě a 
vyskytují-li se další známky, též pozoruhodné nadání a schopnost projevit se zpěvem nebo pomocí 
hudebního nástroje, neboť hudba je obdivuhodným projevem hlubších citů, jichž je lidská Duše 
schopna. Lidem s Venuší v Rybách hrozí ze strany jiných lidí podvody a potíže v důsledku 
nezákonného sňatku. 
 

Venuše v aspektech s jinými planetami 
Slunce paralela nebo konjunkce s Venuší probouzí uměleckou stránku povahy a činí člověka 
příznivcem hudby, umění a poezie. Rovněž posiluje milostné city a je-li toto postavení v sedmém 
domě, je to dokladem nezkaleného štěstí. Ve 2. nebo 8. domě je zrozenec sváděn tímto vlivem k 
marnotratnosti nebo ji způsobuje u manželského druha. Ve Štíru poškozuje mravnost, v Rybách 
působí nestřídmost, avšak obecně tyto aspekty posilují celkovou odolnost, přináší popularitu a upevňují 
společenské postavení. Takový člověk najde mnoho přátel a udrží si je. 
 
Merkur konjunkce, paralela nebo sextil Venuše. (Venuše a Merkur se nevzdalují 
navzájem víc než 76°, a proto vznikají mezi nimi jen konjunkce, paralely a sextily.) Tyto aspekty činí 
člověka veselým, družnýma dobrotivým, milujícím společnost. Dávají rovněž hudební a básnické 
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nadání a jsou všeobecným znakem úspěchu v obchodě, neboť jsou zdvořilí a přívětiví a dovedou 
přesvědčivě mluvit. 
 
Luna konjunkce, paralela, sextil  nebo trigon Venuše. Luna vypovídá o manželství u muže, a 
proto dobré aspekty mezi Venuší, planetou lásky a Lunou, jsou známkou šťastného manželství v 
horoskopu muže. V horoskopu ženy ovlivňují zdraví, neboť Luna je planetou plodnosti a ovládá zvláště 
ženské orgány, které mají základní význam pro zdraví ženy. Příznivé aspekty Luny a Venuše upevňují 
její zdraví. Tyto aspekty utváří rovněž řečníky s plodnou fantazií a dávají zálibu pro zábavy, hudbu a 
umění. Takový člověk je příjemný a přitažlivý pro druhé pohlaví, neboť je vlídný, jemný a sympatický. 
Tento vliv posiluje všeobecný úspěch a takový člověk je obvykle uspokojivě zaopatřen. 
 
Luna kvadratura nebo opozice s Venuší ohlašuje neurovnané manželství pro muže, neboť žena 
symbolizovaná poškozenou Venuší je nedbalá a má vůbec některé zlozvyky, které působí rozkladně 
na domácí a manželské soužití. V horoskopu ženy označuje tento vliv poruchy ženských orgánů a bez 
ohledu na pohlaví je příčinou zažívacích potíží a slabého krevního oběhu. Tyto aspekty naznačují 
rovněž možnost pomluv a veřejné ostudy. 
 
Saturn sextil nebo trigon s Venuší. Kladné vlastnosti Venuše jsou láska a cit a příznivými 
vlastnostmi Saturna jsou taktnost, diplomatičnost, soustavnost, promyšlenost, spravedlnost, šetrnost a 
hospodárnost. Můžeme proto usuzovat, že spojení obou planet dobrým aspektem činí člověka 
věrného, upřímného a důsledného se smyslem pro spravedlnost a pořádek. To jsou vesměs vlastnosti, 
jimiž, je možno dosáhnout úspěch ve všech oborech lidské činnosti. Člověk s těmito aspekty bude 
vždy hledaným přítelem a rádcem nebo osobou pověřovanou zodpovědnými úkoly, které vyžadují 
poctivost a schopnost. Takový člověk se vyznačuje jednoduchými zvyky a bezúhonnou morálkou, která 
mu zajišťuje čest, úctu, blahobyt a zdar. 
 
Saturn paralela, konjunkce, kvadratura nebo opozice k Venuši přivádí k projevu zlé 
vlastnosti obou planet a potíže vznikají obvykle jako důsledek vztahů k osobám druhého pohlaví. 
Zrozenec užívá pletich a lsti, aby ukojil své vášně často neobvyklým způsobem a jeho zvrácené touhy jsou 
nezřídka zaměřovány na mnohem mladší osoby. V případě manželství se takový člověk zpravidla stává 
posedlým žárlivcem, který trápí svého druha zbytečným slíděním, neboť je podezíravý. Lidé s tímto 
postavením planet jsou velice lakomí a v peněžních záležitostech hrabiví a nenasytní. Mají nevalný 
úsudek a jsou ohroženi ztrátami, chybným postupem a peněžním úpadkem. 
 
Jupiter paralela, konjunkce, sextil nebo trigon s Venuší je jedním z nejlepších vlivů, který přináší 
úspěch a štěstí. Podporuje dosažení blahobytu a radost a požitek z něho. Je příznivým znamením 
úspěšného a šťastného manželství, výhodného sociálního postavení a zajišťuje úctu všech, s nimiž 
přijde zrozenec do těsnějšího styku. Takový člověk je veselý, optimistický a velkodušný a přiměřeně 
pohostinný. Zajímá se o lidumilné záměry a aktivně se jich účastní, jeho přístup k názorům jiných je 
tolerantní i v případě, že se zásadně liší od jeho vlastních, je příznivcem zábav, cestování a různých 
jiných společenských událostí a dovede vychutnat radosti a příležitosti života plnými doušky. Tyto 
aspekty propůjčují rovněž hudební talent, zvláště tehdy, je-li jedna z planet v Rybách. 
 
Jupiter kvadratura nebo opozice k Venuši dává zalíbení v přepychu stejně jako dobré 
aspekty, avšak omezuje schopnosti, které umožňují jejich uspokojení. Ačkoliv tito lidé se snaží všemi 
silami předvádět světu svou nejlepší stránku, skrývá se pod vnějším pozlátkem obvykle pokrytectví. 
Jejich nedostatečná obchodní zdatnost je často zodpovědná za nezdary a úpadek a nezřídka utrpí 
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ztráty v důsledku zrádnosti jiných lidí. Láska a manželství jsou rovněž příč inami starostí pro 
osoby s Venuší poškozenou Jupiterem. Musí být ve střehu, aby nebyli klamáni nebo svedeni před 
sňatkem. Často se stává, že manželský partner je nevěrný nebo opouští svého druha. Tyto aspekty vytváří 
rovněž zamilovanou povahu, která nebere přílišné ohledy na pravidla slušného chování a běžné 
mravnosti a nedodržuje sliby dané manželskému druhu. Slabá vůle nestačí krotit silné sklony k 
neřestem a v Rybách se vyskytuje silný sklon k opilství. 

 
Mars sextil nebo trigon s Venuší. Tento vliv utváří povahu ctižádostivou, snaživou a 
dobrodružnou, rovněž zamilovanou, která dává své city zcela otevřeně najevo. S radostí se takový 
člověk oddává sportům a zábavám. Má nadbytek energie, obchodní důvtip a skvělou výdělečnou 
schopnost, avšak mrhá penězi, aby udělal velký dojem a sklidil obdiv. Pro svou štědrost je oblíben u 
svých přátel a známých. Snadno se zamiluje a uzavírá sňatek brzy nebo unáhleně. 
 
Mars konjunkce nebo paralela s Venuší se neprojevuje vždy stejně. Je třeba je hodnotit vždy 
podle postavení bud' kladně anebo záporně, s ohledem na předmět, který posuzujeme. Tak např. 
Mars v konjunkci s Venuší činí člověka méně drsného a panovačného a více laskavého a zdvořilého. 
V tomto ohledu působí příznivě. Konjunkce však rovněž posiluje vášně, zvláště ve Štíru. Ve 
dvanáctém domě vede k sebeukájení a v takových případech je to rozhodně zlý vliv. Žáci astrologie 
musí soustavně cvičit svůj úsudek, aby dospěli k správnému hodnocení aspektů. 
 
Mars kvadratura nebo opozice k Venuši uděluje velmi smyslné sklony a taková osoba je 
schopna hrubých výstřelků, aby ukojila své vášně, které podrývají zdraví a životní síly. Může nastat 
úplné zhroucení a člověk se stává trosečníkem na pustém břehu, je-li tomuto sklonu ponechán volný 
průběh. Tito lidé bývají nadmíru štědří, zvláště vůči osobám druhého pohlaví. Výstřednost a 
marnotratnost je svádí k větším výdajům, než si mohou za daných poměrů dovolit. Kromě toho 
utrácejí mnoho peněz na početné milostné vztahy, takže bez ohledu na případné dobré výdělky 
mívají běžně nedostatek peněz. Stává se, že bývají žalováni u soudu jako dlužníci. Je-li Mars nebo 
Venuše v Raku, Štíru či Rybách, vyskytují se případy úplné zpustlosti a prostopášnosti s nevázanou 
žádostí po nízkých požitcích, které snižují člověka pod úroveň zvířete. 
 
Uran sextil nebo trigon Venuše činí člověka duševně obratným s pohotovým intuitivním vnímáním, 
mimořádně přitažlivým, zvláště vůči druhému pohlaví. Má okruh početných přátel, kteří mu 
zajišťují pomoc a výhody. Tyto aspekty dávají lásku k umění, hudbě a poezii a nutí člověka k 
šťastnému a často velmi brzkému manželství nebo jeho náhlému uzavření. Občas vzniká 
u těchto osob platonická láska. 
 

Uran konjunkce nebo paralela s Venuší. Zde není jasno, jsou-li tyto aspekty příznivé či 
záporné a je třeba je posuzovat v každém horoskopu zvlášť, neboť působí různým způsobem 
v závislosti na ostatních vlivech. Je-li Venuše např. poškozena, konjunkce nebo paralela působí svými 
zápornými vlastnostmi, je-li však umístěna a ozářena příznivě, Uran se projevuje svou lepší 
stránkou. 
Uran kvadratura nebo opozice s Venuší přináší vždy těžkosti v důsledku milostných vztahů pro 
unáhlený a neuvážený sňatek, hádky, rozvody a veřejné skandály kvůli utajovaným vztahům, rozchod 
s přáteli, ztrátu cti a poškození pověsti, opuštění domova a rodiny, též náhlé finanční ztráty v 
důsledku nečekaných a nepředvídaných příhod. Je zde nedostatek rovnováhy, povaha je výstřední a 
zmatená. 
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Neptun sextil nebo trigon s Venuší formuje inspirovaného hudebníka, dává plodnou představivost a 
hluboké city. Povaha je čistá a cudná, která vede příležitostně k platonickým vztahům a spojením 
nejvznešenější úrovně. 
 
Neptun konjunkce nebo paralela s Venuší je vliv, který je třeba posuzovat stejným způsobem 
jak naznačeno v případě Marsu a Uranu. 
 
Neptun kvadratura nebo opozice s Venuší činí člověka náchylného ke starostem, ztrátám a potížím 
způsobeným hlavně manželským partnerem nebo jinými osobami, jimž důvěřoval. Takoví lidé se musí 
pečlivě vyhýbat všemu, co souvisí se spekulací. Neměli by se spoléhat na náhody a neměli by 
pokoušet štěstí, neboť budou v takových případech vždy stiženi ztrátami, zvláště ve spojení s 
velkými společnostmi a organizacemi. 
 

Merkur, planeta rozumu 
Mytologicky představuje Merkur „Posla Bohů" a to je v souladu s okultní skutečností, neboť lidstvo na 
dětské úrovni svého vývoje bylo svedeno Luciferovými Duchy a počalo se rozmnožovat dle vlastního 
rozmaru. Pro vyšší svaté hierarchie vyvstala nutnost provést opatření pro budoucí regeneraci a za tímto 
účelem byli na Zemi vysláni Páni Venuše, aby učili lidstvo nahrazovat vášně láskou a zaměřením na 
náročnější záležitosti. V době, kdy Páni Venuše pracovali s převážným průměrem lidstva, byli 
nejvyspělejší jedinci podchyceni Pány Merkura, jejichž úkolem bylo zakládat v nich zárodek moudrosti. 
Jeho symbolickým znázorněním je kadeceus či „Merkurova hůl", okolo níž se vinou dva hadi a naznačují 
řešení záhady života. Žák se setkává s otázkami: „Odkud jsme přišli, proč jsme zde a kam odejdeme?" 
Tento symbol ukazuje spirálu involuce, kdy se svatá Boží jiskra ponořuje do hmoty a rovněž spirálu 
evoluce, po níž se lidstvo opět vrací do Otcovského domova. Krátká cesta zasvěcení je 
naznačena hůlkou uprostřed, okolo níž se vinou oba hadi. Avšak pochopení těchto Mystérií předpokládá 
vlastnictví vědomosti a rozum. Merkur je tedy mentálním učitelem člověka a jeho umístění a 
hodnost v horoskopu odhalují úroveň rozumu dotyčného člověka. 
Merkur jako posel Bohů nemá vlastního charakteru, nýbrž jeho projev je závislý na aspektech 
ostatních planet ve větší míře než u Luny, která ovládá instinktivní myšlení. Merkur je 
ohniskem, jímž se projevuje lidská schopnost myšlení, jeho úkolem je omezování a brždění 
nižších sklonů a pomoc člověku při vzestupu z úrovně lidské na úroveň božskou. Nejeden 
člověk má hluboké city nebo má cenné vědomosti, avšak není schopen tyto city vyjádřit nebo 
se podělit o své vědomosti s jinými, je-li Merkur bez aspektů. V tomto ohledu jsou výhodnější 
tzv. záporné aspekty Merkura než žádné, neboť pomáhají vyjadřovat hodnoty skryté v nitru 
člověka. 
Je-li Merkur umíst ěn v horoskopu před Sluncem, osvětluje a vyjasňuje rozum a jeho postřeh pro 
hmotné vztahy, neboť Slunce znázorňuje Ego a obrazně se dá říci, že Merkur osvětluje jeho 
cestu světlem rozumu. Naopak je-li Merkur postaven tak, že vychází po Slunci a tedy se za ním 
opožďuje, znamená to, že Ego se učí víc trpkými zkušenostmi než předvídavostí, neboť obrazně 
řečeno tápe ve tmě, a je proto nuceno učit se svým lekcím převážně zkušenostmi. 
Zjistili jsme, že začátečníci, kteří se věnují studiu astrologie, mají potíže při určování, zda Merkur je 
před nebo za Sluncem. Podáváme proto stručné vysvětlení této záležitosti. 
Je-li Merkur na nižším stupni téhož znamení, v němž se nachází Slunce nebo je-li na některém 
stupni předchozího znamení, potom je Merkur před Sluncem. Např. je-li Slunce na dvacátém stupni 
Raka a Merkur je na pátém, desátém nebo patnáctém stupni tohoto znamení, nebo je-li na kterémkoliv 
stupni Blíženců, potom je Merkur před Sluncem. 
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Avšak je-li Merkur na pětadvacátém stupni Raka nebo na některém stupni Lva, potom Merkur 
vychází za Sluncem a postrádá část svého příznivého vlivu. 
Retrográdní Merkur rovněž omezuje rozumové schopnosti. Avšak v období života, kdy progresivní 
Merkur se opět pohybuje vpřed, rozumové schopnosti se přiměřeně zlepšují. Merkur je silně postaven 
ve vzdušných znameních, v Blížencích, Vahách a ve Vodnáři. V Panně je povýšen, a proto je nejsilnější. 
Merkur ovládá zprostředkovatele, posly, obchodníky, poštovní zaměstnance, lidi zabývající se reklamou, 
tiskem, literaturou, reportéry, tajemníky, úředníky, písaře, komisaře atd., rovněž demagogy a zloděje. 
 

Merkur ve dvanácti domech 

Merkur na Ascendentu nebo v prvním domě činí člověka bystrého a důvtipného v souladu se 
znamením vycházejícím nad obzor a s aspekty planet, které přijímá. Ohnivá a vzdušná znamení mají v 
tomto ohledu největší vliv. V Beranu a ve Lvu na Ascendentu působí větší impulzivitu než ve 
Střelci, avšak nejlépe účinkuje v Blížencích, ve Vahách a ve Vodnáři. Merkur ve vycházejících 
vodních znameních Ryb a Raka činí rozum mdlý a těžkopádný, avšak ve vycházejícím Štíru je 
rozněcován energií Marsu a vyzbrojen jedovatým žihadlem Štíra. Má poněkud podobný vliv jako 
Mars ve Štíru, avšak nikoliv tak výrazný. 
 
Merkur ve druhém domě  je  př íznivý pro zisk pomocí  merkurických zaměstnání, zvláště 
je-li zrozenec zaměstnancem a má-li možnost být zprostředkovatelem jako jednatel, posel, úřed-
ník, písař apod. 
 
Merkur ve t řetím domě příznivě ozářen vykonává skvělý vliv na rozumové schopnosti 
zrozence. Myšlení je jasné a optimistické se sklonem ke studiu a výzkumu. Řeč je plynulá a lze 
očekávat výhody z krátkých cest. Vztahy k sourozencům jsou vyrovnané. Je-li Merkur ve 
třetím domě poškozen, vyskytuje se sklon k soužení a pesimismu, k potížím a rozporům se 
sourozenci a na krátkých cestách. 
 
Merkur ve čtvrtém domě působí vratké domácí poměry. Označuje poutníka bez domova, 
jenž se přesunuje z místa na místo. Jen příznivý aspekt Saturna mu poskytuje více ustálenosti. 
Tento vliv je však výhodný pro lidí zaměstnané v oblasti Merkurova vlivu se stálým sídlem, 
např. v knihovně, v tiskárně, v redakci novin, jako zásobovač, skladník, jednatel apod. Je-li 
Merkur poškozen Saturnem, domácí poměry jsou převážně příčinou těžkostí a omezení. 
 
Merkur v pátém domě  soustřeďuje zájmy a myšlení na vzdělání, zábavy, milostné vztahy 
a děti. Je-li Merkur příznivě ozářen Saturnem nebo Jupiterem, prohlubuje myšlení a zajišťuje 
úspěch v zaměstnáních, která souvisejí s výchovou, vydavatelstvím a veřejnými zábavami. 
Dobré aspekty Marsu a Venuše propůjčují úspěch v milostných záležitostech, avšak záporné aspekty 
těchto planet činí takového člověka krutým. Jeho city jsou nestálé vůči lidem, jimž vyznává 
lásku. Mívá starosti kvůli dětem (vlastním i cizím) a jako učitel je povrchní a nedbalý. Dobrý 
aspekt Slunce je skvělou známkou úspěchu ve státním úřadě nebo pedagogické funkci. 
 
Merkur v šestém domě zaměřuje myšlení především na vlastní prospěch, neboť je přehnaně 
ctižádostivý a náročný a v důsledku toho přetěžuje svůj organizmus a poškozuje své zdraví. 
Chabost nervové soustavy se obvykle projevuje v zažívacích poruchách zvláště střevních. 
Zrozenci jsou nedůtkliví vůči názorům, postojům a požadavkům jiných a tento duševní stav 
podrývá jejich zdraví a způsobuje rovněž mnoho nepříjemností ve styku s podřízenými. Se zálibou 
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studují zdravovědu a výživu a vykazují pozoruhodné úspěchy v oboru chemie potravin a výživy, 
zvláště je-li. Merkur dobře aspektován. Záporné aspekty Saturna a Merkura v šestém domě 
působí chronickou invaliditu, která má svůj původ ve škarohlídství a trudnomyslnosti. 
Nepříznivé aspekty Marsu a Uranu bývají příčinami sebevraždy ze zoufalství, které je způsobeno 
dlouhodobým přemítáním nad chronickou nemocí. 
 
Merkur v sedmém domě dobře ozářen je zdrojem popularity a oblíbenosti v literárních a 
vědeckých kruzích. Je to příznivé postavení pro veřejné řečníky a pro všechny, kdož jsou 
zaměstnáni v merkurických oborech a ve styku s veřejností. Je-li však Merkur v sedmém domě 
poškozen, působí tento vliv mnoho nepřátelské kr i t iky ze strany veřejnosti  a takový č lověk 
se snadno zamotává do sporů, které končívají u soudu, aby se hájil před zhanobením. Příznivě 
ozářený Merkur v sedmém domě znamená šťastné manželství s příbuzným nebo 
zaměstnancem, avšak je-li poškozen, je bud' zrozenec anebo jeho druh v manželství nespokojené 
povahy. 
 
Merkur v osmém domě a příznivě aspektován přináší zisk z literární nebo vědecké činnosti a 
vůbec z merkurických zaměstnání za předpokladu, že jsou prováděny ve spolupráci s některým 
společníkem. Toto postavení ohlašuje rovněž dědictví a zlepšení peněžních poměrů po svatbě 
zásluhou partnera v manželství, avšak je-li Merkur poškozen v osmém domě, naznačuje finanční potíže 
zaviněné manželským druhem a spory pravděpodobně v souvislosti s odkázaným dědictvím. 
 
Merkur v devátém domě příznivě ozářen dává zálibu pro záležitosti, jež souvisí s náboženstvím, 
vědou, písemnictvím a zákony. Myšlení je schopno pronikat do hloubky problémů života a bytí, 
filozofie a sociálních vztahů, objevuje se touha proniknout do hloubky vědění a poznání. Toto 
postavení dává obratnost v řeči i písemném vyjadřování a úspěch v oblasti náboženské, filozofické, 
právnické a vědecké. Myšlení umožňuje široký rozhled a přizpůsobivost a takový člověk je schopen 
změnit během svého celého života několikrát své názory v souladu s poznatky, které postupně 
nabývá. Jejich nové pohledy na svět jsou podloženy rozumovými důvody.  
Je-li Merkur v devátém domě poškozen, způsobuje jeho vliv nestálost myšlení, které je proměnlivé jako 
jarní počasí a promítá se do všech záměrů a každé činnosti. Takový člověk postrádá vytrvalost potřebnou 
k dokončení započatého díla a přirozenými důsledky jsou zklamání a pohromy po celý život. Někdy 
cestuje z místa na místo v honbě za štěstím, které však nenalezne, dokud se nenaučí soustřeďovat síly na 
jednu věc. Toto postavení je rovněž zdrojem konfliktů se zákony. 
 
Merkur v desátém domě a příznivě aspektován znamená přizpůsobivost a nápaditost, které 
uschopňují takového člověka úspěšně se potýkat se všemi nečekanými nahodilostmi života. Bývá 
úspěšným učitelem, vydavatelem a spisovatelem. Se zdarem se věnuje rovněž okultním studiím. Nachází-
li se Merkur v některém vzdušném znamení, je vyjadřovací schopnost posílena. Mnohdy mají takoví 
lidé několik zaměstnání, avšak nejlépe se uplatňují v podřízeném postavení. 
 
Merkur v jedenáctém domě přináší mnoho známostí mezi literáty, vědeckými pracovníky a mezi 
lidmi ovládanými Merkurem. Tito zrozenci nebývají však dostatečně vytrvalí a důslední, a proto se 
nelze na ně vždy spoléhat, ledaže Merkur je velmi dobře aspektován. Toto postavení Merkura 
dává sklon ke kritice a cynizmu. Zbystřuje rozum a výřečnost. 
 
Merkur ve dvanáctém domě příznivě aspektován obdařuje člověka rozumem, který je zvlášť 
nadán k bádání v oblasti mystérií, okultizmu a tajných věcí. To platí hlavně v případě, kdy Merkur je 
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mezi Sluncem a MC, tzn. předchází-li Merkur Slunce nebo vychází dříve než Slunce, neboť toto 
postavení lze srovnat s reflektorem, který osvětluje cestu vtělenému Duchu. Rozum takových lidí je 
jasný a pronikavý. Tento vliv je výhodný pro detektivy, pro vědeckou práci a pro okultizmus. 
Významní chemikové měli Merkura v tomto domě, neboť takoví lidé dovedou zkoumat nejmenší 
podrobnosti, které se zdají být jiným lidem malicherné a bezvýznamné. Je-li Merkur ve dvanáctém 
domě poškozen, zvláště Saturnem nebo Marsem, nebo je-li spálen nebo vychází za Sluncem, musíme se 
obávat, že rozum je zamlžen a důsledkem může býti pomatenost nebo šílenství. Je však třeba brát v 
úvahu planetu, která vysílá záporný vliv. Je-li to Mars nebo Uran, jde o mocné poškození, je-li to Saturn, 
dostavuje se trudnomyslnost. Avšak bez zřetele na tyto odlišné vlivy je Merkur poškozený ve 
dvanáctém domě příznakem vnitřního či vnějšího omezení. 
Silné poškození Merkura Saturnem v tomto domě může způsobit hluchotu. 
 

Merkur ve dvanácti znameních 

Merkur v Beranu  činí člověka svárlivého, přítele rozpravy, pohotového, se sklonem přehánět, 
ačkoliv to není účelné a potřebné. Příznivě ozářený Merkur činí člověka snášenlivým a tolerantním 
vůči názorům jiných, se sklonem k studiím, obratného, je-li třeba se chopit vhodné příležitosti 
nebo nápadu, zručného a přesného. Je-li Merkur v Beranu poškozen, je takový člověk unáhlený, je 
váhavý a nedbalý, a proto nespolehlivý. Postrádá smysl pro zodpovědnost. 
 
Merkur v Býku  ukazuje těžkopádnou povahu, která se nesnadno rozhoduje, avšak učiní-li nějaké 
rozhodnutí, velmi důsledně ho uskutečňuje. Úsudek těchto lidí je spolehlivý, neboť se zakládá na 
rozvaze a rozumu. Řídí se osvědčeným pořekadlem: „Mlčeti zlato, mluviti stříbro." Jsou mlčenliví, 
bývají dobrými rádci, protože dovedou uchovat svěřené jim tajemství a jsou spolehliví. Nebývají 
samotáři, jsou vlídní a společenští. Rádi si odpočinou, milují slavnosti, hudbu, umění a literaturu a je-li 
Merkur příznivě ozářen, setkáváme se vesměs s přívětivými lidmi. V případě poškození však se 
setkáváme s lidmi tvrdošíjnými, skoupými, malichernými a záludnými. 
 
Merkur v Blížencích vytváří povahy, které si libují ve změnách a cestování. Takoví lidé se rádi 
seznamují s novinkami, snadno mění bydliště a s oblibou začínají vždy něco nového. Je-li Merkur 
dobrý, je takováto celková pohyblivost výhodná. Úsudek je rychlý a pronikavý a dokáže postihnout 
pravou hodnotu předmětů. Tito lidé jsou nezaujatí a nejsou zatížení předsudky, jejich myšlení je 
naprosto objektivní. Jsou proto dobří obchodníci, právníci a zástupci. V těchto povoláních mají zaručený 
úspěch. 
 
Merkur v Raku  dává jasné chápání, dobrou paměť a snadnou přizpůsobivost. Lidé s tímto postavením 
Merkura se hodí pro jakékoliv zaměstnání, dovedou se vpravit do změněných poměrů 
a plně se jim přizpůsobit. Odlišné názory a přístupy nových lidí jim nepůsobí ani počáteční těžkosti. 
Jsou přístupni lichotkám a pochvalám a jen zřídka provedou něco, co by mohlo poškodit jejich pověst. 
 
Merkur ve Lvu  dává vysoké ideály a tužby, intelekt je doprovázen jistotou, rozhodností a důrazem a 
nesnižuje se k podlým činům. Vystupuje přímo a otevřeně, dovede být prudký, avšak je velkodušný a 
sympatický. Tito lidé mají dobrou organizační schopnost a jsou schopnými vůdci, je-li Merkur příznivý. 
Mají rádi děti a rovněž zábavy. Je-li Merkur poškozen, je takový člověk vrtošivý a nestálý ve svých 
náklonnostech, je nešťastným hráčem a spekulantem, povaha je nízká a smyslná. 
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Merkur v Panně dosahuje vrcholu své moci, neboť je zde povýšen a je-li příznivě aspektován, obdařuje 
člověka jasným, logickým, vědecky založeným rozumem, výmluvností a schopností vyjadřovat se plynně 
několika jazyky. Tento vliv dává široký rozhled a střízlivý názor na život. Závěry takového člověka 
bývají obvykle praktické a přiléhavé jako v případě, kdy Merkur je v Býku, neboť se napřed rozhlédne a 
potom se rozhoduje. Tato charakteristika má svou platnost téměř ve všech zemských znameních. Je-
li Merkur v Panně poškozen, činí člověka popudlivým, rozmrzelým a sobeckým, který vždy a 
všude hledá chyby a nedostatky. Tito lidé jsou výtečnými chemiky zvláště v oboru potravinářského 
průmyslu. Jsou rovněž velmi obratní, někdy malicherní. 
 
Merkur ve Vahách příznivě aspektován uděluje široké vyrovnané myšlení se sklonem k umění a 
hudbě i neobvyklou vyjadřovací schopnost. Přináší úspěch řečníkům, někdy zpěvákům. Záporný Merkur 
ve Vahách způsobuje těžkosti v souvislosti se soudními procesy o rozvod, s nevěrným 
manželským druhem a podílníky. 
 
Merkur ve Štíru  je známkou nezdolné odvahy, sebevědomých nároků, pohotového rozhodování, 
ostrého jazyka a kousavé jízlivosti. Těmito vlastnostmi se takový člověk stává jedovatým jako samotný 
štír. Je smělý, tvrdošíjný a svéhlavý. Těžko se s ním vychází. Nečekané potíže zdolává neohroženě a je 
mistrem hledání vhodných prostředků. Překonává právě ty těžkosti, při nichž jiní ztroskotávají. Je 
přitahován okultizmem jako železné piliny magnetem. Je-li Merkur poškozen, je neúspěšný ve všem, 
co koná, je hádavý, nedůvěřivý, zlomyslný, vždy v protikladu s názory ostatních lidí. 
 
Merkur ve Střelci je ve zničení, přesto je jeho postavení silné a je-li příznivě aspektován, 
propůjčuje výjimečně ušlechtilé myšlení ve smyslu náboženském nebo filozofickém a zavrhuje 
okovy zastaralých zvyků všude tam, kde překáží svobodě myšlení a projevu. Nepostupuje přitom 
cestami, které by mohly být v rozporu se zákony nebo s morálními zásadami dané společnosti. Pohybuje 
se vždy v mezích zákona a pořádku a takový člověk je proto váženým a ctěným občanem. Tito lidé vědí, 
že nejvyšší svoboda spočívá ve vlastním dobrovolném omezení. Jen ten, kdo sám nezištně slouží, 
může být pánem. Tito lidé rádi cestují, vychutnávají krásy přírody a zkoumají přitom zvyky a obyčeje v 
cizích zemích. Milují zvířata, zvláště domácí. Je-li Merkur poškozen, vzniká náchylnost k nezákonnosti, 
plané sofistice a přetvářce. 
 
Merkur v Kozorohu  propůjčuje kritický a pronikavý rozum, i hloubku myšlení a diplomatický 
postup. Tito lidé bývají skvělí špioni a detektivové, neboť dovedou vyslídit skrytá tajemství. Jen 
zřídka se vzdají svého záměru a snaží se za každou cenu dosáhnout svého cíle, neboť jsou vybaveni 
Saturnovou vytrvalostí prostřednictvím znamení Kozoroha. Mají zálibu pro praktické vědy, zejména 
pro chemii. Jsou vábeni okultizmem a mají vyvinutý smysl pro praktické využití daných možnosti. Jsou 
velmi šetrní. Se získanými věcmi zacházejí rozumně a odkládají rezervu pro dny nouze. Poškozený 
Merkur činí člověka lakomého, krutého, bezcitného, nenávistného a mstivého. 
 
Merkur ve Vodnáři uděluje uranovskou originalitu a nezávislost a hluboce zakořeněnou lásku ke 
svobodě. Lidé s Merkurem ve Vodnáři dovedou odvrhnout veškerá společenská omezení a žijí zcela dle 
svých vlastních, někdy vysokých ideálů a představ. Nedbají běžné módy a oblékají se podle vlastního 
vkusu. Jejich názory mívají dlouhodobý, staletý předstih a najdeme mezi nimi přívržence názoru o 
spřízněnosti Duší. Tato idea však způsobuje ve světě mnoho zla a utrpení. Tito lidé nejsou 
duchovně dostatečně vyspělí, aby mohli pochopit, že uranovská láska není láska pohlavní, nýbrž 
duchovní, přímo od Duše k Duši bez zprostředkování hmotným tělem. Tento vliv se prosazuje 
zejména v případě, že. Merkur ve Vodnáři je příznivě ozářen Uranem. Lidé s tímto postavením jsou 
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intelektuálního založení, mají vysoké ideály a nároky, náklonnost k běžným vědám, matematice a 
okultizmu, hlavně však astrologii, neboť mají jemnou a vnímavou intuici potřebnou k výkladu 
horoskopu. Tito lidé jsou dobrotiví a příchylní a obvykle mají početné přátele a známé, převážně v 
okruhu vzdělaných lidí. Je-li Merkur poškozen, je člověk vůči svým přátelům nevěrný, vykořisťuje je, 
kritizuje a pomlouvá. 
 
Merkur v Rybách , které jsou okultním vodním znamením, poskytuje jisté duševní nadání, jež není 
intuicí, ale spíš představivostí. Tito lidé trpí utkvělými představami, že mnohé záležitosti musí být 
uskutečněny podle jejich přání. Jsou zároveň poctiví. Tato vlastnost je nebezpečná a činí člověka 
mediálním, je-li Merkur poškozen nebo je-li Neptun, vyšší oktáva Merkura, ve 12. domě. Je-li Merkur 
v Rybách postižen Saturnem, je takový člověk sklíčen a má sklon k melancholii. Přesto jsou tito lidé 
přívětiví, laskaví a shovívaví. Ukazuje to rovněž na možnost uplatnit se v oboru chemie, v 
přípravě a výzkumu dietních jídel. 
 

Merkur v aspektech s jinými planetami 

Slunce paralela nebo konjunkce s Merkurem. Toto jsou jediné aspekty, které tyto dvě 
planety mohou navzájem vytvořit a posilují paměť a rozum za předpokladu, že Merkur je vzdálen 
nejméně tři stupně od Slunce, neboť je-li těsněji u něho, je spálen jeho paprsky. Je výhodné, vychází-li 
Merkur před Sluncem, neboť působí jako nosič pochodně, který osvětluje rozumem cestu Ducha. 
Duch je v horoskopu znázorněn Sluncem. Vystupuje-li Merkur za Sluncem, rozum není tak vytříbený, 
pokud jiné vlivy toto omezení nepozměňují (ve smyslu pozitivním nebo negativním). 
 
Venuše parale la,  kon junkce,  sext i l  Merkur. Tyto  planety se navzájem nevzdalují více 
než 76° a nevytváří jiné aspekty. Tyto aspekty činí člověka veselého a družného, dávají hudební a 
básnické nadání, zvláště jsou-li tyto planety v prvním domě. Naznačují rovněž úspěch v obchodě, 
neboť tito lidé jsou přizpůsobiví, přívětiví a dovedou přesvědčivě mluvit. 
 
Luna paralela, konjunkce, sexti l,  tr igon Merkur  propůjčuje vnímavého Ducha a dobrou 
paměť. Tyto dvě vlastnosti bývají vzácné, a proto jsou tyto aspekty známkou životního úspěchu, 
především v povoláních podřízených Merkurovi, v literárních, církevních a obchodních. Takto 
ovlivnění lidé bývají hovorní, zvláště působí-li ze vzdušného nebo hlasového (Býk) znamení. 
Vyjadřovací schopnost potom dosahuje svého vrcholu a takoví lidé se stávají znalci několika cizích 
jazyků a schopnými řečníky. Nevyskytuje-li se v horoskopu vyrovnávací vliv, jsou málo spolehliví, neboť 
mění své názory, postupy a nálady často zcela nečekaně a opakovaně. Pohlížejí na život růžovými 
brýlemi a oddávají se zábavám a cestování. 

 
Luna kvadratura nebo opozice Merkur dává mizernou paměť, nedostatek duševní pevnosti, 
sklon k uspěchanosti a váhavosti. Tyto aspekty působí náchylnost k hysterii a mozkovým 
onemocněním. 
 
Saturn sextil nebo trigon Merkur  účinkuje na vrtkavého Ducha jako špalíková brzda a propůjčuje 
mu vážnost, hloubku a soustředěnost a tyto vlastnosti mají v životě mimořádnou cenu. Předvídavost 
a věcnost myšlení naznačené těmito aspekty zajišťují úspěch bez ohledu na zaměstnání, jemuž se 
takový člověk věnuje. Trpělivostí a vytrvalostí překonávají veškeré překážky a neúspěchy a 
zajišťují konečný zdar. Opatrnost a promyšlený postup činí tyto lidi dlouhodobě neporazitelné. Proto 
jsou pověřováni zodpovědnými úřady ve státě, církvi a organizacích tajných společností. Jsou 
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hledanými lidmi pro místa u velkých podniků, kde se vyžaduje k řízení pevná ruka. Obvykle však 
nevystupují veřejně, neboť jsou mlčenliví, zdrženliví a vážní. Jsou rovněž čestní, přímí a jsou 
uznávanými soudci. 
 
Saturn kvadratura nebo opozice Merkur je příznakem člověka stíhaného starostmi a 
překážkami po celý život. Jeho úsilí je mařeno na každém kroku pomluvami a tajnými nepřáteli a 
tyto poměry ho činí časem zatrpklým a jízlivým. Důsledkem tohoto postoje je, že se mu ostatní lidé 
pokud možno vyhýbají. Nakonec se takový člověk stává samotářem, který rozebírá své neštěstí. 
Někdy to vede k velmi úporné melancholi i,  rovněž k vychytralosti a nevěrnosti. Je zde rovněž 
zájem o okultizmus jako u příznivých aspektů, avšak s podstatným rozdílem přístupu. Dobré 
aspekty pobízejí člověka k nezištnému zájmu o tyto znalosti, záporné však podněcují k výzkumu 
přírodních tajemství v zájmu získání moci a hmotných výhod. 
 

Saturn konjunkce nebo paralela Merkur obdařuje hloubkou myšlení, předvídavostí a všemi 
ostatními dobrými vlastnostmi uvedenými pod sextilem a trigonem, je-li Merkur jinak příznivě 
aspektován. Míra dobrých darů však není plna nebo dotyčná osoba není schopna vyjádřit a použít své 
schopnosti dost pohotově. Z tohoto důvodu není úspěch zaručen vždy ve stejném rozsahu jako u 
příznivých aspektu. Takový člověk trpí rovněž melancholií jako při kvadratuře a opozici, zvláště 
vyskytuje-li se aspekt v některém pohyblivém znamení nebo Kozorohu. V Blížencích se 
vyskytuje směs zasmušilosti a obratnosti. Takoví lidé jsou náchylní vzdát se svých úmyslů a 
záměrů předčasně, v nevhodnou chvíli. Tyto aspekty působí rovněž rozpačitost a bázlivost a 
je-li Merkur poškozen, vznikají nežádoucí vlastnosti jako při kvadratuře a opozici. 
 
Jupi ter  konjunkce,  paralela,  sext i l  nebo t r igon Merkur  je jeden z nejlepších vlivů, 
který zajišťuje úspěch v životě, neboť takový člověk pohlíží na svět s veselou myslí a 
dobrou náladou. Dívá se vždy na světlou stránku věcí a vyhýbá se protivenstvím. Rozum je 
předvídavý a obratný a dokáže si vytvořit spolehlivý a promyšlený úsudek pečlivou úvahou. 
Tito lidé se neunáhluj í .  Vymezí s i  čas potřebný k důkladnému zvážení  každé 
záležitosti, která je jim předložena k řešení. Když se rozhodnou, lze spoléhat na nezvratnou 
správnost dalšího postupu. Jsou uznáváni pro svou čestnost a upřímnost a dosahují úspěchy 
jako právníci a spisovatelé. Jupiterem příznivě ozářený Merkur je zvlášť nakloněn 
cestovatelům, kteří putují světem kvůli obchodu a zábavě. Tyto vlivy činí člověka zdravým na 
těle i na duchu, dávají dostatek finančních prostředků. Jsou všude oblíbeni, neboť působí na 
každého svou dobrou náladou a záchvěvy životních sil. 
 
Jupiter kvadratura nebo opozice Merkur  jsou původci kolísavé a měnivé povahy. Takový 
člověk dospívá jen těžko k ně jakému rozhodnutí, naskytne-li se mu více než jedna mož-
nost.  Promarňuje mnoho pří ležitostí  otálením a nedostatečnou soudností. Únik těchto 
možností je třeba považovat za nezdary a někdy dojde k celoživotnímu vykolejení.  Musí 
být ve střehu před pomluvami a zrádnými společníky. Neměl by cestovat a změnou pobytu mu 
hrozí těžkosti a ztráty. Velmi opatrně by si měl počínat při uzavírání smluv a závazných 
písemností, z nichž vyplývají časově vymezené povinnosti, neboť pravděpodobně nebude mít 
potřebné podmínky pro jejich plnění. Důsledkem budou nesnáze a ztráty. 
 
Mars sexti l  nebo trigon Merkur  vytvář í  odvážný, ostrý, vynalézavý a obratný způsob 
myšlení. Takový člověk je nadšen pro každý návrh, jenž mu je přednesen a dovede 
nadchnout a strhnout ostatní a vnutit jim své názory. Je neúnavným pracovníkem všude tam, 
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kde byly rozníceny jeho city. Není však idealista a jeho zájmy se soustřeďují na hmotné 
záležitosti. Libuje si v slovních potyčkách a má nevyčerpatelnou zásobu dobré nálady a vtipu 
s jemným nádechem jízlivosti,  která se však nikdy nezvrhne ve zlobu nebo bezohlednost, 
nýbrž dodržuje vždy meze slušnosti. Pozoruhodná je zručnost. Ujme-li  se l ibovolného 
úkolu, splní jej vždy pohotově, rychle a zdánlivě snadno. Nedovede postupovat pomalu a 
polovičaté. Vše musí být provedeno rychle. Své síly soustřeďuje vždy do jednoho ohniska. 
Tyto aspekty zaručují v životě úspěch v každém ohledu. Vynikají nejvíce v literatuře, jako 
mechanici, zlatníci a v oboru uměleckých řemesel. 
 
Mars konjunkce nebo paralela Merkur dává stejnou sílu, nadšení, pohyblivost a 
zručnost jako sextil nebo trigon. Využi t í  těchto vlastnost í  je  však závis lé na znameních,  
domech a aspektech ostatních planet a muže být kladné či záporné. Vyskytuje-li se 
konjunkce ve znamení, v němž obě planety nebo jedna z nich je silná, např. Mars v Beranu 
nebo v Kozorohu, nebo Merkur v Blížencích a v Panně, a jsou-li posíleny příznivými 
aspekty Slunce, Venuše a Jupitera, je výsledný účinek podobný jako u sextilu a trigonu. je-li 
však Mars a Merkur v některém vodním znamení nebo je-li konjunkce obou planet zasažena 
nepříznivým paprskem Saturna, Urana nebo Neptuna, je vliv stejně  zlý jako u kvadratury 
a opozice. 
 
M ar s  kv a d ra tu ra  n e b o  o p o z i c e  M e rku r j e  v l i v ,  k t e r ý  způsobuje vtipnost, 
pohotovost a duševní čilost, vznětlivost a nedůtklivost. Člověk se snadno stane obětí 
nepodložených návrhů. Takto dospívá většinou k nežádoucím výsledkům pro sebe a pro jiné, 
a je proto nevhodným podílníkem. Je rozeným pletichářem a nedovede kráčet přímou cestou. 
Klamat, přehánět a hádat se je pro něj stejně nezbytné jako dýchat. Ve svém rozladění dovede 
urážet a jeho jazyk je jedovatý jako zmije. Je nenáviděn všemi, kdož jsou svými životy na něj 
vázáni. Kdo může, vyhýbá se mu. Je tyranem a vládne nebo ničí vše, čeho se dotkne. Překážky, 
které se vyskytnou na cestě jeho postupu, odstraňuje lstí nebo násilím, pokrytectvím a pomluvami. Je 
ztělesněním sobectví a nafoukanosti. Jiné vlivy mohou toto zlo zmírňovat, avšak v případě, že jich 
není, může být takový člověk pro společnost nebezpečný. Je-li Mars nebo Merkur v šestém nebo 
dvanáctém domě nebo některém postavení, které ovlivňuje zdraví, je třeba počítat s poruchami 
nervů, mozkovými křečemi nebo duševní porušeností. 
 
Uran sextil nebo trigon Merkur  dává originálního, nezávislého a výstředního ducha, který 
přímo demonstrativně odmítá veškerá pouta zvyků, vžitých pravidel a zákonů. Taková osoba 
usiluje neustále o získání naprosté svobody. Tento aspekt formuje  průkopníky v  oblas t i  
nových myš lenek a vyná lezů  a naznačuje genialitu. Názory a ideály těchto lidí jsou tak 
pokrokové, že ostatní je pokládají za vrtochy nebo výplody duševní úchylnosti. Přesto mají mnoho 
přátel, neboť jsou v jádru dobrotiví a milí. Tyto aspekty působí příznivě u spisovatelů a vědců, 
rovněž u vynálezců, kteří pracují v oboru elektřiny, vzduchotechniky a letectví. 
 
Uran konjunkce nebo paralela Merkur,  Je-l i  Merkur poškozen ještě jinými aspekty, je 
třeba konjunkci a paralelu posuzovat jako zlý aspekt, avšak je-li Merkur příznivě umístěn a ozá-
řen, platí pro něj stejné výpovědi jako u trigonu a sextilu. 
 
Uran kvadratura nebo opozice Merkur je znamením zmatkáře a podvratníka, který 
dospěl k úchylným názorům a chce svrhnout daný sociální řád a nastolit nový. Lidé s těmito 
aspekty mají sklon k veřejným vystoupením, avšak vedou blouznivé a nabubřelé řeči. Jednají 
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krutě a vše je vypočteno na to, aby podnítili nedorozumění a rozpory. V důsledku svého počínání 
jsou donucováni k náhlým změnám pobytu a činnosti. 
 
N e p t u n  k o n j u n k c e ,  p a r a l e l a ,  s e x t i l ,  t r i g o n  Merkur udílí rozum, který splňuje 
předpoklady ke zvládnutí okultních umění, zvláště je-li konjunkce ve třetím nebo devátém 
domě nebo nastává-li trigon ve vodních znameních Raka a Ryb. Takoví lidé dosahují úspěchů v 
okultních vědách a často vyvinou některou mimořádnou schopnost. Vynikají při uzdravování 
magnetizmem. 
 
Neptun kvadratura nebo opozice Merkur je známkou neuspořádaného myšlení a chabé paměti. 
Povaha je lhostejná, zasněná a netečná. Myšlenky jsou upřeny k slávě a velikosti, ale takový 
člověk nepodniká nic nebo jen málo, aby něco uskutečnil. Je náchylný k podvodu, lži, pomluvám a k 
sebevraždě. 
 

Luna, planeta oplodnění 
Z Bible se dovídáme, že Jehova stvořil člověka k svému obrazu. Čteme tam, že Sára byla navštívena 
Anděly, kteří jí zvěstovali zrození Izáka. Předpověděli rovněž narození Samsona a Samuela a Anděl 
(nikoliv Archanděl) Gabriel přišel k Marii a oznámil jí zrození Ježíše. Podle okultní vědy jsou Jehova a 
jeho Andělé ochránci zárodečných atomu, základních faktoru oplodnění. Činnost Andělů je zaměřena k 
udržení života rostlin, zvířat a lidí na Zemi. Za tímto účelem jsou síly Andělů soustředěny Lunou, 
která rychle obíhá zvířetníkem. Tyto síly působí na zárodek tvůrčím způsobem po dobu celého 
těhotenství. 
Luna hýbe vodami přílivu a odlivu a stejně odměřuje cestu od bran věčnosti skrz vody mateřského 
těla až do relativního vezdejšího bytí. Dle astrologických pravidel je Rak domovem Luny. Staří 
Egypťané označovali toto znamení zvířetníku broukem (scarabeus), který byl u nich symbolem Duše. 
Znamení Raka nazvali oblastí Duše. Tímto vlhkým a vodním znamením oplodněným působením Luny se 
dostávají zárodečné atomy do lůna matky a tím nastává těhotenství. Okultní věda učí, že zárodečné 
atomy zvířat, která nejsou obdařena rozumem, jsou ovlivňovány znamením Štíra ovládaného 
Marsem. Zárodečné atomy nehybných rostlin jsou probouzeny Jupiterovým paprskem Ryb těsně před 
vstupem Slunce do znamení Berana v období jarní rovnodennosti a prorážejí povrch půdy zúrodněné 
Rybami. Z toho vidíme, že člověk prochází nejdelším těhotenstvím, zvíře o něco kratším a rostlina 
nejkratším. 
Luna odměřuje rovněž vývojové období po narození. Prvních sedm let dětství je vymezeno 
výměnou mléčného chrupu a za tuto dobu se progresivní Luna posune o 90 stupňů a vytvoří kvadratu-
ru ke svému postavení v horoskopu narození. Období puberty je uváděno ve čtrnácti letech věku, kdy 
Luna je v opozici ke svému 
základnímu postavení a u hocha nastává změna hlasu a u dívky se dostavuje menstruace. V 
jedenadvaceti letech postoupila Luna o dalších 90 stupňů a vytváří druhou kvadraturu k místu, na 
němž byla v době narození. Zde končí období růstu a lidská bytost je pokládána za dospělou se 
schopností být občanem s volebním právem a postarat se o vlastní záležitosti a živobytí. 
Vzdálenost, kterou Luna urazí v období těhotenství, které probíhá v lůně matky a vzdálenost, kterou 
proběhne progresivní Luna za 21 roků po narození během vývoje v lůně matky Přírody, jsou naprosto 
stejné. 
Luna nemá, podobně jako Merkur, vlastní povahu a přenáší pouze vlivy znamení a planet na lidskou 
mysl. Tyto vlivy působí z valné části na lidské vědomí a počáteční vývoj rozumu. Luna ovládá vde-
chování vzduchu do plic, bezbarvou lymfu v těle, rovněž trávení a sympatický nervový systém, 
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který samočinně upravuje trávicí pochod. Rovněž ovládá malý mozek, prsa, ženské pohlavní orgány a 
průběh porodu. 
Lidé silně ovlivnění Lunou jsou povrchní, zasnění, lhostejní a stavějí vzdušné zámky, které se nikdy 
nezhmotní. Jsou velmi družní a dá se s nimi dobře vycházet. Daří se jim jako kuchařům, do-
movníkům, sluhům a v zaměstnáních, která souvisí s vodou a námořní plavbou. 
Luna je ženského rodu a označuje manželku u muže, takže v horoskopu muže znamená poškozená 
Luna méně zdravotní potíže, ale spíš manželské rozpory. Horoskop muže a ženy je proto třeba vy-
kládat rozdílně vzhledem k Slunci a Luně. Poškozuje-li Saturn Lunu v horoskopu ženy, bude mít 
choulostivé zdraví, avšak stejný aspekt v horoskopu muže působí potíže v manželském životě. 
Poškozené Slunce v horoskopu muže poruší jeho zdraví, avšak v horoskopu ženy ohlašuje těžkosti s 
manželem. Současně si musíme uvědomovat, že Slunce i Luna působí na zdraví obou pohlaví, 
avšak na muže působí v jistém smyslu víc Slunce a Luna méně, u ženy opačně. 
Luna je velkou hodinovou ručičkou ve smyslu kosmickém. Bez ní by naše životy byly zbaveny náplně, 
neboť Slunce a planety ukazují svým průchodem znameními a domy na roky, kdy některé tendence 
vyznačované horoskopem dozrávají ke skutečnosti, avšak bez oplodňujícího aspektu Luny by 
nedosáhly hmotného projevu. Slunce a planety lze srovnávat s malou hodinovou ručičkou na hodinách 
osudu, která ukazuje rok zrání osudové sklizně a Luna je srovnatelná s velkou ručičkou, která ukazuje 
měsíc a den, kdy se vliv projeví v životě člověka. 

 
Luna ve dvanáctí domech 

Luna v prvním domě. Vychází-li Luna v prvním domě při narození, dává velmi neklidnou 
povahu, zvláště v pohyblivých a základních znameních. Takový člověk stále usiluje o změnu svého 
postavení, okolí a zaměstnání, je posedlý nenasytnou touhou po cestování a je vždy ochoten vydat se 
do světa. Vychází-li Luna v pevném znamení, je zde trochu více stálosti, avšak i v tomto případě 
takový člověk pravděpodobně procestuje část svého života. Lidé s Lunou v prvním domě jsou obvykle 
citliví, zvláště je-li Luna v psychických znameních Raka a Ryb. Mají bujnou fantazii a značnou intuici. 
Toto postavení má silný vliv na zdraví zvláště v horoskopu ženy a aspekty, které Luna přijímá, určují 
odolnost organismu. Je to rovněž známka úspěchu v zaměstnáních, která umožňují styk s veřejností. 
 
Luna ve druhém domě znamená proměnlivé peněžní poměry, není-li posílena dobrými aspekty 
Jupitera, planety hojnosti, nebo Venuše, planety přitažlivosti. Příznivé aspekty Slunce činí poměry 
ustálenější. 
 
Luna ve třetím domě dává výjimečně plodnou představivost se silným sklonem k duševní 
činnosti, která však nevyžaduje stálost a soustavnost, nýbrž přináší změny, např. při vydávání novin, kde 
je zapotřebí obratného zjišťování událostí a výběru zpráv a je nutno se pohybovat po světě za ůčelem 
jejich získání. Těmto lidem lichotí přízeň veřejnosti a je-li Luna obdařena příznivým aspektem 
Merkura, dosahují významného postavení. 
 
Luna ve čtvrtém domě a dobře ozářená znamená příznivé domácí poměry, zvláště na sklonku 
života. Je-li však Luna poškozena, musíme usuzovat na opačné podmínky. Toto postavení naznačuje 
rovněž možnost duchovních zážitků a zkušeností, hlavně tehdy, je-li Luna ve vlastním znamení Raka 
nebo v Rybách, které je rovněž vodním znamením. Ohlašuje též mnoho změn pobytu, které budou 
bud' výhodné nebo škodlivé v závislosti na aspektech Luny. 
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Luna v pátém domě a v základních nebo pohyblivých znameních je znakem člověka s city velmi 
proměnlivými a milovníka zábav a her. Znamená rovněž početnou rodinu hlavně ve Štíru. Dokonce 
v neplodném znamení, jako je Lev, dává Luna děti, je-li v pátém domě. Tyto záležitosti musíme ovšem 
posuzovat dle horoskopu obou rodičů, neboť je-li jeden z nich neplodný a je-li Luna v 5. domě v Panně 
nebo ve Lvu, nemůže horoskop druhého tuto okolnost napravit. 
 
 
Luna v šestém domě není výhodná, zvláště v horoskopu ženy a kdokoliv s tímto postavením Luny 
bude mít příznivější podmínky v podřízeném postavení než v samostatném obchodním nebo jiném 
podniku. Bude-li takový člověk zaměstnavatelem, bude mít těžkosti s podřízenými a zaměstnanci a 
nesnadno si je udrží. Budou stále fluktuovat. 
 
Luna v sedmém domě  a př íznivě  ozářena je známkou šťastného manželství, výhodného 
společnictví a všech záležitostí, které mají vztah k veřejnosti, neboť takový člověk je populární. jeli 
však vážně poškozena, zvěstuje nestálého manželského partnera, ztráty v důsledku sporů, společnictví 
a všeobecně veřejných záležitostí. 
 
Luna v osmém domě přináší zisky skrze manželství a dědictví, je-li příznivě aspektována. Rovněž 
zvyšuje počet dětí, ačkoliv není vyloučeno, že některé zemřou. Je-li však Luna poškozena, finanční 
poměry se po uzavření sňatku zhoršují a je-li vyhlídka na dědictví, vzniknou kvůli němu spory, které 
končí v neprospěch zrozence. 
 
Luna v devátém domě a příznivě ozářena obdařuje jasným sklonem k právům a filozofii podle 
povahy aspektů. Takový člověk podnikne daleké cesty jednak pro zábavu, jednak pro užitek a někdy 
dosahuje veřejné proslulosti. Toto umístění Luny podporuje výskyt zajímavých snů a vizí, zvláště v 
aspektu s Neptunem. Je-li Luna poškozena, je člověk impulzívní a rozhoduje se unáhleně, a tak mu 
vznikají škody. Cestuje-li, setkává se s různými potížemi. Je rovněž náchylný ke změně 
náboženského vyznání a naráží kvůli tomu na nesouhlas jiných lidí. 
 
Luna v desátém domě a příznivě aspektována je známkou štěstí, popularity a blahobytu. Takový 
člověk je oblíben ve veřejnosti a u žen a nabývá majetek. Rozum je vážný, diplomatický, ale i zvědavý 
a zkoumavý. Je-li Luna poškozena, hrozí člověku nepřátelství a osudové zvraty. Někdy bývá zapleten 
do veřejných skandálů a v důsledku toho sklízí veřejnou kritiku. 
 
Luna v jedenáctém domě a příznivě aspektována dává mnoho přátel především mezi ženami. 
Je-li však poškozena, potkává takový člověk rovněž přátele, ale ti pouze předstírají své přátelství v 
naději na dosažení výhod. 
 
Luna ve dvanáctém domě a dobře ozářena je známkou úspěchu v zaměstnání, které je skryto 
před pohledem veřejnosti, ve věznicích, nemocnicích a sociálních ústavech. Je zde možnost zápletek do 
tajných milostných vztahů, avšak je-li Luna příznivá, je takový člověk schopen udržet tyto záležitosti v 
tajnosti. Je-li Luna poškozena, hrozí nebezpečí od tajných nepřátel, potíže a pronásledování. 
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Luna ve dvanácti znameních 

Luna v Beranu propůjčuje velmi nezávislé myšlení, které si razí vlastní životní cestu, bud' dobrou 
nebo zlou. Prudce odmítá cizí zásahy a vměšování do vlastních záležitostí. Takový člověk je 
ctižádostivý a útočný, avšak postrádá předvídavost, takže naráží na četné překážky. Přesto toto postavení 
dává odvahu a neohroženost a tyto lidi nelze snadno porazit. Selže-li jejich úsilí v jednom směru, 
okamžitě se chopí nového nápadu a nakonec jim jejich nevšední vytrvalost přináší uznání i úspěch, není-
li Luna poškozena. V takovém případě jsou náchylní měnit zaměstnání, aniž by věnovali dostatek času 
poctivému úsilí k dosažení úspěchu. 
 
Luna v Býku. Zde je Luna v povýšení a její působení je velmi silné v kladném smyslu, není-li 
poškozena a je-li příznivě aspektována. Pevnost znamení Býka snižuje proměnlivost Luny a mísí se 
rovněž s paprskem Venuše. Povaha bývá proto jemná, sebevědomá a rozhodná. Je dopiněna 
vytrvalostí, předvídavostí a vlídností, a proto takový člověk získává všechny prospěšné věci, zdraví a 
blahobyt, přátele a rodinu, domy a pozemky s doplňkovou schopností vychutnávat požitek z těchto 
věcí, neboť miluje zábavu, družnost a pohostinnost, rovněž umění a hudbu a ostatní věci, které zkrášlují 
život. 
 
Luna v Blížencích dává čilý rozum se širokým rozhledem, zálibou pro l iteraturu a vědu, 
nevyčerpatelný zdroj nápadů a schopnost utkat se s nepředvídanými událostmi a nečekanými 
obtížemi, svobodomyslný, obratný a velkorysý přístup k pokrokovým myšlenkám, které jsou přijímány 
s dychtivostí. Z tohoto důvodu jsou tito lidé přitahováni každým povoláním, které má vztah k 
literatuře, zvláště k tisku a vydavatelství, kde se mohou věnovat rozmanitým a četným záležitostem, tak 
jako to má v oblibě jejich neklidné myšlení. Toto postavení rovněž způsobuje neobvyklou zálibu pro 
cestování a přání seznamovat se s širokým okruhem lidí. Uplatňují se jako obchodní zástupci, agitátoři 
apod. 
 
Luna v Raku je postavením, které činí člověka milého, družného a sympatického, avšak 
neschopného a napiněného odporem k veškerému úsilí, ať už tělesnému, duševnímu nebo mravnímu. 
Tito lidé se nechávají rádi unášet proudem a k činnosti se odhodlávají jen pod tíhou neodvratné 
nutnosti. Jsou často citliví vůči psychickým vlivům, zvláště je-li Luna aspektována Neptunem nebo 
Uranem a povaha aspektu určuje, zda je vliv příznivý či záporný. Tento vliv rovněž dává lásku k 
domovu a k pohodlí, které poskytuje. Podporuje trávení a tedy zdraví při příznivých aspektech, v 
opačném případě působí zažívací potíže. 
 
Luna ve Lvu působí příznivě na myšlení. Povaha je přímá, sebevědomá a útočná s organizačními 
schopnostmi. Proto lidé s Lunou ve Lvu zastávají vedoucí místa na úrovni svého sociálního prostředí. 
Jsou čestní v peněžních záležitostech a ve vztazích k ostatním lidem, jejich jednání a postup je 
velkodušný a bezvadný. Vystupování je přímé a nestrojené. 
 
Luna v Panně zvyšuje rozumové schopnosti, je-li příznivě ozářena. Dává dobrou paměť, zálibu 
ve studiu vědeckém nebo okultním a snahu vyniknout. Často se tito lidé věnují studiu chemie a 
dietetiky. Jsou zdrženliví a chovají se tiše, odmítají lichocení, nemají rádi okázalost a nápadnost. 
Nevěnují-li se dietetice, dosahují větších úspěchů jako zaměstnanci než jako samostatní 
podnikatelé nebo obchodníci. 
 
 



29 

 

Luna ve Vahách je výhodná pro získání přátel a veřejné proslulosti, neboť činí člověka laskavého, 
sympatického, příjemného, optimistického a milovníka veřejných zábav. Toto postavení Luny dává 
rovněž dobrý rozum a schopnost správného úsudku, lásku k umění a hudbě, někdy pozoruhodné 
herecké schopnosti. 
 
Luna ve Štíru činí člověka odvážného, nezávislého a rázného. Takový člověk nestrpí vměšování do 
vlastních záležitostí a velmi nerad se podřizuje. Často jedná stroze a příkře a vyjadřuje se 
nevybíravě, je prudký a nedá se ovlivňovat a donucovat hrozbami, jen ojediněle je možno na něj 
zapůsobit laskavostí. Jeho vůle je vytrvalá, silná a svou rozhodností dokáže dokončit každou započatou 
věc. Toto postavení způsobuje rovněž značný zájem o okultní vědy, avšak při poškození vede k 
výstřednímu ukojování smyslů, k potížím s ženami. U žen se vyskytují těžké porody. 
 
Luna ve Střelci je známkou obratné a aktivní osobnosti se zálibou v turistice, jízdě na koni 
nebo v jiném tělesném cvičení. Takový člověk rovněž rád cestuje, hlavně do ciziny, miluje zvířata, 
především koně a psy a mívá sklon ke studiím náboženství, práva, filozofie nebo okultních věd. Bývá 
vždy optimista, mívá dobrou náladu a je veselý. Je vyhledávaným společníkem, není-li Luna poškozena. 
Poškození přispívá k nedbalosti, netečnosti a shovívavosti vůči vlastním slabůstkám a nedostatkům. 
 
Luna v Kozorohu přináší při příznivé aspektaci hojnost pomoci a prospěchu od lidí s vyšším 
sociálním postavením a veškerý úspěch přichází jejich prostřednictvím. Takový člověk sám je příliš 
plachý a nedovede se prosadit, neboť jeho myšlení je zádumčivé a v důsledku toho je citlivý vůči 
domnělému či skutečnému přehlížení ze strany jiných lidí. Je-li Luna poškozena, je dotyčný člověk 
ohrožen pomluvami, ať už zaslouženě či nikoliv. Tento vliv působí také velmi škodlivě na zažívání. Tito 
lidé mají rovněž přehnaný strach z nedostatku a nouze, které by je mohly postihnout a jsou proto 
známí svou lakomostí i hrabivostí. Odpírají si jakékoliv pohodlí a vše odkládají pro zlé časy. 
Neberou ohled na sebe a tím méně na jiné. 
 
Luna ve Vodnáři  znamená při příznivé aspektaci, že takový člověk má bujnou fantazii a dovede si 
vytvořit představy, které jsou skoro hmatatelné. Kromě toho nejsou tito lidé závislí na rozumovém 
úsudku, neboť jejich intuice je mimořádně vyvinuta. Povahu mají družnou, přívětivou a zdvořilou a 
důsledkem je mnoho přátel a dobrá pověst v okolí. Přátelé pomáhají dle povahy aspektů Luny. Je-li Luna 
poškozena, znamená to velmi zmatené myšlení. 
 
Luna v rybách dává citlivost a plodnou fantazii, se sklonem k nedbalosti a lenosti, váhavosti, 
malomyslnosti a zbabělosti. Takový člověk raději sní, než pracuje, jeho životní pouť je doprovázena 
starostmi, potížemi a útrapami. Tento vliv způsobuje nezřídka mediumitu, zvláště je-li Neptun 
poškozen, neboť takovému člověku lichotí styky s duchovními bytostmi a miluje vůbec vše, co 
vzrušuje jeho city. Své city vyjadřuje mnohomluvně. Příznivý aspekt Venuše nebo Merkura je 
známkou hudebního nadání. Umělecké projevy jsou procítěny a svědčí o vyšší inspiraci. Poškozená 
Luna v Rybách působí těžkosti v důsledku milostných záležitostí. Luna v Rybách a zároveň ve 12. 
domě, vyskytuje se opilství u rodičů, kteří v důsledku toho zanedbávají výchovu dětí. Děti pak musí být 
svěřeny péči détských domovů a sociálních opatroven až do své dospělosti. 
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Luna v aspektech s jinými planetami 

Slunce paralela nebo konjunkce s Lunou. Konjunkce obou Svétel označuje osobu silně 
poznamenanou vlastnostmi domu a znamení, v němž konjunkce nastala. Nebude-li znám skutečný 
Ascendent, i nejzkušenější astrolog se dopustí omylu a bude usuzovat, že se Ascendent nachází ve 
znamení, v němž nastala konjunkce. Všechny záležitosti ovládané domem a znamením, kde vznikla 
konjunkce, budou hrát důležitou úlohu v životě zrozence. V 1. domě vytváří konjunkce vyhraněného 
sobce s nepatrným porozuměním pro potřeby jiných, kromě případů, kdy někdo může posloužit jeho 
zájmům. V 7. domě se veškerá pozornost soustřeďuje na manželského druha. V 10. domě nebo 
znamení bude obětovat všechno pro dosažení sociálního vzestupu. Ve 12. domě nebo znamení 
působí silný sklon k nemírnosti, která je příčinou potíží v životě. Ve 3. a 9. domě zbystřuje 
myšlení a pobízí k cestám, které přinášejí výhody. Ve 2. domě přináší bohatství, zvláště při 
příznivém aspektu s Jupiterem. Je-li konjunkce těsnější než tři stupně, vzniká náchylnost k vyčerpání 
životních sil. Přežije-li dítě zatmění Slunce, je tento vliv patrný po celý život. Lidé s těsnou 
konjunkcí nebo zatměním se stávají při novoluní vždy neteční, mrzutí a malátní. Zdá se však, že 
účinek konjunkce nebo zatmění nezasahuje rušivě jiné oblasti života. 

 
Slunce sextil nebo trigon s Lunou. Příznivé aspekty Slunce k Luně znamenají všeobecný 
ůspěch v životě, dobré zdraví, dostatek peněz, souladné domácí prostředí, věrné a spolehlivé přátele a 
ůctu společnosti. Tento vliv umožňuje vzestup v životě, neboť takový člověk má vrozenou schopnost 
získat uznání nadřízených, kteří mu dopomáhají k vzestupu nebo jej podněcují k vykročení vlastní cestou. 
Slunce kvadratura nebo opozice Luna činí lidi váhavé a nestálé povahy, proměnlivé a neschopné 
sledovat jistý směr. Neuváženě se ujímají nevyzkoušených a náročných úkolů, aniž by měli dostatek 
vytrvalosti a sil potřebných k úspěšnému dokončení díla. Z tohoto důvodu selhávají. Jejich vztahy k 
ženám a lidem s vyšším sociálním postavením jako jsou zaměstnavatelé, nadřízení, soudci apod., 
jsou zvlášť pochybné. Vždy mají potíže získat vhodné zaměstnání nebo se v něm udržet, neboť jsou 
přecitlivělí vůči urážkám, ať už skutečným nebo domnělým. Tyto vlivy rovněž porušují zdraví. Je zde 
náchylnost k nastuzeninám a v případě nemoci probíhá zotavení pomalu. 
 
Venuše  p ara le l a ,  ko n junkce ,  se x t i l  nebo  t r igon k Luně. Luna signifikuje manželství u 
muže, a proto příznivé aspekty Venuše, planety lásky, k Luně jsou dobrým znakem šťastného manželství, 
vyskytují-li se v horoskopu muže. V horoskopu ženy tyto aspekty působí na zdraví, neboť Luna je 
planetou plodnosti a vládne ženským pohlavním orgánům, které mají důležitý význam pro zdraví ženy, 
které je těmito vlivy posilováno. Tyto aspekty propůjčují rovněž výmluvnost a plodnou fantazii, 
zálibu v hudbě, umění a zábavách. Takový člověk je aktivní, přitažlivý vůči osobám druhého pohlaví, 
neboť je přívětivý, pozorný a sympatický, a tím dosahuje v životě všeobecného úspěchu. Ačkoliv 
peněžní poměry jsou proměnlivé, takový člověk mívá vždy dostatek pro běžné potřeby. 
 
Venuše kvadratura nebo opozice k Luně je známkou nesouladného manželství v horoskopu 
muže, neboť žena symbolizovaná poškozenou Venuší je nepořádná a její zlozvyky mají rozkladný vliv na 
manželské soužití a domácí poměry. V horoskopu ženy to poukazuje na poruchy pohlavního ústrojí a 
náchylnost k zažívacím potížím. V horoskopu muže i ženy působí slabý krevní oběh. Tyto aspekty 
dávají rovněž sklon k pomluvám a výskyt skandálů, neboť taková osoba je nestálá ve svých 
náklonnostech a citech. Povaha je smyslná a s oblibou přelétává z květiny na květinu a nebere ohled na 
bolesti působené lehkomyslnou hrou s city jiných. 
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Merkur  para le l a ,  kon junkce,  sext i l  nebo t r igon k Luně dává vnímavý rozum a dobrou 
paměť, dvě vzácné schopnosti. Tyto aspekty, hlavně sextil a trigon, jsou znaky úspěchu v životě 
zvláště v merkurických zaměstnáních, v literatuře, v úřadech nebo na cestách. Tito lidé jsou výmluvní, 
především nastane-li konjunkce nebo trigon ve vzdušných znameních nebo ve znamení, které ovládá hlas, 
neboť v takovém případě výmluvnost dosahuje vysokého stupně dokonalosti a tito lidé se stávají vynika-
jícími znalci cizích jazyků, skvělými řečníky. Avšak není-li zde vlivu, který upevňuje povahu, jsou lidé s 
aspekty Merkura k Luně nespolehliví, neboť mají sklon k častým změnám názorů a nečekaným obratům. 
Přidržují se světlé stránky života a jsou milovníky zábav, zvláště cestování. 
 
Merkur kvadratura nebo opozice k Luně dává slabou paměť a nedostatek jasného myšlení, 
sklon k nerozhodnosti a starostem, vzrušení a hysterii. Tyto vlastnosti činí takového člověka 
neoblíbeného a říká se, že je „nešťastný". 
 
Saturn sext i l  nebo tr igon Luna propů j čuje nej lepší  Saturnovy rozumové vlastnosti a činí 
člověka vážného, střízlivého a soustavného, opatrného a hospodárného a zaručuje úspěch na 
základě taktního a diplomatického postupu. Tito lidé jsou výjimečně zodpovědní a důvěryhodní. Jsou 
čestní a spravedliví a z tohoto důvodu nabývají značné úcty svého okolí. Jejich trpělivost a vytrvalost je 
takřka nevyčerpatelná a příkladná. 
 
Saturn paralela nebo konjunkce k Luně. Tyto aspekty není třeba pokládat vždy za špatné, 
pokud jde o rozumové schopnosti. Je-li Saturn dobře postaven dle znamení (tzn. ve Vahách nebo v 
Kozorohu) a Luna jinak příznivě aspektována, udělují Saturnovy dobré vlastnosti, ačkoliv činí vždy 
náladu poněkud utlumenou a takový člověk prožívá občasná období sklíčenosti. Je-li však Saturn ve 
zničení nebo v pádu, zvláště v Beranu a Luna je poškozena, potom musíme pohlížet na takovou 
konjunkci stejně jako na kvadraturu a opozici. Účinek konjunkce je odlišný dle oblastí života. Např. 
konjunkce Saturna s Lunou je výhodná pro soustředěnost myšlení, avšak záporná pro zažívání, 
zvláště v horoskopu ženy. Rovněž ztěžuje menstruaci se všemi důsledky. V horoskopu muže naznačuje 
možnost úmrtí manželky. Podobně musíme posuzovat konjunkce ostatních tzv. škůdců. 
 
Saturn kvadratura nebo opozice k Luně je jedním z příznaků ustaraného člověka, neboť je 
zádumčivý a stále utrápený, takže je obklopen ponurou atmosférou. Negativní povaha myšlenek 
způsobuje překážky a přináší zklamání ve všech oblastech života. Takový člověk naráží na potíže u 
lidí a věcí symbolizovaných Saturnem snad i u svých rodičů a má-li peníze, dochází k jejich ztrátě a 
vznikají překážky při jejich vydělávání. Proto bývá chudý po celý život. Má více nepřátel než příznivců a 
podléhá marnotratnosti. Vyskytují se rovněž skandály, avšak veškerý nezdar, který ho stíhá, je 
nesporně zasloužený, neboť je to člověk protivný a lakomý. Je nesvědomitý, hrabivý a naprosto 
bezcitný ve vztahu k jiným. Saturnův studený dotek je však stále pociťován jako starosti a překážky a 
způsobuje časem zjemnění povahy. Je-li aspekt vzdálen 6, 5 nebo 4 stupně od přesného aspektu a je-
li Saturn povýšen ve Vahách, nejsou tyto aspekty tak docela zlé v pozdějším životě. Jejich účinkem 
člověk získá potřebné zkušenosti a jejich důsledkem je zlepšení poměrů. Záporné aspekty Saturna k 
Luně ovlivňují velice záporně zdraví zvláště u žen. Jsou jimi naznačeny choroby ženských orgánů. V 
horoskopu muže znemožňují sňatek nebo naznačují možnost úmrtí manželky. Všeobecně tyto vlivy 
omezují vše podle výpovědí domů a znamení, v nichž se planety nacházejí. 
 
Jupiter paralela, konjunkce, sexti l nebo trigon k Luně dává optimistickou, ušlechtilou a 
velkorysou povahu. Tito lidé jsou všude oblíbeni pro svou otevřenost, poctivost a dobrotivost. Tyto 
aspekty posilují jednak rozumové schopnosti, jednak tělesnou zdatnost, jinak řečeno zdravého ducha 
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ve zdravém těle. Navíc jsou obdařeni silným osobním magnetizmem, kterého je možno použít k 
léčení nemocných. Mají vznešené ideály a plodnou fantazii se schopností získat blahobyt, který 
ještě vzroste, jsou-li prostředky vkládány do sociálních podniků, k nimž mají vřelý vztah. Tyto 
aspekty patří k nejlepším a přináší úspěch jak hmotný, tak duchovní. 
 
Jupiter kvadratura, nebo opozice k Luně omezuje rozumové schopnosti, způsobuje 
dotyčnému zrozenci těžkosti v důsledku sporů, pro nedostatek předvídavosti, rozhodnosti a 
poctivosti. Tito lidé s oblibou vystupují okázale a nechávají se obdivovat, avšak chybí jim prostředky a 
zdroje potřebné k nákladnému životu. Uchylují se potom k zoufalým sázkám ve hře a spekulaci a 
pokoušejí štěstí. Jejich nerozumné počínání je však odsouzeno k nezdaru, jsou stíháni pomluvami a hrozí 
jim úpiné finanční zhroucení. Tyto aspekty rovněž poškozují zdraví především v horoskopu ženy a 
ohlašují poruchy zažívacích orgánů a jater. 
 
Mars sextil nebo trigon k Luně dává obdivuhodnou životní sílu a odolné tělo, takže takový člověk 
dovede překonávat všechny případné choroby, hlavně však ty, které jsou ovládány těmito aspekty. Tito 
lidé mají největší odolnost a překonávají taková zatížení, jimž by jiní podlehli. Jsou rozhodní, odvážní, 
energičtí a ctižádostiví, dovedou si poradit a mají tvůrčí nápady. Rozhodují se rychle, avšak nikoliv 
unáhleně. Tak si získávají úctu a důvěru ostatních a vydělávají slušné peníze. Počínají si však 
nenuceně a štědře, takže peníze se jich nedrží. Vydávají je stejně rychle, jako je vydělávají. 
 
Mars konjunkce nebo paralela k Luně může být dobrá i škodlivá. Je to závislé na pohlaví 
zkoumané osoby a na životních oblastech, které posuzujeme. Tyto aspekty posilují zdraví i životní sílu 
zejména u ženy. V horoskopu muže označuje drsnější manželku se sklonem k poroučení. Povaha takového 
člověka je vznětlivá a popudlivá, hlavně v pohyblivých znameních a ve třetím a devátém domě. 
Vyskytuje se rovněž zlobivost a prchlivost, která však není tak výrazná jako při kvadratuře nebo 
opozici. Mars v konjunkci nebo v paralele k Luně ve Štíru znamená vystupňovaný pohlavní pud, který 
je zvlášť patrný, je-li v tomto znamení rovněž Venuše. Povaha je neklidná a nestálá, neboť je to něco 
jako směs ohně a vody. Ve vodních znameních se projevuje náchylnost k alkoholismu. 
 
Mars kvadratura nebo opozice k Luně je znakem vyloženě prudké povahy, která projevuje 
často svou ukvapenost a popudlivost a působí dotyčné osobě svými důsledky mnoho starostí a 
potíží. Tito lidé jsou nedůtkliví vůči pravidlům a ustanovením a všem možným řádům, které omezují 
jejich touhy a ukojování jejich choutek. Zastávají-li však zodpovědné místo, jsou velice panovační a 
vyžadují přesné pinění svých příkazů a naprostou poslušnost. Neváhají použít i fyzického násilí, chtějí-
li prosadit svou vůli a zdá-li se jim, že to není spojeno s přílišným nebezpečím. Někdy se dopouštějí 
krkolomných činů, aby ukojili svou zlobu a neleknou se ani různých šílených nápadů,  takže 
příležitostně jsou v pokušení provést věci, kterých by se člověk se zdravým rozumem 
nedopustil.  Následkem těchto vlastností mají t ito l idé mnoho nepřátel. Působí mnoho 
křivdy jiným, hlavně ve svém nejbližším okolí včetně členů své rodiny, kteří jsou na nich 
závislí, Nastanou-li tyto aspekty ve vodních znameních, především je-li Mars nebo Luna v 
Rybách, je takový člověk často notorickým alkoholikem. Pokud jde o zdraví, je zde náchylnost 
k horečkám a úrazům, k nemocem pohlavních orgánů a vyskytují se případy operací,  které 
jsou zbytečné.  Tito l idé zacházejí  se svými penězi  vyloženě marnotratně a překrucování 
skutečností je jejich zlomkem. 
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Uran sexti l nebo trigon k Luně dává nápadnou originalitu a nezávislost myšlení, které je 
pohotové, intuitivní a spojené s živou představivostí. Takoví lidé jsou vynalézaví, zajímají se o 
okultní vědy a jsou obdařeni hypnotickými a magnetickými silami. Jejich intuice je 
výhodnou předností při studiu astrologie. Věnují-li se elektrotechnickému oboru, mohou 
dosáhnout významného úspéchu.  Tyto aspekty dávaj í  rovněž zvláštní  oblíbenost  u 
druhého pohlaví, a to může být příč inou tajných milostných vztahů nebo zvláštního spojení. 
Uran konjunkce nebo paralela k Luně  dává podobné rozumové vlastnosti i vlastnosti 
duševní a rovněž stejnou náklonnost k nedovoleným milostným vztahům jako dobré aspekty, 
avšak tyto vlivy nejsou tak výrazné. Tajné milostné vztahy, které vznikají působením 
konjunkce Urana a Luny, mohou mít podobné neblahé důsledky jako je uvedeno u 
záporných vlivů. Je-li konjunkce v Raku, vzniká náchylnost k zažívacím potížím nervového 
původu. Ve Lvu se vyskytuje bušení srdce, které ruší běžný srdeční rytmus, a to může 
způsobit křeč s osudnými následky, neprovedeme-li preventivní opatření. Ve Štíru působí 
konjunkce perverzi, ve Střelci se projevuje reflexní vliv na plicích a podobné je to u ostatních znamení. 
 
Uran kvadratura nebo opozice k Luně vytváří člověka blouznivého a žijícího ve stálém 
napětí. Je to živý sud střelného prachu, který muže každou chvíli vybuchnout. Je nadutý, 
ješitný, nesnášenlivý a vyhýbá se mu každý, kdo může. Je-li takový člověk zaměstnavatelem, nikdo 
nechce pro něj pracovat, je-li zaměstnancem, nikdo s ním nechce uzavřít pracovní poměr. 
Nikdy nevydrží dlouho na jednom místě, nýbrž brzy odchází nebo se vzdává svého 
postavení při sebemenší příčině. Lidé s těmito aspekty mají zájem o okultní vědy, avšak 
nedosahují žádných výsledků kvůli svému zmatenému myšlení. Stejně  jako předchozí  
aspekty Urana a Luny, tak rovněž kvadratura a opozice naznačují tajné styky bud' samotného 
zrozence, anebo manželského druha. V 7. domě v horoskopu muže ukazuje na nevěrnou 
ženu, takže dochází ke skandál um a rozvodům. Nepříznivé aspekty Slunce k Uranu v 
horoskopu ženy naznačují pro ni stejné zlé poměry. 
 
Neptun  sext i l  nebo t r igon k Luně  uvádí  představivost až na stupeň dokonalosti 
zvláště tehdy, je-li jedna z planet v 9. domě. Potom se vyskytují rovněž prorocké sny a 
vize, které př ivádě jí člověka do přímého styku s neviditelnými světy. Je to znakem 
okultních schopností a jejich úspěšného a kladného použití. Povaha je inspirovaná, 
přívětivá a sympatická. Zmíněné duchovní schopnosti nemusí být zjevné a ani dotyčný 
člověk si je nemusí uvědomovat, avšak v takovém případě jsou v latentním stavu a mohou být 
probuzeny a dále pěstovány. S jistotou lze očekávat, že dříve či později v životě přijdou lidé 
s těmito aspekty do styku s okultními jevy a budou se jimi soustavně zabývat bez ohledu na 
to, zda u nich jsou již vyvinuty některé schopnosti či nikoliv. 
 
Neptun konjunkce nebo paralela Luna dává stejné, silné duchovní založení jako aspekty 
kladné, zvláště jsou-li aspekty v psychických znameních Raka a Ryb. Ti, kdož se narodili v 
průběhu čtrnácti roků, kdy Neptun procházel znamením Blíženců, dobývají nyní vzduch a 
zdokonalují vědecké poznatky, které nás uvádějí v úžas, najdeme-li u těchto lidí jiné příznivé vlivy 
v horoskopu. Během dalších čtrnácti let, kdy se Neptun bude zdržovat v Raku, vyroste mysticky 
založená generace a ve své dospělosti nás bude překvapovat svým pochopením duchovních jevů 
nebo i některými schopnostmi a silami. Kromě jiného vynikne hudebním nadáním, ovšem vždy za 
předpokladu celkové příznivé konstelace v základním horoskopu. 
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Neptun kvadratura nebo  opoz ice Luna j e  rovněž známkou duchovního založení, které je 
podobné vlastnostem uvedeným v předchozích dvou popisech, avšak důsledkem záporných vlivů má 
takový člověk trpnou povahu a tím vzniká nebezpečí, že podlehne nevyspělým duchovním bytostem a 
stane se jejich obětí. Je třeba se proto vyhýbat spiritistickým seancím. 
 
 

Saturn, planeta překážek a omezování 
Účinnou metodou nabývání znalostí je srovnávání jevů podobných a protikladných. Světla a 
stíny nám př ivádí k vědomí rozdíly vyskytující se v relativním bytí. 
Užijeme-li této metody u Slunce a Saturna, musíme si př ipomenout, že podstatnou 
vlastností Slunce je život. V době jarní rovnodennosti, kdy se nachází v Beranu a je tam v 
povýšení, pociťujeme pronikavý příliv životních sil v celé přírodě. Vše vyzařuje život, vše co 
soupeří na závodní dráze vývoje, veškeré tvorstvo, je nasyceno silami a je podněcováno k 
množení v souladu s úsilím o zachování svého druhu. Život se jeví jako pohyb, avšak 
podstatnou vlastností Saturna je omezováni, a proto je planetou rozkladu a sešlosti věkem. 
Slunce je na podzim v pádu se znamením Vah. V tuto dobu je Saturn v tomto znamení 
povýšen a příroda projevuje příznaky únavy, připravuje se k zimnímu spánku. Lidské tě lo 
je rovněž zásobováno sluneční energií obsaženou ve stravě,  která vstupuje do těla hlavou a 
jícnem a je vylučována aktivitou jater a ledvin ovládanými Saturnem a znamením Vah, kde je 
tato planeta v povýšení. 
V mládí jsou síly Slunce na vzestupu a lidské tělo je jimi dostatečně zásobováno. Vstřebávání 
živin a vylučování produktů přeměn je v rovnováze, avšak postupem času Chronos nebo 
Saturn hromadí překážky ve vylučovacích orgánech, vyměšování se postupně omezuje, cesty 
života jsou ponenáhlu zahrazovány, sešlost a rozklad naklánějí vahadla života (Váhy) směrem k 
říši smrti. 
Podobně je to v jiných ohledech. Zajišťuje-li Slunce oblíbenost ve společnosti, sytí-li své 
chráněnce optimismem a umožňuje-li jim usměvavý pohled do budoucna, Saturn formuje 
samotáře, plní jejich život pesimizmem a hořkostí. Slunce podporuje hladký průběh našich 
záměrů a záležitostí, Saturn klade do cesty překážky, jejichž původ se zdá byt přímo záhadný. 
Vzniká dojem, jakoby se celý svět postavil proti takovému člověku a chtěl zmařit veškeré 
jeho plány. V Božím království jsou všechny věci zaměřeny k dosažení dobra a rovněž vliv 
Saturna je využíván k překonání Marsovy vznětlivosti jako záporného rysu. Podstatnou 
vlastností Saturna je omezování. Je pomalý a vytrvalý. V protikladu k n ěmu je Mars prudký a je-
ho myšlenka je rychle proměňována v č in. Saturn naopak, pozorně se rozhlíží, než se dá 
do pohybu a jeho chladný, předvídavý rozum nepřipouští trhliny a mezery v systému svých zásad. 
V horoskopu mladé duše je Mars postaven silně a takový člověk se vyvíjí v závislosti na hmotných 
podmínkách víc než zvíře vlivem zákona, který nechává přežít silnějšího. Avšak postupně vystupuje na 
scénu Saturn a svým neúprosným zákrokem tlačí provinilce ke zdi, kvadratury a opozice působí starosti 
a utrpení. Moc Saturna je větší než Marsu, aby brzdil a mařil jeho nerozumné počínání. Skoro se zdá, 
že veškeré úsilí je marné v důsledku Saturnova omezování. 
Eliáš neslyšel hlas skrytý v ohni, v bouři a zemětřesení, avšak po uklidnění živlů zaslechl tichou 
promluvu, která ho utěšovala. Podobně se daří nám, pokud podléháme Marsovým podnětům a 
jsme v důsledku toho neukáznění a neschopní spojit se s Vyšším Já. Potom vždy zasáhne Saturnova 
ruka a trestá svévolného Marsova Ducha. Avšak zdá-li se noc nejtemnější jako Eliášovi v jeho jeskyni, 
potom zaslechneme i my hlas, který nám bude po bouři věštit mír. 
Saturnova pouta jsou nepříjemná. Nezřídka jsme rozhněváni a popuzeni jejich těsností, která citelně 



35 

 

omezuje náš svobodný pohyb. V průběhu tohoto omezení však zrajeme a pěstujeme nové cenné 
schopnosti, a je-li omezení odstraněno, máme povinnost užívat nových schopností dosud Saturnem 
utvářených. Stejně jako tělesné svalstvo mohutní tělocvikem a fyzickou námahou, tak stejným způsobem 
roste síla Duše, utkává-li se s překážkami Saturnovy povahy. Jeho poučka zní: Trpělivost a vytrvalost v 
konání dobra. 
Většina z nás je nakloněna pohlížet na Saturna v našem horoskopu jako na symbol zla s ohledem 
na strádání, které způsobuje, avšak to je jednostranný pohled, neboť v Božím království není nic 
zlého. Dnešní zlo je budoucím dobrem. Vzpomeneme-li si, že osud, který se projevuje naším 
horoskopem, je naším vlastním dílem vytvořeným v minulých životech, pochopíme, že Saturn ozna-
čuje pouze naše slabá místa, kde jsme nakloněni dopouštět se chyb a omylů. Slabá místa jsou 
odhalována pokušením, a když mu podlehneme, následuje automaticky trest jako přirozený a 
logický důsledek, neboť každý zlý čin je zárodkem trestu, který vnucuje a připomíná našemu 
vědomí spáchané zlo. Musíme si jasně uvědomovat, že planety nás uvádí na jistou cestu, na níž jsme 
podněcováni k jistým činům a naším úkolem je rozlišování dobra a zla a potom zvolení dobra. 
Dopustíme-li se chyby, podlehneme-li pokušení a dojde-li k přestupku, následuje odplata dle Zákona 
příčiny a následku a celý tento průběh je symbolizován Saturnem. Nejsme trestáni, protože jsme 
pokoušeni, nýbrž jsme trestáni, protože jsme podlehli pokušení. Předpokládejme např., že Saturn 
je v Raku. V takovém případě je jasné, že jsme v minulosti byli nestřídmí v jídle a pití. Důsledkem 
přetěžování zažívacích orgánů je jejich oslabení a nenaučíme-li se střídmosti a přiměřenému výběru 
jídla, budeme postiženi trestem, který se projeví zažívací poruchou. Budeme pokoušeni pamlsky a 
snad budeme jevit odpor k jednoduché stravě, která je zdraví prospěšná. Zdoláme-li však svou 
chut na pochoutky, nemůže pokušení vyvolat poruchy trávení. Tedy potrava a ne mstivé Božstvo nás 
automaticky trestá, dokud se nenaučíme ovládat svůj apetit. 
Podobné je to v jiných ohledech, je-li Saturn v 1. domě nebo ve 3. a 9. a nepříznivě aspektován 
Merkurem nebo Lunou. Potom jsme nakloněni promýšlet dopodrobna naše nezdary a naplnit život 
sklíčeností. Je to pro nás výstrahou, abychom byli družnější a neodvraceli se od slunných stránek 
života. Svět je moudře řízen Bohem a Jeho služebníci nás soustavně uvádějí na cestu dobra. Není zde 
opravdu důvodu k trvalé skleslosti a nepochopíme-li tento řád dnes, Saturn zítra své sevření zesílí 
a bude utahovat svěrací kazajku, až nás přivede k zoufalství. Potom nám už nezbude nic jiného, než 
roztrhat okovy vlastních nedostatků a uznat nutnost vyrovnanosti a optimizmu. 
Kdyby zde nebylo krotícího a výchovného vlivu Saturnova, promrhali bychom neúčelně a 
bezohledně všechny síly a světlo života by rychle uhaslo v přepychu a rozmarech. Saturn je 
výstižně znázorněn jako pán času s přesýpacími hodinami a kosou. Nedovolí, abychom opustili 
školu života, dokud neuplynul čas a dokud nebyla zvládnuta lekce. Kromě toho, položí-li svou 
těžkou ruku na prchavou Lunu nebo Merkura, hbitého posla Bohů, prohlubuje myšlení a činí člověka 
vážnějšího, který má lepší předpoklady soustředit se na problémy života. Činí rozum vynalézavým a 
schopnějším utkat se s potížemi života. Taktnost a diplomatičnost„ metoda a systém, vytrvalost a 
trpělivost, čestnost a cudnost, píle a mechanická zručnost, spravedlnost a poctivost, to jsou 
všechno cenné vlastnosti poskytované dobrým Saturnem a jen v případě porušení zásad a zákonu, 
které střeží, dochází k udílení trestu jeho nepříznivými aspekty,  až nás srazí na kolena a 
př inutí  modlit  se nebeskému Otci a žádat ho o odpuštění a sílu k překonání našich záporných 
povahových vlastností. 
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Saturn ve dvanácti domech 

Saturn v prvním domě a příznivě ozářen je šťastným znamením bez ohledu na počáteční potíže v dětství 
a mládí. Konečný ůspěch je zajištěn trpělivostí, sebeovládáním a promyšleným postupem. Tito lidé mají 
obdivuhodnou pracovní výkonnost. Zdá se, že je nedokáže nic unavit a nikdy se nevzdávají. Mají 
neotřesitelnou sebedůvěru a spoléhají na své schopnosti. Obvykle zakončují s úspěchem své záměry. 
Avšak je-li Saturn v prvním domě poškozen, je takový člověk bojácný a nerad přejímá zodpovědnost. Je 
lstivým tajnůstkářem a nelze mu důvěřovat. Jeví se náchylnost ke sklíčenosti a odloučenosti. Ostatní 
lidé se mu vyhýbají. Osud jej po celý život stíhá starostmi, zklamáním a překážkami všeho druhu. 
Je to rovněž znamením chatrného zdraví, hlavně v mladším. věku. Vyskytují se zranéní hlavy, 
nachlazení a vystupuje-li Štír, znamená to zácpu, ve Lvu slabý krevní oběh, v Raku špatné trávení, ve 
Vahách nemoci ledvin a podobně u ostatních znamení. 
 
Saturn ve druhém domě a příznivě aspektován přináší peníze dědictvím a jejich rozmnožení 
novodobými hospodářskými metodami, opatrností a osvědčenými způsoby investování hlavně v 
případě, je-li Saturn povýšen ve znamení Vah. Řada nejbohatších světových finančníků měla Saturna v 
této pozici. Získávají základní kapitál od svých předků a Saturnův paprsek jim dává obchodní 
prozíravost a zdatnost při ukládání dlouhodobých investic. Dovedou zděděné bohatství nejen udržet, 
ale mnohdy i zvětšit. Je-li Saturn slabě postaven nebo je-li poškozen, je naznačena celoživotní chudoba. 
 

Saturn ve třetím domě a příznivě aspektován je známkou vážného, hlubokého a střízlivého myšlení se 
schopností soustředění a dostatkem sil potřebných pro řešení nejobtížnějších vědeckých problémů a 
jiných záležitostí. Tento vliv obdařuje taktem, diplomatičností,  spravedlností,  čestností a všemi 
ostatními Saturnovými dobrými vlastnostmi. 
Je-li Saturn ve třetím domě poškozen, prozrazuje roztržky se sourozenci, nebezpečí na cestách, 

překážky a zklamání při úsilí dosáhnout vzdělání nebo při studiích. Vzniká neklid pro neblahé 
předtuchy, neodůvodněné starosti a vůbec malomyslnost. 
 

Saturn ve čtvrtém domě a příznivě aspektován ukazuje na dědictví, zisk z vlastnictví domů a 
pozemků, ze zemědělství a hornictví při pečlivém a hospodárném řízení. Úspěch vzrůstá v průběhu 
života. Je-li Saturn ve čtvrtém domě poškozen, znamená předčasnou smrt jednoho z rodičů, nesoulad a 
potíže v domově, ztráty majetku a jako důsledek chudobu. Tento vliv způsobuje bez ohledu na aspektaci 
osamělost ve stáří. 
 
Saturn v pátém domě a příznivě ozářen Sluncem nebo Jupiterem je známkou úspěšných spekulací s 
předměty ovládanými Saturnem, jako jsou domy, pozemky a doly. Toto postavení Saturna a jeho 
aspekty ukazují na veřejnou funkci zvláště ve spojení s pedagogikou. Poškozený Saturn v 5. domě 
znamená těžkosti, zklamání a odklady v milostných vztazích a při námluvách hlavně v mladších 
letech. Mnohdy je upřena pozornost na někoho mnohem staršího, než je osoba, jejíž horoskop 
posuzujeme. Počet dětí je omezen a není vyloučena možnost smrti jednoho nebo více z nich. Děti 
působí starosti. 
 
Saturn v šestém domě příznivé aspektován znamená schopnost jednat se zaměstnanci a 
podřízenými přiměřeným a účinným způsobem, neboť takový člověk je jednak klidný a 
umírněný, jednak pevný a vážný. Způsob jeho jednání vzbuzuje 
u zaměstnanců úctu a poslušnost. Jeho příkazy jsou piněny bez odmluv a nelibosti, které jsou dávány 
najevo lidmi ovládanými nízkým výbojným Marsem. 
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Je-li Saturn v šestém domě poškozen, vyskytují se v životě časté nemoci a je-li Saturn v některém málo 
odolném znamení, jako je Panna, vzniká u takového člověka nebezpečí chronického onemocnění. 
Stane-li se obětí takové nemoci, bývá uzdravení takřka nemožné pro nedostatečnou zásobu životních sil. 
Druh nemoci je závislý na znamení, do něhož padá hrot šestého nebo dvanáctého domu. Zdravotní stav 
takového člověka je složitý. Poškozený Saturn v 6. domě ztěžuje rovněž možnost trvalého 
zaměstnání. Přináší zrozenci těžký život, neboť si nemůže vydělat na slušné živobytí ani za 
předpokladu, že mu to dovoluje zdravotní stav. 
 
Saturn v sedmém domě příznivě aspektován označuje manželského partnera, který je obdařen 
saturnovskými ctnostmi, prozíravostí, obezřetností, opatrností, mlčenlivostí, šetrností a přiměřenou 
hospodárností, které umožňují vytvoření spolehlivé sociální a finanční základny. Toto hmotné zajištění 
je často výhodné v případě úmrtí manžela, které se vyskytuje při obsazení 7. domu ať už příznivým či 
záporným Saturnem. Poškozený Saturn v 7. domě označuje nespokojeného, chladného a 
nepříjemného druha, který zrozence stále omezuje. Jeho nejpoužívanějším slovem je: „Nesmíš". 
Vznikají rovněž obtíže a ztráty v důsledku soudních sporů vůbec, takže je lépe vyhnout se jim a 
neuzavírat smlouvy a dohody se společníky, neboť zrozenci hrozí zrada. 
 
Saturn v osmém domě příznivě ozářen nebo v Kozorohu a Vahách, kde je vládcem nebo v 
povýšení, přináší zisk sňatkem nebo dědictvím se schopností rozumného užití získaného jmění. Lze 
očekávat rovněž dlouhý život a přirozenou smrt. Je-li však Saturn poškozen, nebo má-li slabé postavení v 
Raku nebo v Beranu, peněžní poměry takového člověka se po svatbě zhoršují a je třeba počítat s trvalou 
slabostí. 
 
Saturn v devátém domě a příznivě aspektován dává hluboké, vážné, bohaté myšlení se 
schopností a sklonem ke studiu práv, vědy a filozofie, věd exaktních a metafyzických. Je to skvělý vliv 
a podporuje činnost různých ředitelů a prezidentů, soudců a kněží. Takoví lidé zanechávají po 
sobě vždy viditelnou stopu a jejich povaha je závislá na hvězdných vlivech, které zasahují Saturna, ale 
rovněž na směru ůsilí, který si zrozenec zvolí. 
Je-li Saturn v devátém domě poškozen, je takový člověk pokrytcem, jednostranně kritickým a 
jízlivým. Vyskytuje se nebezpečí na cestách, v cizině a v souvislosti se zákony. 
 

Saturn v desátém domě ukazuje silného, sebevědomého a ctižádostivého ducha s vytrvalostí a 
důsledností, která je nezbytná k životnímu vzestupu. Je to znamení samorostlé individuality se zásobou 
skvělých saturnovských vlastností jako je taktnost, předvídavost, čestnost a soustavnost ve využívání 
nejnovějších poznatků. Tito lidé jsou předurčeni pro zodpovědná místa v průmyslu, v bankách nebo 
na jiných zodpovědných pracovištích. 
Je-li Saturn poškozen nebo má-li oslabené postavení dle znamení, dává stejné schopnosti pro vzestup, 
avšak postavení takového člověka je ohroženo lstivostí, úskoky a pochybnými obchodními metodami, 
jichž takový člověk používá. Nakonec bývá odhalen a to je počátkem úpadku a ztráty cti. Napoleon měl 
prý Saturna v 10. domě. 
 
Saturn v jedenáctém domě příznivě aspektován dává starší a zámožné přátele, kteří pomáhají 
zrozenci uskutečňovat jeho přání a naděje. Je-li však Saturn poškozen, varuje před přáteli pokročilého 
věku, neboť se budou snažit využít ho k vlastnímu prospěchu a opustí ho, až jim přestane být užitečný. 
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Saturn ve dvanáctém domě znamená odloučený život a zaměstnání, v němž člověk nepřichází 
do styku s širokou veřejností. Je-li příznivě ozářen, dává úspěch jako zaměstnanec v sociálních 
institucích, starobincích, nemocnicích nebo vězeních. Je-li poškozen, hrozí nebezpečí 
dlouhodobých nemocí, uvěznění, práce v podřadných a opovrhovaných zaměstnáních. 
 

Saturn ve dvanáctí znameních 

Saturn v Beranu má slabé postavení a nemůže proto poskytnout své dobré kvality v piném 
rozsahu ani při příznivém ozáření. Nicméně propůjčuje ve snížené míře rovnováhu, sebedůvěru, 
spolehlivost, píli, vytrvalost a trpělivost. Je-li však Saturn poškozen, podléhá taková osoba 
snadno hněvu, zlobě a nenávisti a má sklon k žárlivosti, zlomyslnosti a mstivosti. 
 
Saturn v Býku kladně aspektován způsobuje u dotyčného člověka pomalé vyjadřování, avšak jeho 
slova mají váhu a je užitečné vyslechnout si je. Jeví sklon k mlčenlivosti a pomalému rozhodování, 
avšak vytrvale a neoblomně zastává jednou přijatý názor nebo postoj. Dovede mlčet a je možno mu 
svěřit vlastní i cizí tajemství. Je-li Saturn záporně aspektován zvláště Merkurem, způsobuje vady řeči a je-
li poškozující planetou Mars, vyznačuje se povaha prudkostí. Toto postavení Saturna přináší nedostatek 
peněz. 
 
Saturn v Blížencích obdařuje člověka hlubokým, soustředěným, soustavným a vědeckým myšlením, 
které se dovede přizpůsobit podmínkám a utkat se se všemi nahodilostmi života. Má zájem hlavně o 
matematiku a je-li literatura zvolena jako povolání, je dávána přednost vážnějším oborům se 
vztahem k mechanice a průmyslu. Je-li Saturn závadný, vznikají rozpory se sourozenci, 
se záležitostmi, které mají vztah k literatuře a zákonům, nebezpečí na krátkých cestách. Náchylnost k 
plicním onemocněním je výstrahou před nachlazením. 
 
Saturn v Raku je vždy slabý a jeho dobré vlastnosti se nemohou v tomto postavení projevit s 
náležitou výrazností. Přesto dává zdravý úsudek, který se týká domú, pozemků, dolů a přináší zisk, 
kdykoliv do nich investujeme peníze. Je-li příznivě ozářen, podporuje šetrnost, hospodárnost a 
pohodlné domácí prostředí, které se zvláště ve stáří utváří klidně a souladně. Takový člověk je střídmý a 
dokáže odolávat chutným jídlům i jejich množství. Je-li Saturn poškozen, naznačuje tísnivé domácí 
poměry, zrozenec je omezován nevyspělým partnerem, který nemá pochopení pro vyšší zájmy a v 
zárodku dusí každou ušlechtilejší myšlenku. Těžkosti, starosti a zklamání narůstají s přibývajícím věkem 
a k tomu se druží choulostivé zdraví, neboť Saturn v Raku znamená nevýkonný žaludek, jehož 
důsledkem je hnisotok dásní. Potrava nemůže být řádně zpracována a nemají-li tito lidé dostatek vůle k 
dodržování střídmosti v jídle, stávají se obětmi chronické žaludeční nemoci. Saturn v Raku rovněž 
naznačuje náboženské založení a sklon ke studiu hlubších věd. 
 
Saturn ve Lvu příznivě ozářen přináší prospěch od osob vyšší sociální úrovně a úspěch plynoucí z 
veřejné funkce vyžadující Saturnovy dobré vlastnosti, jako je taktnost, diskrétnost, soustavnost, 
čestnost, promyšlenost postupu, organizační talent. Tito lidé nejsou tělesně příliš odolní, avšak zdraví si 
mohou udržet rozumným užíváním sil dle Saturnových zásad. Je-li Saturn poškozen zen, jsou tito lidé 
prudcí, žárliví a nerozpakují se použít podvodu a lsti, aby dosáhli stanovených záměrů. Toto postavení 
Saturna působí srdeční nemoci. 
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Saturn v Panně obdařuje rozumem, který má sklon k náročným vědeckým a filozofickým 
studiím. Je zde niterná schopnost vést jiné. Dalšími povahovými rysy jsou šetrnost, hospodárnost, 
střídmost. Avšak je-li Saturn poškozen, myšlení se soustřeďuje na tělesný a zdravotní stav a 
takový člověk se stává hypochondrem ze záliby. Vyhledává lékařskou pomoc, ačkoliv většina 
jeho nemocí je založena na pouhých domněnkách a představách. Toto postavení Saturna skrývá v 
sobě náchylnost k střevním nemocem. 
 
Saturn ve Vahách je povýšen, a proto úč inkuje silně. Je-li příznivě ozářen, uděluje všechny 
dobré vlastnosti a zajišťuje veřejné uznání a úctu. Manželský partner je čistý a cudný jako ryzí 
zlato. Zdraví je dobré a život dlouhý. Je-li však Saturn poškozen, znamená to, že manželský druh 
je nevěrný a nespolehlivý nebo brzy zemře. Soudní spory způsobují ztráty a nepřízeň veřejnosti. 
Vznikají převážně choroby ledvin. 
 
Saturn ve Štíru příznivě aspektován dává výjimečný postřeh, nevyčerpatelný zdroj nápadů za 
nejobtížnějších podmínek, nezkrotnou odvahu a nedostižnou vytrvalost, před nimiž neodolá žádný 
technický problém. Takoví lidé jsou výtečnými inženýry a jsou nepostradatelní při všech 
tvůrčích dílech. Slučuje se u nich ohnivost Marsu se Saturnovou předvídavostí a jsou proto 
nedostižní. Získávají dědictvím, šetrností a hospodárností a jejich peněžní poměry se zlepšují po 
svatbě. Zdraví je dobré a život dlouhý. Je-li Saturn poškozen, je manželský partner chudý, 
těžkopádný, lakomý a dotěrný. Je náchylný k starostem a jeho zdraví je vratké. Je sužován 
zácpou a hemeroidy, které potom působí škodlivě na nervy a celou tělesnou soustavu. 
 
Saturn ve Střelci příznivě ozářen vytváří šlechetnou, shovívavou a lidumilnou povahu se snahou 
povznést lidstvo jeho vlastním úsilím, důsledným dodržováním zákonů a náboženskou vý-
chovou. Spojují se zde všechny Saturnovy ctnosti s Jupiterovou velkorysostí a jeho vzletným 
založením, takže tito lidé se snaží vždy pracovat ve prospěch obecného blaha ve shodě se 
svými schopnostmi a svým postavením. Těší se proto široké důvěře, jsou ctěni a váženi a dosazováni 
na zodpovědná místa, kde jejich schopnosti jsou náležitě uplatňovány v oboru sociálním, 
průmyslovém a církevním. Je-li Saturn poškozen, činí to člověka neupřímného, bezohledného, 
jízlivého, který se vtírá do úřadu a funkcí za účelem jejich zištného využití jen ve vlastní 
prospěch. Vznikají rovněž právní zápletky a v souvislosti s nimi ztráty. Vlivem tohoto postavení 
Saturna vznikají plicní choroby a je třeba pečliv ě dbát, aby nedošlo k nachlazením. 
 
Saturn v Kozorohu příznivě aspektován působí silně a jeho přednosti mají náležitou váhu. Takový 
člověk sleduje své cíle s neochvějnou rozhodností bez ohledu na čas a lze ho bez přehánění 
přirovnat k Gibraltarské skále. Navzdory všem překážkám a nezdarům dosahuje nakonec 
značného úspěchu a je svými současníky vážen. To platí, je-li Saturn příznivě ozářen, v opačném 
případě však takový člověk vidí život černě a všelijak zkresleně. Je vcelku nespokojen a někdy se tento 
duševní stav stupňuje až na choromyslnost. Těmto lidem nelze důvěřovat, jsou lstiví a prolhaní. 
 
 
Saturn ve Vodnáři propůjčuje kladný životní postoj, sympatickou přátelskou povahu, jasné 
vyjadřování, rozhodný přístup ke všem životním záležitostem s úsilím o přiměřenou míru a 
vyváženost. Tito lidé si tímto způsobem získávají přátele mezi staršími zámožnými lidmi a 
intelektuály, kteří jim pomáhají. Je-li Saturn ve Vodnáři poškozen, způsobuje vychytralost a 
lstivost, kterou tito lidé obratně vykořisťují jiné po předchozím získání důvěry a přátelství. Takoví 
lidé obvykle klesnou na nižší společenskou úroveň. Vyskytuje se náchylnost k srdečním potížím a 
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křečovým žilám. 
 
Saturn v Rybách příznivě aspektován umožňuje úspěch odloučeným způsobem života v 
samotě, kde člověk nepřichází do styku s veřejností, jako např. v laboratoři při výzkumné práci 
nebo v sociálních institucích, které pečují o staré a nemocné občany. Cítí se nejlépe v domácím 
prostředí. Poškozený Saturn přináší nebezpečí omezení chronickou chorobou nebo uvězněním. 
Takový člověk má mnoho nepřátel, kteří ho vytrvale pronásledují. 
 

Saturn v aspektech s jinými planetami 

Slunce sexti l nebo trigon Saturn vybavuje č lověka řadou nejlepších schopností, neboť 
spojuje přednosti obou planet a k tomu je možno blahopřát. Takový člověk je předvídavý, pracuje dle 
osvědčené soustavy a promyšlené organizace a jeho vytrvalost je dostačující k úspěšnému zakončení 
všech záměrů bez ohledu na překážky. Tímto postupem si nevytváří nepřátele, neboť je čestný, zdvořilý a 
ohleduplný, upřímný a spravedlivý. Nikdy se neuchyluje k nedůstojnému jednání. Je-li sám 
přesvědčen o správnosti svého postupu, nevzdá se ho za žádnou cenu. Tyto aspekty přinášejí úspěch v 
politických a právních funkcích, rovněž ve vztahu k hornictví a zemědělství. Takový člověk nabývá 
zisku dědictvím, avšak úspěch a uznání se dostavují až ve středním věku. 
 
Slunce konjunkce nebo parale la Saturn. Oba tyto aspekty mají zhoubný účinek na zdraví, 
zvláště v pohyblivých znameních, kde tělesná odolnost je snížena. V Blížencích, Střelci a Rybách 
vzniká náchylnost k tuberkulóze. Méně nemocí se vyskytuje v pevných znameních, jejichž životní 
síly jsou značné. Když člověk přesto onemocní, uzdravení je obtížné, protože jeho tělo má 
nedostatečnou regenerační schopnost. To platí hlavně v horoskopu muže. V horoskopu ženy 
znamená choulostivé zdraví manžela. 
 

Slunce kvadratura nebo opozice Saturn. Tyto aspekty jsou v protikladu ke všemu, co nazýváme 
úspěchem, avšak poskytují bohaté zkušenosti. Z hlediska duchovního růstu jsou velmi vítány. Nejpečlivěji 
připravené plány se střetávají s překážkami a všechna přání a naděje jsou mařeny. Manželství bývá 
nešťastné a končí obvykle rozvodem nebo úmrtím druha. Tito lidé jen s obtížemi najdou zaměstnání a 
nesnadno si ho udrží. Vznikají rozpory se zaměstnavateli a jinými autoritami. Zmocňuje se jich 
pocit, že jsou po celý život upoutáni na jedno místo bez možnosti nějakým způsobem se projevit a 
uplatnit. Toto jsou vnější zkušenosti a jevy, avšak příčiny vězí v nitru a dokud nejsou odstraněny, 
musí trpět nouzi. Důsledkem je sklon uchýlit se do samoty a přerušit styky s ostatními. Člověk se 
stává škarohlídem, který kazí všude dobrou náladu, má nepatrné pochopení pro city a záležitosti 
jiných a je velmi umíněný. V horoskopu ženy ukazuje na sňatek s mužem podstatně starším, který 
ji bude omezovat a držet velice zkrátka. Dále to věští smrt manžela a často několik sňatků v důsledku 
smrti nebo rozvodu. 
Tyto vlivy přinášejí často dědictví, které je spojeno s potížemi a soudními spory. Dotyčná osoba 
promarní takto získaný majetek. Je-li Saturn ve Vahách, ve svém povýšení, je příznivější pozdější 
životní období, protože nabyté zkušenosti pomohou ke správné orientaci. 
 
Venuše sext i l  nebo t r igon Saturn. K ladnými  v lastnostmi Venuše jsou láska a cit a 
žádoucími vlastnostmi Saturna jsou taktnost, promyšlenost postupu, soustavnost a uspořádanost, 
spravedlnost, hospodárnost a šetrnost, a proto můžeme usuzovat v případě příznivého spojení obou 
planet, že takto ovlivněná osoba bude věrná, pravdomluvná, spravedlivá, čestná, předvídavá, vytrvalá a 
bude uplatňovat ve svém jednání systematičnost a pořádek. Tyto vlastnosti rozhodují o zdaru v 
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každém oboru lidské činnosti. Takový člověk bude vyhledávaným přítelem a rádcem, protože je možné 
se na něho spolehnout při pinění každého zodpovědného úkolu. Jeho vkus a zvyky jsou jednoduché, 
zásady nelze ovlivnit úplatky. Tyto aspekty lze pokládat za jedny z nejšťastnějších. 
 
Venuše paralela, konjunkce, kvadratura nebo opozice Saturn, probouzí zlé vlastnosti 
obou planet. Těžkosti, které kříží životní pouť, mají svůj původ ve vztazích k druhému pohlaví. Takový 
člověk osnuje tajná spojení v zájmu ukojení svých vášní neobvyklým způsobem. Jeho zvrácené tužby 
jsou často zaměřeny na osoby mnohem mladší, než je sám. Uzavře-li běžný sňatek, stává se žárlivostí 
posedlým tyranem a trápí manželského druha soustavným podezříváním. Je rovněž velmi lakomý a 
hrabivý. Nemá přehled v obchodních záležitostech a důsledkem jsou ztráty, omyly a finanční 
zhroucení. V mladších letech je využíván staršími lidmi, v pozdějších letech naopak se stávají mladší 
lidé obětí jeho vlastních intrik. 
 
Merkur sextil nebo trigon Saturn  účinkuje jako brzda na povrchní a neustálené myšlení a 
propůjčuje mu vážnost, hloubku a soustředěnost, které mají v životě neocenitelný význam. 
Důkladnost a prozíravost úsudku naznačené tímto aspektem zajišťují úspěch v každém povolání. Lidé 
s tímto aspektem překonávají trpělivostí a vytrvalostí dočasné potíže, opatrnost a správný odhad 
činí je trvale neporazitelnými. Jsou hledanými pracovníky všude tam, kde je zapotřebí pevná ruka, 
klidné rozvážné chování řízené rozumem a vůlí. Nevystupují však do popředí. Jsou bezvýhradně 
čestní a jsou proto nejlepšími soudci, s jakými se můžeme setkat. 
 
Merkur konjunkce nebo parale la  Saturn. Tyto aspekty propůjčují rovněž hloubku a 
předvídavost myšlení a ostatní vzácné vlastnosti uvedené u sextilu a trigonu, je-li Merkur jinak dobře 
postaven. Avšak míra dobrodiní není piná a takový člověk je méně pohotový. Nedosahuje úspěchu ve 
stejném rozsahu jako u aspektů neomezeně příznivých. Je rovněž melancholicky založen, jak to bývá 
u kvadratury a opozice nebo je-li takový aspekt v pohyblivých znameních a v Kozorohu. V 
Blížencích vzniká zvláštní směs zdrženlivosti a obratnosti. Tito lidé nemají dostatek jistoty k uchopení 
potřebných věcí, a proto se jim vymykají jako z namydlených rukou. Tyto vlivy zapříčiňují rovněž 
bojácnost a jeli Merkur poškozen, musíme počítat s nežádoucími vlastnostmi uvedenými pod kvadraturou 
a opozicí. 
 
Merkur kvadratura nebo opozice Saturn způsobuje překážky a omezení po celý život. Úsilí 
takového člověka je mařeno na každém kroku tajnými nepřáteli a jejich zlovolnými pomluvami. Tyto 
podmínky jej činí během času zatrpklým a jízlivým a konečným důsledkem je, že se mu vyhýbá 
každý, kdo může. Stává se postupně samotářem, uzavírá se a přemítá o svých nezdarech. Takový 
člověk se někdy stane obětí zvlášť žalostné trudomyslnosti. Tyto vlivy činí někdy člověka lstivého a 
prolhaného. Probouzejí stejný zájem o studium okultních věd jako u příznivých aspektů, avšak s 
nápadným rozdílem. Příznivé aspekty podněcují k nezištné službě, záporné vedou k sobeckému 
zneužití v zájmu získání moci a vlastních výhod. 
 
Luna sextil nebo trigon Saturn udě luje rozumu nejlepší Saturnovy kvality. Takový člověk je 
sebevědomý, vážný, jedná vyrovnaně podle osvědčených pravidel, je pečlivý, šetrný a dosahuje úspěchu 
promyšleným a umírněným jednáním. Tito lidé jsou rozumní a důvěryhodní, jsou čestní, 
spravedliví a dosahují úcty a uznání ve společnosti. Trpělivost, vytrvalost a pevná vůle budí dojem 
nevyčerpatelnosti. 
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Luna konjunkce nebo parale la Saturn není  vždy Zlým aspektem, pokud jde o rozumovou 
vyspělost, neboť prohlubuje myšlení a soustředěnost. Je-li Saturn silně postaven v Kozorohu nebo ve 
Vahách a je-li zároveň Luna příznivě aspektována, zaručuje rozvoj kladných Saturnových 
vlastností, avšak vždy s příměsí chmurnosti a občasnými závany škarohlídství. Je-li však Saturn slabě 
umístěn, zvláště v Beranu, a je-li Luna poškozena, musíme konjunkci posuzovat jako kvadraturu a 
opozici. Účinek konjunkce musíme hodnotit rozdílně ve vztahu k různým věcem a záležitostem. 
Příklad: konjunkce je výhodná pro soustředěné myšlení, avšak působí rušivě na zažívací ústrojí 
především u ženy, u níž současně vzniká náchylnost k potížím s menstruací se všemi průvodními jevy a 
následky. U muže to znamená smrt manželky. Podobné hodnocení musíme provést v případě 
konjunkcí jiných tzv. škůdců. 
 
Luna kvadratura nebo opozice Saturn je znakem starostí a nezdaru v životě, neboť myšlení se 
zaměstnává převážně obavami a trápením. Takový člověk šíří ve svém okolí ovzduší stísněnosti, a protože 
myšlenky mají sílu, je důsledkem této povahy zklamání a omezení všeho druhu. Takový člověk mívá 
nepříjemné zkušenosti a rozpory s lidmi, jež jsou symbolizovány Saturnem, pravděpodobně i s rodiči. 
Hrozí mu ztráty peněz a vydělává si je nesnadno. Žije ve stálé chudobě a mívá více nepřátel než 
příznivců. Stává se terčem pomluv a skandálů, avšak tento zlý osud je nesporně zasloužen, neboť takový 
zrozenec je lakomý, bezcitný, nesvědomitý, nenasytný a bezohledný vůč i ostatním. Musí být 
podroben Saturnovým tvrdým výchovným opatřením, které trvale pociťuje a jejichž účelem je jeho 
zjemnění. Je-li aspekt vzdálen 6, 5 nebo aspoň 4 stupně od přesného aspektu a je-li Saturn povýšen ve 
Vahách, nejsou tyto aspekty v druhé polovině života tak tíživé. Naznačuje to možnost naučit se potřebným 
lekcím a zákonitým důsledkem je zlepšení životních podmínek. Nepříznivé aspekty Luny k Saturnovi 
působí velmi špatně na zdraví především u ženy. Předpovídají choroby ženských ústrojí. V horoskopu 
muže znemožňuje tento vliv sňatek nebo způsobuje předčasnou smrt manželky. Je zde celková 
tendence k omezování všech záležitostí, které souvisí s domy obsazenými oběma planetami. 
 
Jupiter sextil nebo trigon Saturn dává pevný charakter s hlubokým, důkladným a filozofickým 
ražením, s dobrosrdečným založením a vyvinutým smyslem pro spravedlnost a ryzost postojů. V 
povaze jsou zastoupeny všechny dobré vlastnosti Saturna a Jupitera, které zaručují těmto lidem úctu a 
uznání společnosti, v níž pracují. Jsou jejími spolehlivými oporami v poměru k její úrovni a k vlastní 
ůrovni zrozence. Tyto aspekty dávají pohotový postřeh v obchodních záležitostech a schopnost chopit se 
vhodné příležitosti, shovívavost a porozumění, smysl pro svědomité pinění povinností, zbožnost a další 
žádoucí povahové rysy. 
 
Jupiter paralela nebo konjunkce Saturn dává stejné kvalitní vlastnosti jako sextil a trigon, 
avšak nikoliv se stejnou štědrostí, tzn. že vliv je zeslaben. Je-li Jupiter ve zničení nebo v pádu 
nebo jinak poškozen, ztrácí tyto aspekty na účinnosti. Působí však záporně na tepenný krevní oběh 
a zapříčiňuje předčasnou sklerózu tepen podobně jako kvadratura a opozice. 
 
Jupiter kvadratura nebo opozice Saturn utvář í  č lověka nedůvěřivého, váhavého, 
neschopného učinit jednoznačné rozhodnutí, vždy ve střehu před jinými, rovněž nedbalého a lho-
stejného se sklonem k odevzdanosti osudu. Často je odkázán na péči a podporu sociálních ústavů. 
Mnohdy bývá vězněn, neboť charakter je v základu nepoctivý. Tyto vlivy zapříčiňují rovněž 
kornatění tepen. 
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Mars sextil nebo trigon Saturn utváří člověka schopného, rozhodného a výkonného, který 
neupouští od započatého úmyslu a sleduje ho až do konce. Tím dosahuje mimořádných a 
pozoruhodných výsledků. Neoblomnou vůlí pronikne až ke konečnému řešení a prosadí se všude tam, kde 
méně silné povahy ztroskotávají. Tyto povahové rysy zajišťují vzestup až na nejzodpovědnější místa. 
Autorita těchto lidí je nesporná, nejsou však oblíbeni, neboť jejich povaha je chladná, tvrdá až 
krutá. Zdraví mají pevné. 
 
Mars konjunkce, paralela, kvadratura nebo opozice Saturn.  Tyto vesměs zlé aspekty činí 
člověka sobeckého, prudkého, drsného a krutého, záludného a naprosto nečestného, jemuž není 
radno důvěřovat. Jeho počínání mu nepůsobí žádné výčitky svědomí. Hrozí mu veřejné opovržení a 
vězení, rovněž nehody a násilná smrt. Je-li jedna z planet silně postavena nebo povýšena, zlý vliv je tím 
zesílen. Musíme si však vždy uvědomovat, že vážné poruchy nejsou výsledkem pouze jednoho aspektu. 
Horoskop musíme posuzovat jako celek. Jeden nebo i celá řada záporných aspektu nemusí mít vedle 
příznivých neomezený základní význam, ale pouze podstatně zeslabený nebo okrajový. 
 
Uran sextil nebo trigon Saturn je výhodným vlivem pro veřejnou funkci, neboť takový člověk je 
ctižádostivý a rozhodný se schopností soustředit myšlení a síly na hlavní a naléhavé problémy, 
které vyžadují dlouhodobou pozornost. Jejich plánovité a soustavné podnikání jim zaručuje autoritu. 
Tito lidé jsou nadáni vyšším stupněm intuice, jsou vedeni vnitřním hlasem, je-li třeba podniknout nové 
důležité kroky. Jsou vítanými pracovníky ve velkých podnicích a společnostech, kde jsou oceňovány 
jejich jedinečné schopnosti. Jejich všestranný přehled proniká do všech obo-rú. Jsou vynalézaví a 
často bývají úspěšnými vynálezci hlavně v oboru elektrotechniky. 
 
Uran konjunkce nebo paralela Saturn mají stejný příznivý vliv jako sextil a trigou, jsou-li 
planety v elevaci, v rohových domech, ve vlastních znameních nebo v povýšení, jako je Saturn ve 
Vahách nebo v Kozorohu, Uran ve Vodnáři nebo ve Štíru. Je-li konjunkce ve znameních, která oslabují 
nebo kazí vliv planet, jako v Beranu, v Býku, v Raku nebo ve Lvu, potom je vliv škodlivý a musíme ho 
posuzovat jako kvadraturu a opozici. 
 
Uran kvadratura nebo opozice Saturn vytváří bezohledný, nesvědomitý charakter a velmi prudkou 
povahu. Výbuchy zlosti jsou u takového člověka náhlé a nečekané jako blesk z modré oblohy a úplně 
ho vyčerpávají. Je velmi výstřední a pohlíží na vše z vlastního zkresleného hlediska. Je věrolomný, 
líný, nedbalý a někdy se stává společnosti nebezpečným. Tyto aspekty rovněž nevylučují možnosti 
chronické nebo nevyléčitelné choroby, kterou lze určit blíže dle znamení, v němž planety jsou. 
Horoskop musíme posuzovat jako celek a jednotlivý vliv se nemusí projevit do všech důsledků. 
Hodnotíme-li popsané vlivy, musíme pečlivě zvážit příznivé aspekty, neboť je mohou záporné 
pronikavě omezit, někdy skoro potlačit. 
 
Neptun sextil nebo trigon Saturn přináší světský úspěch, neboť formuje všechny Saturnovy 
ctnosti, čestnost, sebevědomí, rozhodnost atd., jejichž pomocí zrozenec dosahuje důvěry a uznání 
jiných. Avšak významnější účinek je duchovní a je pociťován pouze těmi, kdož jsou dostatečně 
citliví. To poznáme podle ostatních aspektů v horoskopu. V kladném případě propůjčuje tento 
aspekt schopnost pronikat do hloubky okultních a mystických jevů a rovněž praktické dovednosti jejich 
využití. 
 
Neptun konjunkce nebo paralela Saturn má stejný účinek jako aspekty příznivé, jsou-li 
planety ve vlastních znameních jako Neptun v Rybách a v Raku, Saturn ve Vahách a Kozorohu. 
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Neptun kvadratura nebo opozice Saturn varuje před ztrátami podvodem, klamem a zradou. 

 
Jupiter, planeta blahovůle 
Každá ze svatých Hierarchií, které pomáhaly u zrodu a během vývoje lidstva, přispěla jistými 
vlastnostmi a schopnostmi, jimiž rosteme a postupujeme ve velké škole života od nevědomosti k 
moudrosti, od nemohoucnosti k všemocnosti. Od Venuše jsme obdrželi neocenitelný dar lásky, která 
uvádí lidstvo do oblasti velmi početně odstupňovaných jemnějších citů a činí život krásným. Od 
Merkura jsme dostali rozum, jiný hodnotný dar, který nám dává možnost podřídit si hmotný svět a 
zaopatřit si životní potřeby. Avšak tyto dva dary nestačí, je třeba něco víc. Svatá jiskra v našem nitru 
hledá bránu k dalšímu vzestupu a čím více se vzmáhají láska a rozum, tím více mohutní úsilí o další 
postup. Tímto způsobem nelze však dosáhnout piného uspokojení, ledaže by Duch hledal a našel 
povznesení u svatého pramene lásky, která je symbolizována Venuší a vrcholí u své vyšší oktávy 
Urana. Náboženská horlivost se pak projevuje nejvelebnější zbožností, ale toto je pouze stupeň, 
který vyžaduje další zdokonalení. Zbožné cítění bez vědění je neúplné. Duchovní vzestup není možný 
ani s pouhou pomocí Merkurického pojítka, jímž je rozum a jeho vyspělostí symbolizovanou Neptunem, 
který je vyšší oktávou Merkura. Když je rozum ostrý jako břitva, je neužitečný, není-li doprovázen láskou. 
Z toho plyne, že jen spojením lásky a rozumu se může zrodit moudrost. Merkurický rozum a vědění 
nejsou ani dobří ani zlí a je možno je použít libovolně ve prospěch dobra nebo zla. Jejich kladné využití 
není zaručeno. Tato zkušenost je potvrzována i samotným geniem. Mluvíme o vojenském geniu v 
případě, že jde o výborného znalce vojenské taktiky. Avšak válečník, ať už Napoleon nebo řadový 
voják, nemůže zasednout v kruhu moudrých, neboť je nucen vědomě potlačovat jemnější city, tj. city 
lásky. Rozum se musí vyvíjet současně s láskou, oba se musí navzájem různým způsobem ovlivňovat, aby 
se nakonec mohly spojit a vytvořit vyšší hodnotu, tj. moudrost. A tuto vzácnou vlastnost se nám 
snaží vštípit vládce planety Jupiter, a tak napomáhat dalšímu vývoji lidstva, aby překonalo 
hmotnou ůroveň a povzneslo se do vyšších oblastí. Jupiter ův paprsek vzbuzuje a pěstuje u 
lidí dobro činnost, jemnost, uhlazenost, zdvořilost, šlechetnost, srdečnost, dobrovolné 
podřízení zákonům a zbožnost. Pravý syn Jupiterův je výstižně nazýván družným přítelem 
a jeho srdce je příliš velké, takže nemá dost místa v jeho hrudi. Koutky jeho úst směřují 
nahoru, jeho úsměv je široký a nelze ho nazvat jinak než radostným. Jeho srdečné, vřelé 
cítění je bezprostřední a tiskne-li vám ruku, č iní to s nepředstíraným durazem a  mus íme 
s i  dá t  pozor ,  abychom neu t rpě l i  vymknutí zápěstního kloubu. Je to č lověk, jehož rádi 
vidíme. Je vždy př ipraven komukoliv pomoci a všemi potřebnými způsoby. Zdá se být přímo 
vděčný, požádáte-li ho o nějakou službu a prožívá největší štěstí, muže-li poctivě pracovat, 
aby pomohl jiným. Nikomu neublíží a nezlobí se, stihne-li ho nezdar, avšak projeví své 
oprávněné rozhořčení, setká-li se s nespravedlivým jednáním jiných a ve svém hněvu 
postupuje nesmlouvavě a důsledně. Není však krutý a vůči útočníkům a utiskovatelům je 
velkorysý a smířlivý, jakmile byla sjednána náprava věcí. Takto vypadá ryzí Jupiteru, oblíbenec, který 
je v dnešní době pochopitelně velice vzácný. Přesto však vzrůstá počet lidí, kdož začínají kráčet cestou 
moudrosti a nacházíme u nich Jupiterovy ctnosti. 
Dle jistého pořekadla klepe příležitost každému na dveře, ale v protikladu k tomu si řada lidí 
stěžuje na nedostatek možností. Saturn je viněn z našeho neštěstí, známe-li už astrologická pravidla. 
Pozorně sledujeme jeho pohyb, abychom zavčas vystihli, kde na nás číhá nebezpečí a zlo, ale 
obvykle přitom zapomeneme podívat se na dobré zvěsti a tak propásneme naše příležitosti. Saturnovi 
to trvá třicet let, než oběhne zvěrokruhem a vytvoří při tom tranzity ke všem planetám, avšak Jupiter, 
nejlepší vliv v oblasti naší sluneční soustavy, proběhne stejnou dráhu za jedenáct roků, a proto nese 
s sebou trojnásobný počet dobrých událostí. 
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Skutečností zůstává, že každému se dostane spravedlivé odměny podle zásluh. Každý z nás je zahalen 
jemnou aurou, která zabarvuje naše názory o věcech a lidech a rovněž myšlenky, slova a činy projevované 
vůči nám ostatními lidmi. Je-li v naší povaze zahnízděna nízkost, zamlžuje naši auru a jsme náchylní 
vidět nízkost u jiných a v jejich chování vůči nám, a tím probouzíme u nich tuto vlastnost. Tento pochod 
je stejný jako přenášení kmitů ladičky na jinou ladičku stejného kmitočtu. Naopak pěstujeme-li Jupiterovy 
ctnosti velkorysosti, jeho úsměv, jeho vřelé smýšlení, brzo poznáme, že jeho blahodárný vliv bude 
mít převahu a učiní naši práci a náš život radostný. 
Jupiter dosahuje svých hodností, je-li v Rybách nebo ve Střelci, ve znamení vyšších tužeb a ideálů. Je 
povýšen v Raku, kde vládne Luna. Zárodečný atom, který zakládá hmotné tělo pro Ego, jež se vydalo na 
cestu ke zrození, je umístěn Lunou do oblasti Raka. Jupiter symbolizuje duchovní stránku. Dohlíží na 
vstup Ega do těla. Ovládá rovněž krev, která je nositelem Ega, ačkoliv úžeji vymezeným okruhem jeho 
působnosti je oběh tepenný. Podporuje vstřebávání živin a růst, proto rovněž ovládá játra. (Saturn 
ovládá žlučník.) Lidé ovlivnění Jupiterem milují okázalost a přepych. Najdeme je rovněž 
převážně mezi přívrženci tradičních církví. Zavrhují novodobé reformní sekty, které se odchylují od 
starých tradic a nejsou schvalovány širokou veřejností. 
Je-li Jupiter poškozen, činí člověka bezuzdného, který pohrdá zákony, je smyslný, požitkářský, nestřídmý 
v jídle a pití, výstřední, nedbalý v placení dluhů. Důsledkem je náchylnost k nemocem, potíže se 
zákony a ztráta občanské cti a úcty. Poškozený Jupiter svádí k zábavám, koňským dostihům a hrám. 

 
Jupiter ve dvanácti domech 

Jupiter v prvním domě příznivě ozářen znamená dobré zdraví a kromě toho štěstí v životě. Povaha 
je dobrotivá a přívětívá a přímo dýchá srdečností, upřímností, čestností a poctivostí. Tito lidé milují 
zábavu veřejnou i v kruhu přátel a cestování. Dovedou organizovat a řídit práci jiných a jsou proto 
hledanými pracovníky pro významná a zodpovědná místa. V pozdějším věku se u nich projevuje 
náchylnost k tloustnutí. 
Je-li Jupiter v prvním domě poškozen, jeví se povolnost vůči špatným zvykům a neřestem v souladu 
se znamením, v němž se nachází. Např. v Raku najdeme nestřídmého jedlíka, který povyšuje svůj 
žaludek na boha s nevyhnutelným důsledkem, že v průběhu let ztloustne nad přijatelnou míru, 
dojde k nepřiměřenému zvětšení jater a pochopitelně k dalším důsledkům vážné nemoci. Ve Střelci 
najdeme nepolepšitelného hráče a hazardéra, který nezaváhá vsadit se o vlastní duši. V Rybách se stává 
nevyléčitelným alkoholikem, ve Štíru nezřízeným vášnivcem nejhoršího druhu, a podobně u 
ostatních znamení. Jupiter v prvním domě poukazuje rovněž na nemoci krve. 
 
Jupiter ve druhém domě příznivě aspektován, zvláště Sluncem nebo Lunou, dává mimořádný 
finanční ůspěch v životě. Je-li Jupiter poškozen, je nebezpečí peněžních ztrát během zlých direkcí. Je-li 
Jupiter bez aspektů, neposkytuje pomoci a takový člověk zůstane chudým bez prostředků. 
 

Jupiter ve třetím domě příznivě aspektován dává pevně v povaze zakotvený optimizmus. Bez 
ohledu na dočasnou nepřízeň osudu pohlíží takový člověk na stříbrný okraj mračna tak upřeně, 
že zapomene na samotný mrak. Má výborný studijní prospěch a navíc dosažené vzdělání mu přináší 
značné výhody. Je oblíben mezi sourozenci a sousedy, jež mu v případě potřeby poskytují pomoc. 
Úspěch lze očekávat v povoláních, která souvisí s cestováním a vydavatelstvím. Je-li Jupiter poškozen 
ve třetím domě, bývá takový člověk stižen během svých cest nehodami a ztroskotáním, avšak 
úrazům a zraněním ujde vždy o vlásek. Je-li Jupiter poškozen Saturnem, je takový jedinec nedbalý a 
lhostejný. Ztratí nakonec úctu vlastních příbuzných. Je-li poškozovatelem Mars, ztratí důvěru pro své 
prudké a nerozvážné chování. 
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Jupiter ve čtvrtém domě příznivě aspektován poskytuje souladné domácí prostředí, zvláště ve 
zralejším věku. Tito lidé najdou vždy vhodnější podmínky ve svém rodišti, než kdekoliv jinde. Jsou 
svými rodiči účinně podporováni a pravděpodobně získají od nich dědictví. Jejich obchodní vztahy a 
záležitosti mají solidní základ a probíhají hladce, takže ve stáří vlastní úctyhodný. majetek 
v poměru k svému společenskému postavení a v poměru k možnostem, které jim poskytuje sociální 
soustava. Konec života prožívají v klidu uprostřed přátel, v blahobytu, a v příjemných podmínkách. 
Avšak je-li Jupiter poškozen, opouští takový člověk brzy své rodiště, neboť podmínky jsou zde pro něj 
nevýhodné. Plýtvání penězi a nerozumné výdaje, záliba v okázalosti a podobné sklony vy čerpají rychle 
jeho zásoby a přivedou jej na mizinu. Navíc falešná hrdost tnu nedovolí, aby provedl ráznou nápravu, 
jakmile narazí na holou skutečnost, která mu připomíná nutnost změny názorů a zvyku. Obvykle se 
rozhoduje začít znovu přesídlením do jiného města, nikoliv polepšením své povahy. 
 
Jupiter v pátém domě příznivě ozářen zvětšuje počet dětí, které přináší rodičům radost, ale též 
prospěch. Takový člověk požívá dobrou pověst a má věrné přátele, kteří v případě nutnosti vypomohou. 
Povaha je rovněž družná a dovede ocenit radost z dobré zábavy. Může očekávat zisk spekulací. Má 
vytříbený úsudek pro záležitosti pedagogické, vydavatelské nebo novinářské. Tato činnost bývá 
doprovázena úspěchem. Je dobrým učitelem, který dovede učební látku přednášet jasně a plynule. 
Je-li Jupiter poškozen, hlavně ve Střelci, najdeme lehkomyslného hráče, kterého postihnou ztráty, 
milovníka sportu, který nerad pracuje a má potíže s dětmi. 
Jupiter v šestém domě poskytuje pevné zdraví a úspěch v činnosti, která se zabývá péčí o nemocné a jejich 
uzdravováním, dává rovněž oddané služebnictvo a úctu všech, s nimiž přijde do styku ve svém 
zaměstnání. Je-li Jupiter poškozen, vzniká náchylnost k nemocem jater, ke zvětšení jater, obezitě a 
nemocem, které mají svůj původ v nestřídmosti. 
 
Jupiter v sedmém domě naznačuje, že se zrozenec seznámí s ušlechtilým, velkorysým a 
sympatickým manželským partnerem, který mu poskytne řadu výhod, pocit štěstí a sociální vze-
stup.  Je to vl iv,  který působí nejpř íznivě j i  na záležitost i  symbolizované sedmým domem, tj. 
manželství a podniky provozované se společníkem. Tento vliv zajišťuje oddaného, čestného a 
věrného společníka. Jejich vzájemná spolupráce je úspěšná a výnosná. Jako právníci dokážou bez 
problému smiřovat protivníky. Je-li však Jupiter slabý nebo poškozený, přináší ztráty v souvislosti se 
soudními spory důsledkem přílišné důvěřivosti. Manželství se uzavírá se zpožděním anebo je vůbec 
vyloučeno. Dojde-li k uzavření sňatku, trpí zrozenec nedbalostí a lhostejností svého druha. Je proto 
moudřejší za těchto okolností sňatek neuzavírat. 
 
Jupiter v osmém domě příznivě ozářen znamená peněžní zisk sňatkem, společnictvím a 
dědictvím, avšak při poškození soudní spory a ztráty v souvislosti s uvedenými věcmi. Dobrý Jupiter 
předpovídá rovněž pokojnou, lehkou smrt přirozeným vyčerpáním životních sil. 
 
Jupiter v devátém domě je známkou mírné, ušlechtilé, optimistické a milé povahy s 
náboženským založením, širokým rozhledem a snášenlivým postojem vůči názorům jiných. Takový 
člověk vyznává spíš staré ortodoxní myšlenkové směry. Je uznávaným členem společnosti a je schopen 
zastávat zodpovědné funkce v církvi, ve státním zřízení a filantropických institucích a společnostech. 
Tento vliv poskytuje sklon k cestování jednak z důvodů praktických, jednak pro radost a požitek. Je-li 
Jupiter postaven slabě dle znamení nebo poškozen, způsobuje nadutost a nepřiměřenou okázalost, 
která přesahuje finanční možnosti. Nevyhnutelným důsledkem jsou soudní spory, není vyloučená ztráta 
občanské cti. Nejsou vyloučeny rovněž nehody na cestách. 
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Jupiter v desátém domě příznivě aspektován je jedním z nejlepších vlivů, který přináší výjimečný 
úspěch jako důsledek vzorného života a ctnostné povahy. Platí to zvláště, je-li Jupiter kladně spojen se 
Saturnem, Sluncem a Lunou, neboť za těchto podmínek zrozenec dosahuje velkého vzestupu jako 
církevní, státní nebo právní hodnostář a má zajištěn blahobyt, čest a úctu společnosti. Vše si plně 
zaslouží, neboť je to člověk nejlepších mravních hodnot. Je-li však Jupiter slabě postaven a poškozen, 
hlavně Saturnem a světly, ukazuje to na nespolehlivost takového člověka, který sice může získat dočasnou 
důvěru, avšak jeho pochybné počínání jej odhalí a způsobí zvrat v životě a ztrátu svého postavení. 
 

Jupiter v jedenáctém domě příznivě aspektován dává zámožné a vlivné přátele, na něž se 
zrozenec může spolehnout. Budou mu pomáhat při uskutečňování jeho přání, nadějí a úmyslů. 
Povaha jeví rovněž sklon k družnosti a zábavě. V horoskopu muže je to známkou šťastného 
manželství. Může očekávat pomoc od svých dětí a může se na ně spoléhat, avšak před svým 
závěrečným úsudkem musíme zkoumat horoskop jeho ženy, nemá-li protichůdné výpovědi, neboť v 
takovém případě není vliv zcela jednoznačný. Je-li Jupiter v jedenáctém domě poškozen, potkává takový 
člověk dobré a oddané přátele, kteří se snaží mu pomáhat, avšak chybí jim k tomu prostředky a 
možnosti. Vyskytují se i. takoví, kdož u něj hledají výhody. Chce-li pak uskutečnit svá přání, musí 
spoléhat pouze na vlastní síly. 
 
Jupiter ve dvanáctém domě, příznivě aspektován, přináší zisk a úspěch v zaměstnáních, která jsou 
vykonávána v poměrném ústraní, např. v laboratořích, v nemocnicích, v sociálních ústavech. 
Zastávají tam obvykle vedoucí místa. Najdeme je rovněž v klášterech, v nichž se pečuje o 
nemocné, kde jsou studovány okultní a mystické vědy. Jsou-li tito lidé s Jupiterem ve 12. domě chudí, 
dostává se jim vydatné podpory od osob nebo institucí, které pečují o obecné blaho. Naopak, mají-li 
sami dostatek prostředků, štědře poskytují značné příspěvky pro tyto účely. Setkají-li se v životě s 
nepřáteli, dovedou z nich učinit své přátele. Je-li Jupiter poškozen, je takový člověk nedbalý, líný a 
marnotratný. Dříve nebo později se stane svěřencem sociálních institucí, kde žije bezstarostně až do 
konce svého života. 
 

Jupiter ve dvanácti znameních 

Jupiter v Beranu činí č lověka č inného, ctižádostivého a bystrého, který stále hledá nové 
pokrokové metody práce prospěšné vývoji lidstva. Je to skutečný průkopník, jenž se snadno odpoutává 
od zastaralých věcí, ale není zbrklým novotářem, jeho myšlení proniká do hloubky. Je sympatickým, 
oddaným, čestným, pravdomluvným. Bývá nábožensky založen. Jsou zde schopnosti a sklony k 
právům a literatuře a záliba pro zábavy provozované na čerstvém vzduchu. Je oblíben ve společenských a 
obchodních kruzích. Je-li Jupiter poškozen, není myšlení dost vyrovnané. Jeví se sklon k 
nepromyšleným a unáhleným činům. Nedostatek vytrvalosti, zloba a prchlivost způsobují ztrátu úcty a 
dobré pověsti. 
 
Jupiter v Býku  příznivě aspektován utváří povahu milou a sympatickou vůči všem lidem, avšak 
zvlášť vřelý a procítěný je vztah k členům rodiny. Tento vliv přináší bohatství, jehož se používá k 
podpoře obecně prospěšných věcí. Jupiter ve 2. domě nebo ve 2, znamení není marnotratný nebo 
zbytečně štědrý, ale naopak šetrný. Zkoumá účelnost výdajů, než nabídne pomoc. Vůči svým milým a 
blízkým je však vždy laskavý a štědrý. Domova a rodiny si váží nade vše. Je-li Jupiter poškozen, vzniká 
sklon k přehnaným výdajům, okázalosti, přepychu a uspokojování nízkých choutek. Tito lidé se stávají 
velkými labužníky, milovníky bohatých a chutných jídel. Mívají finanční potíže a jsou stíháni svými 
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věřiteli. Vyskytují se choroby, které jsou důsledkem hojného jídla a projevují se dle polohy ostatních 
planet. 
 
Jupiter v Blížencích příznivě aspektován poskytuje literární schopnosti vyššího řádu a jsou-li rozvíjeny 
potřebným vzděláním, lze očekávat zaručený úspěch v tomto oboru. Tento vliv způsobuje rovněž 
vynalézavé myšlení, zálibu pro matematiku a okultní vědy. Jupiter v Blížencích poukazuje na cesty, 
které přináší užitek i radost a činí povahu čestnou, zdvořilou a přátelskou. Je-li však Jupiter poškozen, 
vzniká náchylnost ke ztrátám a nepříjemnostem na cestách. V řadě případů ujde jen o vlas nehodám. 
Vyskytují se spory právního a náboženského rázu, rovněž neshody se sourozenci a blízkými 
příbuznými. 
 
Jupiter v Raku. Plný vliv Jupitera, ať dobrého či zlého, není pociťován před dosažením středního věku. 

To platí zvláště tehdy, je-li tato planeta ve 4. domě nebo ve znamení Raka. Je-li příznivý, najdeme 
neobyčejně milé a zdvořilé povahy, které žijí v míru s celým světem. Takový člověk je nadán živou a 
plodnou představivostí. Je to utopický snílek a má zálibu v okultismu a mystice. Avšak je zde rovněž 
praktická stránka povahy, která ho činí ctižádostivým po světském uplatnění. Má vytříbený cit pro 
ukládání peněz do nemovitostí, domů, pozemků a dolů, takže se stane vlastníkem rozsáhlého majetku a 
druhou polovinu života prožívá v blahobytu. Toto umístění Jupitera předpovídá rovněž pomoc rodičů 
a po jejich smrti dědictví. Jupiter v Raku činí člověka labužníkem. Je-li příznivě aspektován, lze 
předpokládat, že nedokáže dodržovat pravou míru, ale jeho zdraví nemusí být ohroženo. Je-li však Jupiter 
poškozen, vzniká náchylnost k vyložené nestřídmosti, která způsobuje obvykle znečištění krve s 
následnými chorobami, vředy a vyrážkami. 
 

Jupiter ve Lvu formuje opravdu výtečnou povahu, v níž se spojuje laskavost a odvaha, sebevědomí 
a úslužnost, sebeovládání a vášeň, zbožnost a spravedlnost. Stručně řečeno, je to celek složený z 
ctností, bez konkurence. Takový člověk vyniká nadbytkem životních sil a silnou tělesnou soustavou. 
Máme před sebou všestranného vůdce s tělesnými, mravními a duchovními předpoklady. Má-li se 
však takový člověk podřizovat, vzbuzuje to u něho nespokojenost a odpor. Dychtí po postavení, v 
němž přejímá zodpovědnost a kde je spolehlivost nezbytným předpokladem. Náhody ho nedovedou 
překvapit a nikdy nezklame důvěru, kterou si získává. Tito lidé mají jistou niternou kultivovanost a 
jemnost. Jsou přívrženci všeho, co je zaměřeno k povznesení lidstva, jsou nábožensky založení a věrní. 
Dosahují úspěchu a uznání při spekulativních peněžních převodech a akcích. Je-li Jupiter poškozen, 
bývá takový člověk krutý a smyslný, oddává se převážně zábavám a radovánkám a postihnou ho 
ztráty v důsledku nesprávně uložených peněz, spekulací a her. 
 
Jupiter v Panně činí povahu opatrnou, zkoumavou a praktickou s takřka neomylným postřehem pro 
věci skutečné a zdánlivé, pro rozlišování pravdy a omylu, pro reálnost úsilí. Při odhalování záhad 
nepoužívají lstivých metod jako detektivové se Saturnem v Kozorohu. Jupiter v Panně má tak 
pronikavý úsudek, že není nikdo dost chytrý, aby před ním ukryl pravdu. Příznivý Jupiter naznačuje 
dobré vztahy k podřízeným, kteří budou věrní a svědomití a vždy ochotní pinit příkazy svého 
pána. Provází je úspěch v obchodě a řemeslech. Je-li však Jupiter poškozen, způsobuje jízlivost a 
zlomyslnost, nepodloženou kousavou kritičnost, ztrátu důvěry a poškození od podřízených a 
zaměstnanců. Takoví lidé se nedovedou uplatnit v obchodě a velmi nesnadno si najdou a udrží 
zaměstnání. Jejich postavení bývá velmi podřadné. 
 
Jupiter ve Vahách příznivě ozářen činí povahu milou, sympatickou a laskavou, rovněž svědomitou, 
družnou a velkorysou, která se zajímá o vše, co přispívá k povznesení lidské úrovně, o hudbu, 
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umění, literaturu, sociální styky a sblížení. Takový člověk je oblíben zvláště u druhého pohlaví a v 
tomto ohledu může očekávat výhody a zisky. Lze předpokládat rovněž úspěchy v obchodě a veřejném 
životě. Je-li však Jupiter ve Vahách poškozen, oddává se takový člověk v nepřiměřené míře nižším 
vášním, jejichž důsledkem jsou potíže a veřejné skandály. 
 
 
Jupiter ve Štíru vytváří povahu ohnivou, ůtočnou a sebevědomou, myšlení je nadšené, pronikavé a 
obratné se schopností vyřešit nečekané události uspokojivě a rychle. Dostavuje se úspěch v 
praktických zaměstnáních. Takový člověk zakládá velkou rodinu a má dostatek prostředků k jejímu 
zabezpečení. Toto postavení Jupitera prozrazuje sklon k okultnímu bádání. Je-li Jupiter ve Štíru poškozen, 
dostaví se ztráty a těžkosti následkem přílišného uspokojování nízkých vášní, nestřídmosti v jídle a pití a 
choroby, které takto vznikají. 
 
Jupiter ve Střelci příznivě aspektován přináší všeobecný zdar a úspěch, široký rozhled a filozofické 
myšlení. Povaha je uctivá, zbožná a vykazuje vyšší mravní založení. Tito lidé dosahují vrcholných úřadů 
a vůdčích míst v nejrůznějších oborech, v církvi, ve státní službě, ve vědeckých a filozofických 
institucích. Je-li Jupiter ve Střelci poškozen, setkáváme se s člověkem, který se zajímá o sporty a 
zábavy, dává najevo lacinou a bezobsažnou okázalost, je výstřední a čas promarňuje hrami a 
sázkami. Často ztrácí své sociální postavení, potkávají ho potíže se zákony, trpí nedostatkem peněz 
a je-li nábožensky založen, stává se úzkoprsým sektářem. 
 
Jupiter v Kozorohu činí člověka ctižádostivým a sebevědomým, který se dovede ovládat. Jeho úsilí je 
zaměřeno na dosažení vůdčího postavení, jež mu dává moc nad jinými, ale rovněž schopnost vládnout 
moudře a správně. Je svědomitý, má smysl pro hospodárnost a odpor vůči všemu plýtvání. Je 
důmyslný, technický typ a dovede řešit složité situace. Je pravdomluvný, upřímný a čestný ve 
všem, piní své sliby jako neporušitelné zákony, a proto dosahuje cti, uznání a oblíbenosti. Jeho cílem je 
dosažení nezávislého a samostatného vedoucího postavení v čele podniku. Musí-li pracovat v podřízeném 
postavení, hodí se nejlépe do státní nebo komunální služby. Pro svou naprostou spolehlivost, která 
vyplývá z jeho výjimečné čestnosti, upřímnosti a věrnosti, stává se důvěrníkem svých přátel, kteří pociťují 
nutnost svěřit se s tíhou svých starostí, očekávajíce od něho nezištnou rozumnou radu a neporušitelné 
mlčení o svěřených tajemstvích. Je-li Jupiter v Kozorohu poškozen, máme před sebou lakomce, který 
křečkuje do zásoby a nedopřeje si nic kromě nezbytných potřeb. Proto se mu všichni vyhýbají. 
 
Jupiter ve Vodnáři příznivě aspektován vytváří povahu dobrých lidských vlastností, optimistickou, 
svéráznou a filozoficky založenou, družnou, se zálibou pro přátelské vztahy k lidem se zájmem o vědu, 
mystickou literaturu a hudbu. Tito přátelé zajišťují takovému zrozenci výhody a pomoc při uskutečňování 
jeho přání, nadějí a úmyslů. Pravděpodobně bude zastávat důležitý úřad v nějaké tajné nebo okultní 
společnosti. Tento vliv slibuje všeobecný životní úspěch. Je-li však Jupiter ve Vodnáři poškozen, vzniká 
nepokojná, zmatená a výstřední povaha s revolučními a rozvratnickými sklony, s nechutí k soustavné 
práci. Takoví lidé jsou obvykle neoblíbeni a nelze jim důvěřovat. 
 
Jupiter v Rybách formuje povahu pohostinnou, přívětivou a dobročinnou, která věnuje svou péči 
trosečníkům společnosti. Tito lidé jsou opravdovými anděly milosrdenství pro všechny, kdož trpí 
na těle, duši nebo duchu. Nemocní a věznění tvoří okruh jejich známých, jimž pomáhají. Jsou 
citlivé povahy, a proto vnímají vlivy neviditelného světa. Mají zkušenosti duchovní podstaty a stávají 
se vyznavači okultismu. 
Milují hudbu, umění a literaturu, a je-li Jupiter příznivě aspektován Venuší, najdeme u nich 
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pozoruhodné umělecké schopnosti. Je-li Jupiter v Rybách poškozen, je takový člověk váhavý, stává se 
mnohdy opovrženíhodným příživníkem. 

 

Jupiter v aspektech s jinými planetami 

Slunce konjunkce, sextil nebo trigon Jupiter. Konjunkce způsobuje náchylnost k mrtvici 
zvláště v Beranu, avšak až na tuto výjimku se dá říci, že tyto aspekty jsou jistými známkami zdraví, 
blahobytu a štěstí. Dávají dotyčnému zrozenci nadbytek životních sil, které dovedou odolávat nejtěžším 
chorobám. Podlehne-li následkem zvlášť nepříznivého vlivu třeba úpinému zhroucení, nastane opětné 
uzdravení a obnova sil činí dojem zázraku. Tato skoro nepřekonatelná tělesná odolnost je takřka 
nedotknutelná, neboť spočívá na pevném základě slunečního tepla a světla a kromě toho na 
Jupiterově veselém optimizmu. Tato poslední vlastnost činí člověka oblíbeným mezi všemi a 
všude. Každý se rád setká s člověkem, jehož ozdobou je trvalý optimizmus. Získává si přátelství 
založené na neochvějných univerzálních zákonech, neboť rozdává nejen myšlenky a slova 
radosti, naděje a útěchy, ale dovede dle okolností a potřeby pomáhat činem. Každý mu důvěřuje, 
neboť nedovede zklamat. Má jasnou hlavu a jistý úsudek, dovede práci uspořádat, rozdělit a stanovit 
postup, takže má veškeré předpoklady pomáhat jiným. Tyto vlastnosti zajišťují takovému člověku 
rovněž dostatek peněz, takže žije v blahobytu. Jeho peníze jsou poctivě vydělány a nejsou získány na 
úkor jiných. Jeho náboženské přesvědčení je konzervativní a stává se oporou společnosti. Vyniká 
zvláště ve vládních úřadech. 
 
Slunce kvadratura nebo opozice Jupiter dává sklon k zlozvykům, které působí zle na zdraví. 
Takový člověk je víc než jen obyčejným milovníkem všeho dobrého, co život poskytuje a 
počíná si velmi sobecky při zajišťování vlastního pohodlí. Málo se pohybuje a nedovede si nic 
odepřít. Důsledkem je pomalý krevní oběh. Zároveň má nadbytek krve a jeho pohodlnost a nemírnost 
způsobuje výskyt vředů a podobných nemoci. Občasný nával zloby je příčinou prudkého zvýšení 
krevního tlaku, čímž dojde k prasknutí cévy, které ukončuje život nebo ponechává člověka jako bez-
mocného trosečníka. Tyto aspekty rovněž působí nafoukanost a zpupnost, přehnanou okázalost a 
výstřednost v ohledu společenském i obchodním. Výsledkem bývá často ničivé zadlužení, a pak už 
schází pouze malý krok k hospodářskému zhroucení. Falešná hrdost mu brání, aby si poctivě 
vydělával, a tak se brzo stává příživníkem společnosti jako hráč, návštěvník dostihů a zákazník sázkových 
kanceláří. V tomto prostředí hledá příležitost k podvodům a snaží se vést lehký život, dokud se 
nezamotá do sítě zákonů. Dětem s tímto postavením planet je třeba věnovat zvýšenou péči s 
důrazem na sebeovládání, šetrnost a čestnost. Důležitá je výchova náboženská, nebot pohrdají 
náboženstvím a tropí si z něj žerty. Avšak vzpomínka na zbožnou matku jim může být 
pomůckou k návratu na správnou cestu. 
 
Venuše konjunkce,  para lela,  sext i l  nebo t r igon Jupiter  je jedno z nejlepších znamení 
úspěchu a přízně osudu. Život ubíhá v blahobytu a poskytuje radost a požitek z dostatku a 
přepychu. Naznačuje šťastné manželství, vynikající sociální postavení a úctu všech, s nimiž 
přijde do styku. Je nadán velkorysostí, optimizmem, šlechetností a štědrostí, je čestný a podílí 
se významně na činnosti obecně prospěšných záležitostí. Jeho myšlení je velkorysé a dovede 
tolerovat i velmi odlišné názory jiných. Je přítelem zábav, cestování a požitky života 
vychutnává pinými doušky. Miluje nákladné a prvotřídní věci, výstavní dům, hodnotné knihy, 
krásné obrazy, rád se obklopuje přepychem. 
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Venuše kvadratura nebo opozice Jupiter dává stejné honosné záliby jako aspekty příznivé, 
avšak omezené možnosti k jejich uspokojení. Ačkoliv takoví lidé všemožně usilují o příjemné 
vnější zdání a dobrý dojem, je to jen pouhá přetvářka. Jejich nedostatečná obchodní zdatnost 
je zodpovědná za omyly a úpadek. Snadno utrpí ztráty podvodem a klamem jiných. Rovněž mi-
lostné vztahy a manželství jsou zdrojem starostí, je-li Venuše ve vadném postavení vůči 
Jupiterovi. Manželský partner je nevěrný, mnohdy už před svatbou, a nakonec úpině opouští 
svého druha. Tento vliv vytváří milovníky s širokým výkladem svobody, neberou ohled na 
pravidla slušnosti a manželský slib věrnosti neberou vážně. 
 
M e r ku r  ko n j u n kc e ,  p a r a l e l a ,  s e x t i l  n e b o  t r i gon Jupiter  patří mezi nejpříznivější v 
horoskopu, neboť činí povahu veselou a optimistickou, která vidí jen světlé stránky života a 
vyniká dobrou náladou i za ztížených podmínek. Takový člověk má široký rozhled, 
mnohostranné zájmy a schopnosti, vyznačuje se reálným myšlením, objektivním úsudkem a pečlivým 
zvažováním. Nerozhoduje se unáhleně, vymezí si čas pro zhodnocení, ale potom dospívá vždy k 
spolehlivému a nezvratnému závěru. Dosahuje úspěchu v literatuře a právech a vážnosti pro svou 
poctivost a oddanost. Tyto aspekty působí rovněž příznivě na lidi, kteří cestují v souvislosti s 
obchodem i pro zábavu, neboť sklízejí užitek ze stěhovavého způsobu života. Jsou zdraví a 
moudří a těší se všeobecné oblibě pro svou dobrou náladu, která působí na ostatní. 
 
Merkur kvadratura nebo opozice Jupiter způsobuje váhavost a nerozhodnost v případech, kdy se 
nabízí více možností. Lidé s těmito aspekty často promarní výhodné příležitosti otálením a nedostatkem 
úsudku, a tím zvyšují své konto nezdarů. Jsou ohroženi pomluvami a veřejnou ostudou, které mají původ 
mezi falešnými a zrádnými přáteli. Na cestách musí počítat se ztrátami a potížemi. Musí postupovat 
velmi pečliv ě při uzavírání smluv a dohod, které stanoví dodávky během určené lhůty, neboť prav-
děpodobně nebudou schopni pinit tyto závazky a požadavky a důsledkem budou ztráty a těžkosti. 
 
Luna paralela,  konjunkce,  sext i l  nebo t r igon Jupiter  vytváří ušlechtilou, optimistickou a 
uhlazenou povahu. Otevřenost, upřímnost, čestnost a ohledupinost lidí s tímto aspektem v horoskopu 
je činí všeobecně oblíbenými. Tyto aspekty posilují rozumové schopnosti i tělesné zdraví, takže mají 
zdravého ducha ve zdravém těle a navíc silný osobní magnetismus, jehož je možno výhodně použít 
při uzdravování nemocných. Mají vysoké ideály a plodnou fantazii, dovedou hromadit bohatství, které 
roste, je-li ho využíváno k obecně prospěšným záležitostem, o nichž se zálibou sní. Je to jeden z 
nejlepších vlivů a přináší všeobecný hmotný i duševní úspěch. 
 
Luna kvadratura nebo opozice Jupiter omezuje rozumové schopnosti a způsobuje člověku 
nepříjemnosti v souvislosti se spory pro nedostatek předvídavosti, rozhodnosti, a kvůli nečestnosti. Lidé s 
těmito aspekty jsou velmi okázalí a marnotratní. Žijí nad své poměry a možnosti, vydávají ve velkém, 
mají sklon vsadit na jednu kartu ve hře a spekulaci, aby dosáhli nápravy svých finančních 
poměrů. Důsledkem takového postupu je špatná pověst, ztráty a někdy úpiné hospodářské zhroucení. Tyto 
aspekty působí rovněž nepříznivě na zdraví, zvláště u ženy. Vyskytují se zažívací potíže a choroby jater. 
 
Saturn sextil nebo trigon Jupiter vytváří pevný charakter s hlubokým a pronikavým filozofickým 
myšlením a velkorysým přístupem ke všem záležitostem života a s vyvinutým smyslem pro 
spravedlnost a čestné jednání. Zde jsou spojeny všechny přednosti Saturna a Jupitera. Tito lidé 
dosahují cti a uznání. Lze je proto považovat za opory společnosti. Dosahují zdaru a prospěchu podle 
svých osudových možností. Tyto aspekty dávají jasný úsudek v peněžních záležitostech a schopnost 
chopit se příležitosti, jakmile se naskytne. 
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Saturn konjunkce nebo paralela Jupiter mají stejný příznivý vliv jako sextil nebo trigon, avšak 
v omezenějším rozsahu, a je-li Jupiter slabý nebo jinak poškozený, mají jen nepatrný význam. V takovém 
případě působí však záporně na tepenný oběh krve a důsledkem je kornatění tepen jako při kvadratuře a 
opozici. 
 
Saturn kvadratura nebo opozice Jupiter činí povahu nedůvěřivou, váhavou a neschopnou dospět k 
rozhodnutí, s nemístným podezříváním vůči jiným, nedbalou, lhostejnou a netečnou se sklonem 
nechávat se posunovat proudem. Často se takový člověk stává přítěží společnosti nebo končí ve vězení pro 
svou nečestnou povahu. Tyto aspekty působí sklon ke kornatění tepen. 
 
Mars sextil nebo trigon Jupiter. Jupiter je svým založením poněkud konzervativní se 
sklonem k důstojné obřadnosti. Mars zase dává nadšení a schopnost ovlivňovat jiné a získat je pro 
vlastní záměry. Dohromady vzniká výhodná konstelace. Povaha je upřímná, vznešená, čestná a přímá. 
Tyto aspekty přinášejí rovněž uspokojivé peněžní poměry, neboť Mars v dobrém spojení s Jupiterem 
propůjčuje výbornou výdělečnou schopnost a bohatství. Jupiter je spíš šetrný, jde-li o výdaje, Mars 
naopak je štědrý, avšak jejich spojení příznivým aspektem vytváří ideální povahu, která není 
příliš marnotratná, ani příliš šetrná, ale tvoří zlatý střed. Tito lidé jsou vynalézaví, mají technické 
schopnosti a své povinnosti a nápady uskutečňují s veškerou odhodlaností. Jsou úspěšní v ob-
chodě, oblíbení ve společnosti, rádi provozují sporty a hry na čerstvém vzduchu. Rovněž 
cestování jim působí požitek a radost. Mars ovládá hemoglobin v krvi, který je důležitým 
činitelem zdraví a výkonnosti. Příznivé aspekty Jupitera s Marsem rozmnožují počet červených 
krvinek. Výsledkem je odolné zdraví, síla, výkonnost a vytrvalost. 
 
Mars konjunkce nebo paralela Jupiter posiluje tělesné zdraví a zvyšuje životní sílu stejně 
jako příznivé aspekty. Naznačuje to rovněž schopnost vydělávat mnoho peněz, ale snadno je opět 
vydávat. Způsob myšlení je podobný jako u záporných aspektů. Převládá sklon ke hře a 
zábavám, vychloubačnost a chvástavost, lstivost a úskočnost s unáhleným úsudkem. Zrozenec je 
nespolehlivý, dovede klamat a podvádět. Jde-li o konjunkci ve vodních znameních, zvláště v Rybách, 
stává se alkoholikem. 
 
Mars kvadratura nebo opozice Jupiter je známkou hráče a je-li jedna z planet ve vodním 
znamení, zvláště v Rybách, stane se navíc alkoholikem. Je lstivý a nečestný, má špatnou pověst 
a jedná vždy impulzívně. Pokud jde o zdraví, trpí nemocemi, které mají vztah ke krvi a játrům. 
Krevní oběh je pomalý, s nadbytkem krve. Hrozí postižení mrtvicí. 
 
Uran sextil nebo trigon Jupiter dává široký rozhled, vyšší stupeň lidství a zálibu pěstovat 
okultní vědy a dovednosti. Jeví se možnost spojení s tajnými řády a bratrstvy. Přináší zdar v ži-
votě. Takový člověk je poctivý, oddaný, družný, pohostinný a dostává se mu značné podpory vlivných 
přátel, kteří zastávají veřejné funkce. Tento vliv propůjčuje rovněž organizační schopnost a 
úspěch v souvislosti s pedagogikou. 
 
Uran paralela nebo konjunkce Jupiter má podobný význam jako aspekty příznivé, avšak 
vliv není tak výrazný, zvláště v případě, že se jedna z planet nachází ve slabém postavení dle 
znamení nebo je jinak poškozena. Za těchto okolností zjišťujeme, že sklony se shodují spíše s 
těmi, které jsou popsány pod kvadraturou a opozicí. 
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Uran kvadratura nebo opozice Jupiter je známkou impulzívní povahy se sklonem jednat 
unáhleným a nečekaným způsobem a k vlastní škodě. Nastanou ztráty v důsledku spekulací, soudních 
sporů a všelijakých výstředností, mnoho změn zaměstnání a pobytu, rozchody s přáteli, 
poškození pověsti i dobrého jména. 
Neptun sextil nebo trigon Jupiter dává mysticky založenou povahu a úspěch v povoláních, 
která mají vztah k okultním vědám, avšak jen za předpokladu, že povaha je dostatečně vyspě lá a 
dovede vnímat Neptunův vliv. Za těchto podmínek probouzí tento vliv nejušlechtilejší a 
nejduchovnější podstatu obou planet. Okultní zážitky a zkušenosti bývají častým průvodním 
jevem. Během spánku přebývají tito lidé skoro vědomě v neviditelném světě. 
 
Neptun paralela nebo konjunkce Jupiter působí vlivem, který je podobný jako u příznivých 
aspektů, nejsou-li Neptun a Jupiter poškozeni, avšak jsou-li oslabeni pádem nebo zničením ve 
znamení nebo poškozeni kvadraturou či opozicí, potom je vliv podobný zlým aspektům Jupitera a 
Neptuna. 
 
Neptun kvadratura nebo opozice Jupiter je náznakem nedostatku kontroly nad vlastními 
city. Takový člověk je přístupný podřadným a škodlivým duchovním vlivům z mezních oblastí 
viditelného a neviditelného světa, jejichž podstata je děsivá. Vzniká náchylnost k hysterickým stavům, 
k nedobrovolnému transu a podobným poruchám, které se vyskytují při trpném negativním duchovním 
vývoji. Z hlediska hmotného je nebezpečí podvodů a spekulací ze strany velkých hospodářských 
organizací. Je třeba se vzdát kořistnických úmyslů. 
 

Mars, planeta činnosti 
Bible nás učí, že Jehova stvořil lidstvo, neboť jeho andělé oznamovali zrození významných jedinců. 
Jehova a jeho Andělé dohlíželi na pohlavní funkce a udělovali plodnost, která byla v dávných dobách 
pokládána za projev Boží přízně, neplodnost naopak jako projev Boží nelibosti. To je v souladu se 
Západní Moudrostí, která nám říká, že v prvních dnech zrodu lidstva vedl Jehova a jeho Andělé své 
svěřence do velkých chrámů vždy ve vhodnou roční dobu, kdy planetární vlivy byly příznivé pro 
plození. Lidé zrození za těchto podmínek žili celá staletí ve zdraví a bez bolestí. V této souvislosti 
je třeba připomenout, že divoká zvířata, která jsou dosud úplně pod vládou skupinových Duchů, se 
páří jen v určitou roční dobu a rovněž nepodléhají nemocem. Jehova má dosud vyhrazen dohled nad 
jejich plodností. Zvířata se svými osmadvaceti páry míšních nervů jsou sladěna s jeho lunárními 
vibracemi, které odpovídají osmadvacetidennímu oběhu Luny. Luna je hmotným nositelem Jehovovým 
a odměřuje období těhotenství u člověka i zvířat. 
Bible nám vypráví rovněž o Luciferovi a jeho padlých andělech, kteří podněcovali lidstvo k 
uchopení výsad plození do vlastních rukou. Naočkovali lidem postupně vášeň, která působí 
starost, hřích a smrt, neboť svatá funkce plození byla určena pouze pro účely plození ve 
vymezených obdobích. Působí blahodárně za příznivých planetárních vlivů, ale byla znesvěcena k 
ukojování lidských vášní bez ohledu na hvězdné vlivy. Přesto by bylo chybou pokládat Luciferovy Duchy 
za zlé, neboť pod vládou Andělů bylo lidstvo skupinou automatů bez rozumu a bez znalosti dobrého 
a zlého, nemělo výsadu volby. Na základě poučení marsovskými Luciferovými Duchy jsme poznali 
dobro a zlo a vyvinuli jsme schopnost vyhýbat se silou své vůle zlu, volit dobro, překonávat neřesti 
a pěstovat ctnosti. Tím se uvádíme do souladu s Bohem a Přírodou. Stáváme se jejich spolupracovníky, 
rozvíjíme možnosti, stáváme se podobnými našemu Otci na Nebesích. 
Jehova a jeho Andělé působí na lidstvo z Luny, Luciferovi Duchové, kteří se proti němu vzbouřili, 
jsou umístěni na Marsu. Z něho jsme obdrželi mnoho cenných darů, hlavně oheň a železo. Víme, že 
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všechny živé bytosti jsou obdařeny teplem, neboť Ego se nemůže projevovat ve hmotném světě bez 
tepla. Lze říci, že teplo vzniká projevem Ega. Avšak bez železa, které je obsaženo v krvi jako 
hemoglobin, by nemohlo nastat okysličování, a tedy ani vznikat teplo. Tyto podmínky trvaly až do 
tzv. pádu, kdy vyvíjející se člověk ještě nebyl obdařen rozumem. Avšak potom přišli Luciferovi 
Duchové a přidali do jeho krve železo, které umožnilo Egu vniknout do svých nositelů (těl). Od té 
doby je Ego Duchem přebývajícím ve svém nitru a je schopno vyvíjet vlastní individualitu. Tak tomu 
nebylo, dokud Luciferovi Duchové neudělali člověka, jakým se stal. Je to jejich oheň a železo, které 
udělaly svět, jakým dnes je, dobrým i zlým, dle toho, jak byly využity člověkem. Sluneční síla 
soustředěná Lunou udílí životní sílu a růst, sluneční paprsky soustřed'ované v nás marsovskými 
Luciferovými Duchy propůjčují hybnou sílu a jsou zdrojem veškeré činnosti ve světě. 
Síla může ležet po celé věky nečinně jako např. v uhelných ložiscích, které mají svůj původ ve 
sluneční energii. Topeniště a parní stroj jsou užívány k její přeměně a zužitkování jako dynamické 
energie. Je-li jednou tento spící obr probuzen ze svého spánku, nezná ani klidu, ani oddechu, 
dokud nevydá poslední špetku svých sil. Je-li tato Marsovská síla přísně hlídána a pečlivě vedena 
po cestách užitečné činnosti, stává se věrným sluhou lidstva, nejmohutnějším činitelem a cenným darem 
ve hmotném světě. Vymaní-li se však z područí, sluha se rychle změní v pána, jeho síla se stane 
ničivým a pustošivým nepřítelem a strašlivou metlou, stejně jako byla předtím velkolepým 
požehnáním. Je stejně drahocennou jako nebezpečnou. Pouze věčná ostražitost poskytuje bezpečí před 
jejím pustošením. Bez ní by však svět byl divočinou. 
Mars je ohniskem dřímajícího slunečního života, jenž je přeměněn v žádost a vášeň zvířecí 
podstaty. Je to stravující oheň, mnohem nebezpečnější než veškeré dosud vyrobené výbušniny, avšak 
mnohem cennější, než kterékoliv jiné požehnání, které máme nebo které můžeme získat. 
Hinduistický kazatel, jenž žije v zemi ovládané Saturnem, planetou omezení, hlásá: „Žádosti je 
nutno vymýtit." Prožívá své dny v nouzi a planém snění, avšak stejně jako ostří nože ze zakalené 
ocele proniká snadno řezanou hmotou, tak podobně přetvořily správně řízené a odhodlané žádosti 
marsovských Anglosasů svět a tato přeměna připomíná zázrak. Vypěstovali civilizaci, která překonává 
všechny předchozí a ačkoliv byli v mnoha ohledech suroví a krutí, je v ní rovněž utajena naděje 
vyjádřená pořekadlem: „Čím větší hříšník, tím větší světec". Rodiče si mohou vzít příklad z dějin a 
využít ho při výchově svých dětí. Nad ohnivou marsovskou vznětlivostí dětského Ducha je třeba držet 
Saturnovu mokrou přikrývku. Saturn opakuje stále: „Nesmíš, nesmíš." Jeho snahou je vše omezit a 
potlačit. Jasný plamen pod rozumným dohledem je užitečný, avšak v hustém dýmu a jeho jedovatých 
plynech číhá smrt. Příliš mnoho zákazů potlačuje přirozenou a oprávněnou ctižádost a maří výkonnost. 
Mohou sklouznout na bludnou cestu a stát se kořistí zla, neboť dynamická energie Marsu hledá a 
najde si uplatnění. Proto si musíme počínat ostražitě a promyšleně. Největšími chybami Marsu je 
impulzivita a nedostatek vytrvalosti, avšak nevytváří pokrytce jako poškozený Saturn. Mars nás 
obdařuje řadou dobrých vlastností stejně jako některými nežádoucími vadami. Je-li příznivě aspektován, 
dává tělesnou odolnost, pozitivní, nezávislou a sebevědomou povahu, rovněž rozhodnou a pyšnou, 
velkorysou a výkonnou, vynalézavou a učenlivou, zvláště je-li v Beranu, ve Lvu, Štíru a Kozorohu. 
Avšak je-li slabě postaven ve znamení, jako např. v Býku, Raku, Vahách, nepříznivě aspektován 
kvadraturami a opozicemi, je takový člověk prudký, nevraživý, neústupný, tvrdý, krutý, chvástavý a 
násilný se sklonem k alkoholizmu a zločinnosti. 
Lidé se silným Marsem v horoskopu jsou vyloženě praktičtí. Mají významný podíl na práci hmotného 
světa. Svou zdatnost uplatňují především v povoláních, kde se užívá železa a ohně, strojů a ostrých 
nástrojů. Marsovskému oboru náleží vojáci, chirurgove, řeznící, strojníci, slévači kovů, inženýři a další 
odborníci v tomto směru. Vyznamenávají se rovněž všude tam, kde je zapotřebí neohroženosti a odvahy. 
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Mars ve dvanácti domech 

Mars v prvním domě a příznivě aspektován vykonává svůj prospěšný vliv převážně na tělesnou 
soustavu, zvláště je-li v Kozorohu, ve svém povýšení. V případě, že je postaven slabě, např. v Raku 
a je-li navíc hodně poškozen, poskytuje přesto dostatek tělesných sil k překonání kritického období 
dětství. Toto postavení propůjčuje rovněž energii, ctižádost, odvahu, sebevědomí a rozhodnost, 
které jsou významnými prostředky nepostradatelnými k dosažení vítězství v životním boji. Takový 
člověk je podnikavý a praktický a nelituje sil a obětí v zájmu dosažení úspěchu. Je-li Mars v prvním 
domě poškozen, neomezuje to jeho kladný vliv na tělo, na sílu svalů a jejich mimořádnou výkonnost, 
avšak povaha má nevýhodné rysy. Takový člověk je prudký a ukvapený, impulzívní, svéhlavý a přehnaně 
odvážný. Tímto způsobem zanedbává základní pravidla, která se týkají zdraví a je postihován horečkami 
a zánětlivými chorobami, rovněž nehodamí a ztrátami krve při úrazech různé závažnosti, 
popáleninami a opařením podle povahy planety, která tvoří škodlivý aspekt. Slunce obvykle způsobuje ho-
rečky a záněty, Jupiter zlomeniny kostí a železniční nehody, Uran a Saturn pády a pohmožděniny, 
Venuše nemoci, které jsou důsledkem přehnané náruživostí. 
Mars ve druhém domě příznivě ozářen činí povahu štědrou a úspěšnou v získávání peněz. Takový 
člověk má skvělou výdělečnou schopnost a bude mít finanční úspěch v obchodě se zbožím, jež 
podléhá Marsu, kde oheň je součástí výrobního procesu. Jde o předměty ze železa, jako jsou nástroje a 
stroje. Je zde naznačena též možnost získat peníze sňatkem či dědictvím, avšak přestože takový člověk 
získává peníze snadno a rychle, nezbohatne, neboť je opět pinou rukou vydává na zábavy a pohodlí. 
Je-li Mars ve 2. domě poškozen, nabývá peněz stejně rychle jako při příznivé aspektaci, avšak v obdobích 
nepříznivého působení je přímo hříšně marnotratný. Nevyhnutelným důsledkem jsou 
nenahraditelné ztráty. Takovým lidem se stává, že zůstanou zcela bez finančních prostředku. 
Doporučuje se proto uložení peněz na vkladní knížku a jejich rozumné a rovnoměrné vydávání. Peněžní 
pohromy je nevyvedou z rovnováhy. Začínají znovu s dočasnými úspěchy. Nedovedou pochopit nutnost 
rozvahy a šetrnosti při výdajích, proto dochází u nich k opakovaným finančním zhroucením. 
 
Mars ve třetím domě příznivě aspektován dává jasný rozum, pohotovost v řeči, schopnost 
zdůvodnit nezdary i rovněž vynalézavost a smysl pro technické vymoženosti. Je-li poškozen, vzniká 
náchylnost k nehodám na krátkých cestách, rozpory vlivem hádavosti se sousedy a sourozenci. 
Neopodstatněná kritičnost vede k neoblíbenosti. 
 
Mars ve čtvrtém domě příznivě aspektován posiluje významně tělesnou soustavu, zachovává 
odolnost až do stáří. Zvlášť výkonné je zažívání. Důsledkem je pevné zdraví a tělesná síla. Takový 
zrozenec je přímo výbojný ve snaze zajistit si bezpečný domov a zásoby pro stáří a dny nouze. 
Naskýtá se možnost dědictví po rodičích. Je to dobré postavení, je-li Mars v Beranu, Lvu nebo 
Kozorohu. Je-li Mars slabě postaven v Raku, v Rybách a poškozen kvadraturou nebo opozicí, budou 
zažívací potíže a zácpa snižovat životní sílu. Takový člověk bude hašteřivým a čím dál, tím protivnějším. 
Musí být ve střehu před nehodami, které mohou vzniknout ohněm v jeho vlastním domově, rovněž 
před horečkami a zánětlivými chorobami. Lidé s Marsem v tomto postavení by měli co nejdříve opustit 
své rodiště. Tím lze dosáhnout zmírnění potíží. 
 

Mars v pátém domě příznivě ozářen je znamením člověka, který projevuje otevřeně milované 
osobě horoucí lásku. Je milovníkem atletiky a sportu, je panovačný, u žen oblíben a obdivován. Žena je 
manželovi dobrou družkou a kamarádkou. Tito lidé jsou dobrými vychovateli a bývají u žáků 
oblíbeni. Cítí se však lépe ve funkci ředitelů, neboť dovedou spíš poroučet a vést než poslouchat a 
podřizovat se. Je-li Mars v pátém domě poškozen, je takový člověk vrtošivý, pokud jde o jeho milostné 
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city. Je zamilován vždy dříve, než ukončí starý milostný vztah, projevuje svou náklonnost bez výběru při 
každé příležitosti. Časem mu vzniká mnoho těžkostí. Zneužití pohlavních sil podrývá zdraví a 
způsobuje nebezpečné nemoci. U ženy hrozí těžký porod. Jednomu z dětí hrozí smrt, je-li toto 
postavení Marsu v horoskopu obou rodičů. Vyskytují se ztráty ve hře, sázkách a spekulacích na 
burze s akciemi a cennými papíry. 
 
Mars v šestém domě příznivě aspektován je známkou obratného, výkonného pracovníka, který 
může zastat zodpovědné vedoucí místo, kde řídí práci většího počtu zaměstnanců. Neměl by se však 
pokoušet o založení vlastního obchodu či podniku, neboť mívá větší úspěch jako zaměstnanec než jako 
samostatný podnikatel. Tento vliv Marsu rozmnožuje rovněž životní síly a je-li takový č lověk v 
důsledku jiných záporných vlivů horoskopu postižen nemocí, Marsova dynamická síla se postará o 
rychlou regeneraci. (Jeho stav je lepší než před nemocí.) Je-li Mars v 6. domě poškozen, je takový 
člověk náchylný k rozporům a hádkám na pracovišti. Bude-li zastávat vedoucí postavení, bude mít 
neshody se svými zaměstnanci a utrpí ztráty krádežemi a nepoctivostí. Poškozený Mars v 6. domě 
působí rovněž náchylnost k horečkám a zánětlivým nemocem, nebezpečí popálení a opaření, 
postřelení a pracovní úrazy. 
Mars v sedmém domě příznivě aspektován dává schopného, pilného a výbojného manželského 
partnera, který se neúnavně stará o blaho své rodiny. Je sebevědomý a cítí se být povolán k vládnutí, 
ale činí to jemným způsobem. To platí pro obě pohlaví, neboť je-li v horoskopu muže, jeho manželka 
signovaná Marsem v 7. domě projevuje mužské vlastnosti a ráda bere otěže vlády do vlastních rukou. 
Mars v 7. domě dává sklon k brzkému sňatku, kdy lidská povaha je přizpůsobivější a oba partneři si 
zvyknou na vzájemnou toleranci. Ve zralejším věku je urovnávání rozporů u vyhraněných povah 
náročnějším úkolem. Je-li Mars v 7. domě poškozen, je manžel panovačný a hádavý a je ohrožen 
možností nehody nebo náhlé smrti. Ve vodních znameních, v Raku, Štíru nebo v Rybách, bude 
zrozenec s poškozeným Marsem alkoholikem se silným sexuálním založením, zvláště je-li Mars 
poškozen ve Štíru. V takovém případě způsobuje rovněž zánětlivé choroby pohlavního ústrojí a tlustého 
střeva. 
 
Mars v osmém domě příznivě aspektován přináší výhody prostřednictvím manželského partnera a 
dědictví. Obchodní spojení s podílníky a soudní spory přinášejí zisky. Je-li Mars v 8. domě 
poškozen, zhoršují se finanční podmínky po svatbě v důsledku marnotratnosti manžela. Je třeba se 
vyhýbat obchodnímu podnikání s jinými společníky a všem sporům, neboť jsou vesměs příčinami 
ztrát. Lidé s Marsem v 8. domě by neměli odkládat sepsání poslední vůle, neboť jejich smrt nastává 
obvykle náhle a nečekaně. 
 
Mars v devátém domě příznivě aspektován mají lidé s pokrokovým světovým názorem, širokým 
rozhledem a osvíceným pohledem na jevy života. Obvykle soustředí svůj zájem na záležitost, která 
souvisí s povznesením lidstva. Stanou se nadšenými pracovníky v oboru nebo hnutí, které upoutaly 
jejich pozornost. Mají jistou zálibu pro proměny života a změny pobytu, rovněž pro cesty do ciziny. 
Jejich myšlení je jasné, obratné a dovedou podat přesvědčivý výklad o podstatě svých názorů. Jsou proto 
výbornými misionáři a vyslanci bez zřetele na zaměření. Je-li Mars v 9. domě poškozen, stávají se 
fanatiky, vedou nabubřelé a bezduché řeči a dovedou znechutit každého, jemuž se snaží vnutit své 
názory, ať náboženské nebo ateistické. Lidé s poškozeným Marsem v této části horoskopu by 
neměli cestovat a zůstat ve svém rodišti, neboť jim hrozí nehody na cestách. A ačkoliv jsou ve svém 
domově neoblíbeni, dostává se jim v cizině ještě horšího přijetí. 
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Mars v desátém domě příznivě aspektován je jednou z nejlepších známek pro dosažení 
životního úspěchu, neboť povaha je ctižádostivá s nevyčerpatelnou zásobou sil, takže bez ohledu na 
překážky dosahuje takový člověk svého cíle. Je panovačný, s organizačními schopnostmi, má 
předpoklady uzavírat obchodní dohody a řídit práci jiných. Vyniká v zaměstnáních ovládaných Marsem, 
kde pracuje s ohněm, železem a ostrými nástroji. Tito lidé jsou obratnými inženýry, strojníky, 
krejčími, chirurgy apod. Je-li Mars v 10. domě poškozen, dává stejnou energii, výkonnost a 
ctižádost jako aspekty příznivé, avšak takový člověk postrádá sebeovládání, přeceňuje své možnosti a 
výsledkem je nepřátelství jiných lidí, kteří poškodí jeho pověst a přivodí jeho pád. Jeho život je 
neustálým spórem, zápasem a neštěstím, dokud si nepřivlastní jistou dávku umírněnosti, dokud se 
nenaučí brát ohled na práva druhých a nepřekoná snahu se prosazovat. Tento vliv nevylučuje možnost 
nehod a pomluv. 
 
Mars v jedenáctém domě činí lidi vedoucími postavami ve svém oboru. S požitkem 
vychutnávají zábavy a seznamují se s lidmi marsovské povahy a atletického zjevu. Se zanícením 
pracují na uskutečňování svých přání, nadějí a záměrů. Je-li však Mars v jedenáctém domě poškozen, 
bývá takový člověk nedůtklivý vůči přátelům a důsledkem je ztráta jejich přízně. Ve snaze uskutečnit 
své náročné životní cíle podléhá sebeklamu. 
 
Mars ve dvanáctém domě příznivě aspektován přináší výhody prostřednictvím věcí ovládaných 
tímto domem, tj. v nemocnici, v sociálních ústavech a ve vězení jako lékař, zdravotník, dozorce, 
správce ústavu. Rovněž zajišťuje úspěch př i  práci  v zemědělství a ve službách veřejné 
bezpečnosti. Je-li však Mars ve 12. domě poškozen, projevuje taková osoba sklon k pesimizmu, 
starostem a tíhne ke stinné stránce života a sebezničení. Probouzí vůči sobě nepřátelství jiných lidí a 
bývá vězněn anebo se dostává do ústavu pro choromyslné. Je-li na hrotu 12. domu znamení 
Raka nebo Ryb a Mars je současně v tomto domě, vede tento vliv k opilství a marnotratnosti. Je-li hrot 
domu ve Štíru, jsou životní síly vyčerpávány pohlavní nezřízeností nebo onanií. Každopádně je člověk s 
poškozeným Martem ve 12. domě vyhnancem nebo vyvrhelem společnosti, vyjma případy, kdy 
tento záporný vliv je neutralizován jiným kladným působením planet. 

 
Mars ve dvanácti znameních 

Mars v Beranu činí povahu ráznou, nadšenou, vznětlivou, útočnou, která nesnáší omezování. Bez 
ohledu na překážky, které se stavějí do cesty, pokoušejí se tito lidé o zdánlivé nemožnosti a 
dosahují svých cílů výjimečnou smělostí. Jsou originální, vynalézaví a mají pozoruhodné mechanické 
schopnosti. Jeví-li se výsledek práce nejistý, podněcuje to jejich zvýšené úsilí. Tento vliv dává 
nadbytek životních sil a zálibu pro sporty a tělesnou činnost. Takový člověk je přičinlivý v práci, se 
stejným požitkem užívá volný čas, obohacuje a naplňuje svůj život. Je-li Mars v Beranu poškozen, 
setkáváme se s prudkým vášnivcem, který je ohrožován nehodami, popáleninami, horečkami a záněty. 
Neváhá vyhrožovat, chce-li prosadit svou vůli. 
 

Mars v Býku příznivě ozářen je známkou brzkého sňatku. Ukazuje dobrou výdělečnou schopnost a 
velkorysost, pokud jde o peníze. Je zde jistá vnitřní neporazitelná síla, která pracuje s neúnavnou 
rozhodností a tichou vytrvalostí, neuznává porážku a dokáže se prodírat neschůdnými cestami k 
určenému cíli. Je zde naznačena možnost získat peníze dědictvím. Je-li však Mars v Býku poškozen, je 
takový člověk velmi svéhlavý, mstivý a násilnický. Sleduje vlastní cestu bez promýšlení a postaví-li se 
mu někdo na odpor, nedovede mu nic prominout. Dokáže peníze vydělat, ale bezmyšlenkovitě je 
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promarní, takže se dostane do finanční tísně. Má-li vyhlídku na dědictví, ztrácí ho soudním sporem a s 
jistotou bude mít i potíže ve vlastní domácnosti. 
 
Mars v Blížencích s dobrou aspektací je známkou bystrého, hbitého a aktivního myšlení. Takoví lidé 
nedělají žádné okolky, jsou přímí, co na srdci, to na jazyku, občas poněkud nevybíraví až hrubí, nikdy 
však nejsou pokrytci. Jsou nápadní svým pohotovým důvtipem a hodí se proto pro povolání právníka a 
spisovatele. Vynikají rovněž v technice, neboť jsou důmyslní a vynalézaví, snadno se učí a rychle 
chápou. Avšak je-li Mars poškozen, je takový člověk cynický, kousavý, rád se posmívá a jeho kritika je 
destruktivní. Pro svou odpudivou povahu je neoblíben a kdo může, vyhne se mu. Je rovněž váhavý a 
nedovede se rozhodnout. Nelze u něj spoléhat na dodržení slova nebo spinění slibu a dodrží-li uzavře-
nou dohodu, stane se to čirou náhodou. Žije ve stálých rozporech se sourozenci a sousedy a hrozí 
mu nehody při cestování. Je zde rovněž náchylnost k zánětům průdušek, zápalu plic, zánětu po-
hrudnice a jiným plicním onemocněním. 
 
Mars v Raku příznivě aspektován činí povahu nebojácnou a nezávislou, s odporem proti omezování, 
s láskou k domovu. Takový člověk je pilný a jeho snahy se soustřed'ují na zajišťování domácích potřeb a 
zásob, které poskytují pohodlí a přepych. Pokud se týče domova, je každopádně velmi starostlivý. 
Zároveň však uplatňuje v domově neomezenou autoritu a kromě vlastní nesnáší jinou. Povaha je vcelku 
nevypočitatelná svým přáním po změně zaměstnání. Jeho zaměření není ustálené, vykonává postupně 
řadu zaměstnání, kterých se zcela náhle vzdává. Je-li Mars v Raku poškozen, je příčinou domácích 
rozporů, prudkých hádek v domově a častých změn pobytu. 
Z hlediska zdraví vznikají zánětlivé choroby žaludku, potíže trávení a nehody působené ohněm v 
domácnosti v důsledku lehkomyslnosti a nedbalosti. 
 
Mars ve Lvu příznivě aspektován formuje podnikavou, pilnou a upřímnou povahu, nebojácnou a 
nezávislou, vyvinutý smysl pro čest a zodpovědnost a schopnost zastávat veřejnou funkci. Tito lidé 
jsou nadšení a pracují s jistým důrazem, ale dovedou vychutnávat pinými doušky radosti a zábavy 
života. Jsou horlivými ctiteli milované osoby a ucházejí se o její přízeň se zanícením. Případné překážky 
překonávají a námluvy mívají šťastné zakončení. Nemají rádi okolky a jejich otevřenost přivádí ostatní 
do rozpaků. Své stanovisko zastávají s pevností, a proto vyvolávají nevoli jiných s odlišnými 
názory. Počínají si odvážně a přehnaně v obchodních stycích i v zábavách. Je-li Mars ve Lvu 
poškozen, je povaha takového č lověka prudká a vzně t l ivá s náchylnost í  k horečkám a 
zánětům, k bušení srdce, k halucinacím a pohlavní nevázanosti, k nepříjemnostem v důsledku 
milostných vztahů, k ztrátě dětí a k ztrátám spekulací. Mars poškozený ve Lvu dává stejnou smělost 
jako příznivě ozářený, avšak přináší navíc větší nebezpečí nehod, nebot takový člověk je šíleně odvážný a 
lehkomyslný. 
 
Mars v Panně příznivě aspektován propůjčuje ctižádost a bystrý rozum, který dovede rychle 
pochopit úkol a soustavně na něm pracovat. Duševní schopnosti jsou silně vyvinuty. Vědecké založení 
umožňuje využití rozumu a logiky v oblasti výzkumu a obchodu. Pohotovost a nápaditost 
zajišťuje postup a úspěch. Tento vliv je výhodný pro všechna zaměstnání, která souvisí s nemocemi, 
např. pro zdravotní sestry, lékaře, lékárníky, chemiky, dále pro vědecké pracovníky zaměřené na 
psychologii, psychiatrii, hygienu, přípravu dietních jídel a podobná zaměstnání. Jsou-li tito lidé s 
Martem v Panně postiženi nemocí, dovedou se rychle zotavit a nestávají se tak snadno invalidy, 
jako to bývá u mnohých ostatních lidí se silným obsazením znamení Panny. Je-li Mars poškozen, 
vzniká sklon k ustaranosti, neklidu a přemítání o domnělých obtížích. Tito lidé mají ve všech 
zaměstnáních kritické výroky a postoje vůči spolupracovníkům a přestaveným. Jsou stále nespokojeni se 
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vším, co souvisí s jejich zaměstnáním. Jsou rovněž nespolehliví a nečestní a nelze je pověřit 
zodpovědnou funkcí. Jsou navíc nenasytnými labužníky a v důsledku toho trpí zažívacími poruchami 
a nemocemi, které s nimi souvisí. 
 
Mars ve Vahách. Příznivý Mars formuje náruživé, planoucí milostné vztahy a velkou přitažlivost k 
druhému pohlaví. Z toho plyne brzký sňatek. Najdeme zde nadšený vztah k umění a všemu krásnému 
na všech stupních vývoje. Takový člověk je oblíben u veřejnosti. Zdraví je všeobecně dobré. Je-li 
Mars ve Vahách poškozen, je takový člověk neoblíben, je terčem kritiky a útoků ze strany veřejnosti. 
Je zde nebezpečí veřejných skandálů v důsledku nedovolených milostných vztahů, neboť Mars ve 
Vahách způsobuje vždy silnou přitažlivost k druhému pohlaví a je-li poškozen, je tento povahový rys 
vystupňován a přirozeným důsledkem nestálosti v lásce jsou potíže vzniklé hrou s city jiných. 
 
Mars ve Štíru příznivě aspektován dává jasný, ostrý a rozhodný způsob myšlení, poněkud drsné 

chování a nedostatek ohledupinosti vůči jemnějším citům ostatních lidí. Důsledkem je počáteční 
odpudivost, dokud si člověk nezvykne a nezjistí, že vlastně tito lidé nejsou tak špatní, jak se zdají 
být podle prvního dojmu. Jsou vynalézaví se zvláštním postřehem pro technické problémy, mají 
nezdolnou odvahu a nevyčerpatelnou zásobu sil, jimiž překonávají všechny překážky a dosahují 
vytčeného cíle. Postupují při tom sobecky a jsou ochotni obětovat vše, co jim stojí v cestě. Jsou dobrými 
policisty, vojáky a chirurgy a dovedou zastat každé místo, kde je zapotřebí pevné ruky, kde je nutno 
obratně zacházet s nástroji. V horoskopu ženy to znamená manžela s výbornou výdělečnou schopností, 
avšak rovněž štědrého a velkorysého při výdajích. Je naznačena též možnost dědictví. 
Je-li Mars ve Štíru poškozen, projevuje se pohlavní výstřednost a v některých případech sklon k 
sebeukojování, které ničí životní síly. Nepodaří-li se zdolat tuto neřest, může způsobit i předčasnou 
smrt. V horoskopu ženy je tímto vlivem naznačen manžel, jenž bude lehkomyslně utrácet peníze 
pro vlastní požitek a útěchu a porod bývá nebezpečnou událostí. U obou pohlaví je Mars ve Štíru 
známkou hádavé povahy a ostrého jazyka. 
 
Mars ve Střelci příznivě aspektován označuje člověka se sklonem a zálibou pro vážné rozpravy, 
které se týkají práva, filozofie a náboženství. Takový člověk je upřímný a otevřený, piný nadšení a 
ctižádosti. Úzkostlivě dbá o svou dobrou pověst. Uchyluje se však rovněž k zlehčování a posměchu 
cizích názorů, nejsou-li v souladu s jeho vlastními představami o bezúhonnosti a spravedlnosti. Tito lidé 
jsou zajímavými společníky, zvláště v pozdějších letech, neboť rádi cestují a jsou přesnými 
pozorovateli. Mají vždy v zásobě poučné a užitečné novinky, o něž se dělí se svými posluchači se 
smíšeným pocitem ochoty a zištnosti. Rovněž se rádi pohybují na čerstvém vzduchu a vynikají v různých 
sportovních disciplinách. Mars ve Střelci je též skvělým vlivem pro právníka. V tomto oboru 
dosahuje úspěchu a tato činnost tříbí a prohlubuje jeho rozumové a řečnické schopnosti. 
Je-li Mars ve Střelci poškozen, mívá takový člověk ostrý jazyk a svárlivou povahu s náběhem k 
nečestnosti a činí dojem, že je ve stálém protikladu k názorům ostatních lidí. Chová se domýšlivě a 
nadutě. Potkávají jej nehody hlavně na cestách a utrpí řadu zlomenin kostí. 
 
Mars v Kozorohu příznivě aspektován dodává povaze značné pevnosti, neboť propůjčuje ctižádost a 
nadšení podepřené nezdolnou odvahou s takřka nevyčerpatelnou zásobou sil. S vytrvalostí a trpělivostí 
překonává všechny překážky na cestě k cíli. Lidé s Marsem v tomto znamení dosahují nevšedního 
vzestupu, zvláště je-li Mars navíc ještě v 10. domě. Vynucují si svým postupem úctu a uznání 
společnosti a takovým lidem jsou nabízeny veřejné funkce přídavkem k soukromému podnikání. 
Konají cenné služby, neboť mají přirozený základ pro převzetí velké zodpovědnosti a vedení 
velkých podniků. Čím rozsáhlejší je pole jejich působnosti, tím větší mají radost z práce, neboť jsou 



60 

 

mimořádně výkonní. 
Je-li Mars v Kozorohu poškozen, najdeme podobnou ctižádost zaměřenou na velké věci, avšak takový 
člověk je ukvapený, vznětlivý a svéhlavý. Přeceňuje své síly a možnosti a přijímá víc úkolů, než 
dovede zvládnout. Chybí mu rovněž vytrvalost a trpělivost k překonání překážek. Je nečestný. Jeho 
vzestup je založen na vratkých základech nadšení, nepodložené náročnosti a neskromnosti, které 
mu umožní dočasně vyniknout, avšak zanedlouho s určitostí ztratí svou autoritu a stane se terčem 
posměchu. Není nic horšího než poškozený Mars v Kozorohu. Vyskytují se nehody údu a odrazovým 
působením do protilehlého znamení Raka, který ovládá žaludek, vznikají zažívací potíže. Lidé s tímto 
vlivem jsou rovněž prudcí a mstiví. 
 
Mars ve Vodnáři příznivě aspektován činí člověka důvtipným, intuitivním, vynalézavým, originálním, 
podnikavým a ctižádostivým. Pracuje tvrdě v zájmu dosažení úspěchu v každém povolání, které si 
zvolil. Naváže přátelské vztahy s těmi, kdož budou mít možnosti podporovat ho při uskutečňování jeho 
nadějí a přání. Tito lidé mají schopnosti technické, vynikají v elektrotechnice. Jsou rovněž úspěšnými 
organizátory, správci a pracovníky v obecně prospěšných organizacích. 
Je-li Mars ve Vodnáři poškozen, má takový člověk přehnanou touhu po nezávislosti, je nabubřelý, 
násilně vymáhá uznání své autority. Vede hlučné řeči, chová se povýšeně a uplatňuje nejvyšší nároky. 
Vymáhá vlídné zacházení a úctu. Je těžké žít s takovým člověkem ve shodě, často vznikají 
rozpory a roztržky. Hrozí mu ztráty v souvislosti se spekulací a hazardní hrou. Poškozený Mars ve 
Vodnáři způsobuje oční nemoci, neboť Vodnář ovládá éter. Odrazovým působením ze znamení Lva lze 
předpokládat, že se dostaví bušení srdce. 
 
Mars v Rybách příznivě aspektován dává možnost uplatnění jako detektiv, jako vězeňský dozorce, 
lékař v nemocnici a v podobných povoláních, kde člověk nepřijde do přímého styku s veřejností, nýbrž 
uplatňuje svou autoritu na odloučeném pracovišti. Je zde náchylnost k utajovaným milostným vztahům, 
které dovede taková osoba skrývat před pohledem veřejnosti. 
Je-li Mars poškozen, vedou rozsáhlé tajné milostné styky k potížím a starostem. Takový člověk se 
neubrání nástrahám tajných nepřátel a hrozí mu vězení. Vzniká notorický alkoholizmus jako důsledek 
věznění a ztráta veškerého majetku, takže je odkázán na zabezpečení z veřejných prostředků. Potíže a 
nezdary jsou důsledkem nepoctivosti a nečestnosti. 
 

Mars v aspektech s jinými planetami 

Slunce paralela,  konjunkce, sexti l  nebo trigon Mars. Konjunkce způsobuje náchylnost k 
horečce zvláště v Beranu, který ovládá hlavu. Je nápadné, že lidé s tímto vlivem snášejí mnohem vyšší 
teploty než ostatní a unikají bez pohromy náporu těžkých nemocí, které jsou u jiných osudné. Tyto 
aspekty dávají nadbytek životních sil, které vybavují svého majitele po celý život skvělým zdravím, 
posilují odolnost a umožňují takovému člověku snášet nejtěžší zkoušky, vybavují ho neohrožeností, 
rozhodností a odvahou, pomocí nichž se utkává v nejtužších sporech. Je-li mu svěřen úkol, lze spoléhat 
na to, že překoná všechny překážky, neboť je nadán organizačními i technickými schopnostmi a 
nezkrotnou vůlí, která odmítá smířit se s porážkou nebo nezdarem. Povaha je přímá a otevřená, 
rovněž drsná a hrubá. Jsou příliš zaujati svou prací a svými úkoly a nezbývá jim čas na zdvořilosti. Bez 
rozpaků a výčitek svědomí porušují společenské zvyklosti a z tohoto důvodu jsou neoblíbeni u lidí se 
smyslem pro jemné a slušné chování. Zato však jsou to muži a ženy činu, kteří jsou předními průkopníky 
pokroku ve světě. Bez jejich podnikavosti a energie by vývoj ve světě probíhal mnohem pomaleji. 
Aspekty k Slunci a Marsu jsou nezbytné, aby dodaly životu potřebné dynamiky. Záporné aspekty jsou 
lepší než žádné, neboť tam, kde tyto aspekty chybí, člověk je lhostejný, bez zájmu, i když se vyskytují 
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případné jiné příznivé vlivy. 
 
Slunce kvadratura nebo opozice Mars dává rovněž nadbytek životních sil a schopnost zastávat 
vůdčí postavení, avšak tyto kladné kvality se projevují ve smyslu negativním, v zájmu zla a ničení. 
Odvaha dobrých aspektů je vystupňována v šílenou odvahu, člověk je hlučný, nadutý, chvástavý a 
rozpoutává spory z malicherných příčin. Jeho postoj je vždy v protikladu k dané autoritě a využívá 
každou příležitost k vzpouře a odporu. Jeho povaha je prudká, avšak hněv nemá dlouhého trvání. V 
důsledků těchto vlastností je všeobecně neoblíbený u zaměstnavatelů a spolupracovníků a vytváří si 
nepříznivé podmínky, které ho všude vypuzují. Bývá podněcovatelem nespokojenosti a nepokojů. Tyto 
aspekty mohou být rovněž příčinou nehod, které mají za následek i zmrzačení, vyskytuje se 
postřelení, bodnutí nožem, popáleniny, horečky, zánětlivá onemocnění, vředy a vyrážky. 
 
Venuše sext i l  nebo t r igon s  Marsem. Tento v l iv utváří povahu ctižádostivou, snaživou a 
dobrodružnou, rovněž zamilovanou, která dává své city zcela otevřeně najevo. S radostí se takový člověk 
oddává sportům a zábavám. Má nadbytek energie, obchodní důvtip a skvělou výdělečnou schopnost, 
avšak mrhá penězi, aby udělal velký dojem á sklidil obdiv. Pro svou štědrost je oblíben u svých přátel a 
známých. Snadno se zamiluje a uzavírá sňatek brzy nebo unáhleně. 
 
Venuše konjunkce nebo paralela s Marsem se neprojevuje vždy stejně. Je třeba je hodnotit 
vždy podle postavení bud' kladně anebo záporně, s ohledem na předmět, který posuzujeme. Tak 
např. Mars v konjunkci s Venuší činí člověka méně drsného a panovačného a více laskavého a 
zdvořilého. V tomto ohledu působí příznivě. Konjunkce však rovněž posiluje vášně, zvláště ve Štíru. Ve 
dvanáctém domě vede k sebeukojování a v takových případech je to rozhodně zlý vliv. Žáci astrologie 
musí soustavně cvičit svůj úsudek, aby dospěli k správnému hodnocení aspektů. 
 
Venuše kvadratura nebo opozice k Marsu uděluje velmi smyslné sklony a taková osoba je 
schopna hrubých výstřelků, aby ukojila své vášně, které podrývají zdraví a životní síly. Může nastat 
úpiné zhroucení a člověk se stává trosečníkem na pustém břehu, je-li tomuto sklonu ponechán volný 
průběh. Tito lidé bývají nadmíru štědří, zvláště vůči osobám druhého pohlaví. Výstřednost a 
marnotratnost je svádí k větším výdajům, než si mohou za daných poměrů dovolit. Kromě toho 
utrácejí mnoho peněz na početné milostné vztahy, takže bez ohledu na případné dobré výdělky mívají 
běžně nedostatek peněz. Stává se, že bývají žalováni u soudu jako dlužníci. Je-li Mars nebo Venuše v 
Raku, Štíru či Rybách, vyskytují se případy úpiné zpustlosti a prostopášnosti s nevázanou žádostí 
po nízkých požitcích, které snižují člověka pod úroveň zvířete. 
 
Merkur sextil nebo trigon Mars  vytváří odvážný, ostrý, vynalézavý a obratný způsob 
myšlení. Takový člověk je nadšen pro každý návrh, jenž mu je přednesen a dovede nadchnout 
a strhnout ostatní a vnutit jim své názory. Je neúnavným pracovníkem všude tam, kde byly rozníceny jeho 
city. Není však idealista a jeho zájmy se soustřed'ují na hmotné záležitosti. Libuje si v slovních 
potyčkách a má nevyčerpatelnou zásobu dobré nálady a vtipu s jemným nádechem jízlivosti, která 
se však nikdy nezvrhne ve zlobu nebo bezohlednost, nýbrž dodržuje vždy meze slušností. 
Pozoruhodná je zručnost. Ujme-li se libovolného úkolu, spiní jej vždy pohotově, rychle a zdánlivě snadno. 
Nedovede postupovat pomalu a polovičatě. Vše musí být provedeno rychle. Své síly soustřeďuje vždy do 
jednoho ohniska. Tyto aspekty zaručují v životě úspěch v každém ohledu. Vynikají nejvíce v 
literatuře, jako mechanici, zlatníci a v oboru uměleckých řemesel. 
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Merkur konjunkce nebo paralela Mars dává stejnou sílu, nadšení, pohyblivost a zručnost jako 
sextil nebo trigon. Využití těchto vlastností je však závislé na znameních, domech a aspektech 
ostatních planet a může být kladné či záporné. Vyskytuje-li se konjunkce ve znamení, v němž obě 
planety nebo jedna z nich je silná, např. Mars v Beranu nebo v Kozorohu, nebo Merkur v Blížencích 
a v Panně, a jsou-li posíleny příznivými aspekty Slunce, Venuše a Jupitera, je výsledný účinek podobný 
jako u sextilu a trigonu. je-li však Mars a Merkur v některém vodním znamení nebo je-li konjunkce 
obou planet zasažena nepříznivým paprskem Saturna, Urana nebo Neptuna, je vliv stejně zlý jako 
u kvadratury a opozice. 
 
Merkur kvadratura nebo opozice Mars je vliv, který způsobuje vtipnost, pohotovost a duševní čilost, 
vznětlivost a nedůtklivost. Člověk se snadno stane obětí nepodložených návrhů. Takto dospívá 
většinou k nežádoucím výsledkům pro sebe a pro jiné, a je proto nevhodným podílníkem. Je 
rozeným pletichářem a nedovede kráčet přímou cestou. Klamat, přehánět a hádat se je pro něj stejně 
nezbytné jako dýchat. Ve svém rozladění dovede urážet a jeho jazyk je jedovatý jako zmije. Je 
nenáviděn všemi, kdož jsou svými životy na něj vázáni. Kdo může, vyhýbá se mu. Je tyranem a vládne 
nebo ničí vše, čeho se dotkne. Překážky, které se vyskytnou na cestě jeho postupu, odstraňuje lstí nebo 
násilím, pokrytectvím a pomluvami. Je ztělesněním sobectví a nafoukanosti. Jiné vlivy mohou toto zlo 
zmírňovat, avšak v případě, že jich není, může být takový člověk pro společnost nebezpečný. Je-li 
Mars nebo Merkur v šestém nebo dvanáctém domě nebo některém postavení, které ovlivňuje zdraví, 
je třeba počítat s poruchami nervů, mozkovými křečemi nebo duševní porušeností. 
 
Luna sextil nebo trigon k Marsu dává obdivuhodnou životní sílu a odolné tělo, takže takový člověk 
dovede překonávat všechny případné choroby, hlavně však ty, které jsou ovládány těmito aspekty. Tito 
lidé mají největší odolnost a překonávají taková zatížení, jimž by jiní podlehli. Jsou rozhodní, odvážní, 
energičtí a ctižádostiví, dovedou si poradit a mají tvůrčí nápady. Rozhodují se rychle, avšak nikoliv 
unáhleně. Tak si získávají úctu a důvěru ostatních a vydělávají slušné peníze. Počínají si však 
nenuceně a štědře, takže peníze se jich nedrží. Vydávají je stejně rychle, jako je vydělávají. 
 
Luna konjunkce nebo paralela k Marsu může být dobrá i škodlivá. Je to závislé na pohlaví 
zkoumané osoby a na životních oblastech, které posuzujeme. Tyto aspekty posilují zdraví i životní sílu 
zejména u ženy. V horoskopu muže označuje drsnější manželku se sklonem k poroučení. Povaha 
takového člověka je vznětlivá a popudlivá, hlavně v pohyblivých znameních a ve třetím a devátém 
domě. Vyskytuje se rovněž zlobivost a prchlivost, která však není tak výrazná jako při kvadratuře 
nebo opozici. Mars v konjunkci nebo v paralele k Luně ve Štíru znamená vystupňovaný pohlavní pud, 
který je zvlášť patrný, je-li v tomto znamení rovněž Venuše. Povaha je neklidná a nestálá, neboť je 
to něco jako směs ohně a vody. Ve vodních znameních se projevuje náchylnost k alkoholismu. 
 
 
Luna kvadratura nebo opozice k Marsu je znakem vyloženě prudké povahy, která projevuje 
často svou ukvapenost a popudlivost a působí dotyčné osobě svými důsledky mnoho starostí a 
potíží. Tito lidé jsou nedůtkliví vůči pravidlům a ustanovením a všem možným řádům, které omezují 
jejich touhy a ukojování jejich choutek. Zastávají-li však zodpovědné místo, jsou velice panovační a 
vyžadují přesné pinění svých příkazů a naprostou poslušnost. Neváhají použít i fyzického násilí, chtějí-li 
prosadit svou vůli a zdá-li se jim, že to není spojeno s přílišným nebezpečím. Někdy se dopouštějí 
krkolomných činů, aby ukojili svou zlobu a neleknou se ani různých šílených nápadů, takže 
příležitostně jsou v pokušení provést věci, kterých by se člověk se zdravým rozumem nedopustil. 
Následkem těchto vlastností mají tito lidé mnoho nepřátel. Působí mnoho křivdy jiným, hlavně ve 
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svém nejbližším okolí včetně členů své rodiny, kteří jsou na nich závislí. Nastanou-li tyto aspekty ve 
vodních znameních, především je-li Mars nebo Luna v Rybách, je takový člověk často notorickým alko-
holikem. Pokud jde o zdraví, je zde náchylnost k horečkám a úrazům, k nemocem pohlavních orgánů 
a vyskytují se případy operací, které jsou zbytečné. Tito lidé zacházejí se svými penězi 
vyloženě marnotratně a překrucování skutečností je jejich zlozvykem. 
 
Saturn sextil nebo trigon Mars utváří člověka schopného, rozhodného a výkonného, který 
neupouští od započatého úmyslu a sleduje ho až do konce. Tím dosahuje mimořádných a 
pozoruhodných výsledků. Neoblomnou vůlí pronikne až ke konečnému řešení a prosadí se všude tam, kde 
méně silné povahy ztroskotávají. Tyto povahové rysy zajišťují vzestup až na nejzodpovědnější místa. 
Autorita těchto lidí je nesporná, nejsou však oblíbeni, neboť jejich povaha je chladná, tvrdá až 
krutá. Zdraví mají pevné. 
 
Saturn konjunkce, paralela, kvadratura nebo opozice Mars. Tyto vesměs zlé aspekty činí 
člověka sobeckého, prudkého, drsného a krutého, záludného a naprosto nečestného, jemuž není 
radno důvěřovat. Jeho počínání mu nepůsobí žádné výčitky svědomí. Hrozí mu veřejné opovržení a 
vězení, rovněž nehody a násilná smrt. Je-li jedna z planet silně postavena nebo povýšena, zlý vliv je tím 
zesílen. Musíme si však vždy uvědomovat, že vážné poruchy nejsou výsledkem pouze jednoho aspektu. 
Horoskop musíme posuzovat, jako celek. Jeden nebo i celá řada záporných aspektů nemusí mít vedle 
příznivých neomezený základní význam, ale pouze podstatně zeslabený nebo okrajový. 
 
Jupiter sextil nebo trigon Mars. Jupiter je svým založením poněkud konzervativní se 
sklonem k důstojné obřadnosti. Mars zase dává nadšení a schopnost ovlivňovat jiné a získat je pro 
vlastní záměry. Dohromady vzniká výhodná konstelace. Povaha je upřímná, vznešená, čestná a přímá. 
Tyto aspekty přinášejí rovněž uspokojivé peněžní poměry, neboť Mars v dobrém spojení s Jupiterem 
propůjčuje výbornou výdělečnou schopnost a bohatství. Jupiter je spíš šetrný, jde-li o výdaje, Mars 
naopak je štědrý, avšak jejich spojení příznivým aspektem vytváří ideální povahu, která není příliš 
marnotratná, ani příliš šetrná, ale tvoří zlatý střed. Tito lidé jsou vynalézaví, mají technické 
schopnosti a své povinnosti a nápady uskutečňují s veškerou odhodlaností. Jsou úspěšní v obchodě, 
oblíbení ve společnosti, rádi provozují sporty a hry na čerstvém vzduchu. Rovněž cestování jim 
působí požitek a radost. Mars ovládá hemoglobin v krvi, který je důležitým činitelem zdraví a 
výkonnosti. Příznivé aspekty Jupitera s Marsem rozmnožují počet červených krvinek. Výsledkem je 
odolné zdraví, síla, výkonnost a vytrvalost. 
 
Jupiter konjunkce nebo paralela Mars posiluje tělesné zdraví a zvyšuje životní sílu stejně jako 
příznivé aspekty. Naznačuje to rovněž schopnost vydělávat mnoho peněz, ale snadno je opět 
vydávat. Způsob myšlení je podobný jako u záporných aspektů. Převládá sklon ke hře a zábavám, 
vychloubačnost a chvástavost, lstivost a úskočnost s unáhleným úsudkem. Zrozenec je nespolehlivý, 
dovede klamat a podvádět. Jde-li o konjunkci ve vodních znameních> zvláště v Rybách, stává se 
alkoholikem. 
 
Jupiter kvadratura nebo opozice Mars je známkou hráče a je-li jedna z planet ve vodním 
znamení, zvláště v Rybách, stane se navíc alkoholikem. Je lstivý a nečestný, má špatnou pověst a 
jedná vždy impulzívně. Pokud jde o zdraví, trpí nemocemi, které mají vztah ke krvi a játrům. Krevní 
oběh je pomalý, s nadbytkem krve. Hrozí postižení mrtvicí. 
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Uran sextil nebo trigon Mars dává energickou, činorodou povahu, s originálním myšlením. Takový 
člověk je vynalézavý, obratný, intuitivní a dokáže řešit nejobtížnější situace. Nelekne se ani 
nejsložitě jších problémů a dospívá k závěru i za nejtěžších podmínek. Své nápady proměňuje ve 
skutečnost. Vynalézavost se projevuje obvykle v oboru elektrotechniky, vzduchoplavby a v 
podobných směrech, neboť tyto aspekty jsou známkou Vodnářského věku, v němž věda a nové 
vynálezy dosáhnou netušené úrovně. Ačkoliv jsou tito lidé napiněni sny a představami, mají kromě 
toho dostatek sil k jejich uskutečnění. Mají široký rozhled, jejich úsudek proniká do hloubky a šlechetnou 
povahu, která toleruje všechny rozdíly ras, vyznání a barvy pleti a vidí ve všech lidech Božskou jiskru, 
která je základem univerzálního bratrstva. Jejich náboženské přesvědčení není ortodoxního rázu, ale 
spíš kosmické podstaty. Nejsou z toho důvodu chápáni ostatními lidmi a jsou pokládáni za snílky. 
 
Uran konjunkce,  para le la ,  kvadratura  nebo opozice k Marsu způsobuje zvláštní 
výstřední povahu, jejíž prudkost dosahuje nejvyššího stadia. Takový člověk nesnáší sebemenší omezení, 
je svéhlavý a zaujatý, jde přes mrtvoly a nehledí na výsledek, jakmile se rozhodne pro určitý postup. 
Neřídí se zdravým rozumem, ani naléhavým varováním, ale jde svou cestou, pobízen výhradně svými 
vášněmi. Takový člověk se často stává anarchistou mezního typu a nezalekne se ani krveprolití, 
přistupují-li k tomuto vlivu další záporné vlivy. Je krutý, nezná slitování, nemá v sobě ani jiskřičky 
lásky. Je zachvácen svými vášněmi. Tento případ se vyskytuje zejména, jsou-li Mars a Uran spojeni 
kvadraturou a je-li jedna z planet v Býku nebo ve Štíru. 
Kvadratura Mars-Uran v horoskopu ženy ohlašuje nebezpečí svedení bez zřetele na umístění ve 
znameních. V Býku a Štíru není takřka možno se mu vyhnout. 
Aspekty je třeba posuzovat dle umístění ve znameních. V Býku a ve Štíru působí na pohlavní 
život. Je-li jedna z planet ve Štíru a takový člověk se stane chirurgem, bude velmi krutý a bezcitný, 
bude provádět zásahy z pouhé radosti a působit bolest. Bude provádět vivisekci a bude hledat 
příležitost, aby trápil své oběti. Je-li Mars nebo Uran v Rybách nebo Štíru, bude takový člověk lstivý a 
úskočný a bude mistrem přetvářky. Jsou-li tyto planety v Beranu, máme před sebou zmatenou hlavu, v 
Blížencích a Panně najdeme chytráka, který se snaží na každém kroku klamat. Ve Střelci je to zase 
člověk založený velmi hmotařsky a ateisticky. Fanaticky vystupuje proti náboženství a současnému 
společenskému řádu. Takto mění planety své působení v souladu se znamením, v němž se nacházejí. 

 
Neptun sextil nebo trigon Mars stupňuje citový život a dává sklon ke studiu a praktickému 
využití okultizmu a mysticizmu. Najdeme-li v horoskopu další prvky shodné podstaty, jsou 
marsovské síly zamířeny vůči duchovním bytostem symbolizovaným Neptunem, které dotyčnému 
člověku pomáhají velmi konkrétně a vědomě pronikat do neviditelného světa. 
 
 
Neptun konjunkce, kvadratura, paralela, opozice Mars činí povahu hrubou a smyslnou, 
impulzívní a zlostnou, útočnou a výstřední v řeči a činech. Takový člověk je loutkou svých vášní a 
je zmítán vírem neovládaných prudkých citů. Je náboženským fanatikem nebo bezvěrcem a za 
nepříznivých podmínek a vlivů vzniká možnost stát se obětí záhrobních bytostí, které ho užívají jako 
media nebo způsobí posedlost. Je zde rovněž sklon k nezákonné činnosti a k účasti v rozkolnických 
úkladech a spiknutích. 
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Oktávy planet 
Než přistoupíme k hodnocení Uranu a Neptunu v jednotlivých znameních a domech, bude vhodné, 
účelné a poučné prostudovat jejich vztahy k Venuši a Merkuru, které jsou jejich nižšími oktávami. 
Tento vzájemný vztah byl pociťován různými astrology, kteří úvahou a pozorováním postřehli velkou část 
podstaty obou těchto planet. To je svědectvím jejich důvtipu a prozíravosti, avšak postrádali výhody 
ezoterního cviku a znalostí, takže není překvapením, jestliže dospěli k některým nepřesným závěrům. 
Chceme nyní podat správné vysvětlení, takže studentům ezoterní filozofie bude zřejmé, jak 
hladce zapadá do celkové soustavy Západní Moudrost, z níž vyplývá, že Uran je vyšší oktávou 
Venuše a Neptun vyšší oktávou Merkura. 
Západní Moudrost Rozikruciánů učí, že dávný člověk byl oboupohlavní jako rostlina. Bylo to v 
Hyperborejské epoše a tehdy mohl plodit samostatně bez spoluúčasti kohokoliv jiného. Byl však bez 
mozku a nemohl myslet. V Lemurské epoše usměrnili proto Andělé polovinu sexuálních sil vzhůru, 
tam kde je dnes hlava a hrdlo. Tento vývoj je možno dnes sledovat v průběhu růstu lidského plodu, 
který nám odhaluje těsný vztah mezi pohlavními orgány, hrdlem a mozkem. Lze to pozorovat u 
změny hlasu, která nastává u hocha dosažením puberty a dle slabomyslnosti, která je důsledkem 
nezřízeného zneužití pohlavní funkce. Lze říci, že pohlavní funkce, jejíž pomocí plodíme nová těla ve 
hmotném světě, tj. naše děti, je těsně spjata s mozkem a hrdlem, jichž člověk užívá k tvorbě myšlenek, 
tj. dětí svého mozku a rozumu a vyjadřuje je hlasem svého hrdla. Astrologům je běžně známá skutečnost, 
že člověk je podněcován k výkonu pohlavní funkce a k plození dětí milostným paprskem Venuše. 
Podobně vychází od Merkura paprsek, jenž nás pobízí k tvorbě dětí svého rozumu a jejich hlasovému 
projevu pomocí hrdla. Obě planety, jak Merkur, tak Venuše, jsou tvůrčími silami, jedna v oblasti hmoty, 
druhá v oblasti myšlení. 
Merkur je obvykle spjat s rozumem a inteligencí. Připisuje se mu vláda nad cerebrospinálním 
nervovým systémem, který zajišťuje spojení mezi vtěleným Duchem a vnějším světem. Neptun 
symbolizuje inteligenci bytostí, které žijí a pohybují se v duchovních oblastech vesmíru a jejichž 
inteligence je bud' nižší, vyšší nebo rovnocenná inteligenci lidské. Tyto bytosti pracují s lidmi, různým 
způsobem je ovlivňují a podněcují. Merkur symbolizuje inteligenci lidskou, která se soustřeďuje na 
pozemský hmotný svět, v němž žijeme od narození až do smrti. Z tohoto důvodu lze říci, že Neptun 
je oktávou Merkura, avšak je zde ještě hlubší smysl. 
V učebnici anatomie nebo fyziologie najdeme popis, dle něhož je mícha rozdělena podélně na tři části 
uvnitř jedné trubice. Každý z těchto dílů je ovládán jednou z hierarchií, které jsou s námi v 
těsném styku, a sice lunární, marsovská a merkurická. Jedna z nich má převládající vliv, který závisí 
na vývojovém stupni individua. V míšním kanálu zažehuje Neptunův paprsek duchovní oheň, který 
umožňuje lidskému Duchu prorazit hradbu hmotného těla a vejít do styku se světem duchovním 
pomocí jasnovidnosti, která je zabarvena nejvíce roznícenou částí míchy. Tvůrčí síla, která se nyní 
soustřeďuje na vnější úlohy, na stavbu lodí, domů, železnic, telefonů atd., byla v průběhu dětského vývoje 
lidstva obrácena do nitra k stavbě vnitřních orgánů našeho těla. Tak jako okolní svět se zobrazuje na 
desce fotografické kamery, tak se duchovní svět odrážel v míšním kanálu. Jeho prostřednictvím uzřel 
člověk svého prvního lunárního Boha Jehovu, jehož Andělé byli prvními opatrovníky a učiteli 
člověka. Později se část Andělů vzbouřila pod vedením Lucifera proti Jehovovi a ti jsou nyní ve 
vyhnanství na Marsu. Násilím vnikli do míchy člověka a podněcovali ho k zneužívání pohlavních sil. 
Jeho vnitřní duchovní zrak se začal ztrácet, ale jeho oči byly otevřeny a viděl, že je nahý. Tehdy 
ztratil spojení se svým vyšším Já, viděl pouze osobu a umírněná bytost Jehovova se změnila 
následkem podnětů Luciferových Duchů v surového divocha. Marsova hierarchie naučila však člověka 
svými návody bojovat a vítězit nad hmotnými překážkami, budovat vnější svět a stát se tvůrčím 
činitelem. 
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Aby postupně mohli tlumit bezohledné sobectví vštípené Marsovskými Anděly a dosáhli polidštění 
člověka, byli požádáni naši Starší Bratři z Merkura rovněž o proniknutí do míšního kanálu a jeho 
prostřednictvím nastal obrat ve vývoji civilizace. Lidstvo začíná opět zírat do nitra. Starší Bratři z 
Merkura byli na stupni člověka jako my, avšak jejich úroveň vyžadovala vysoké chvění, které je 
umožněno poměrnou blízkostí Merkura k Slunci. 
V současné době je pravá polovina mozku ovládána Merkurem a šišinka, jeho vyšší oktáva, je 
ovládána Neptunem, který rovněž vládne míšnímu kanálu. Ten je cestou, jíž postupoval jeden ze 
dvou pólů tvůrčích sil vzhůru, aby vytvořil mozek. 
Neptunův paprsek je nositelem toho, co okultisté nazývají Otcův oheň, to je Světlo a Život Ducha 
Svatého, které se projeví jako vůle. Ta se soustřed'uje v mozkomíšní nervové' soustavě, která je 
ovládána Merkurem, nižší oktávou Neptuna. Merkur účinkuje prostřednictvím pravé poloviny mozku a 
dává podněty k řeči a činům. Tak se projevuje vůle  v nitru sídlícího Ducha. 
Odklonem části tvůrčí energie přestal člověk být soběstačnou tvůrčí jednotkou a v důsledku toho 
byl nadále nucen hledat druha, aby mohl plodit potomstvo. Z tohoto důvodu usměrnil Syn Slunce, 
Kosmický Kristus, paprsek lásky Životního Ducha na Urana (který ovládá podvěsek mozkový) a jeho 
prostřednictvím ho přenáší do životního těla (éterického). Venuše, nižší oktáva Urana, mu dává výraz 
plozením a růstem. 
Mezi Duchem Svatým a Duchem Životním na jedné straně a jejich protějšky, hmotným tělem a 
životním (éterickým) tělem na druhé straně, se nachází Duch lidský, jenž je ovládán Sluncem. Jejich 
protějšky jsou pocitové (astrální) tělo a Luna, přičemž pocitové tělo je ovládáno Lunou. Pocitové 
tělo je bojištěm, na němž probíhá zápas mezi Jupiterem a Merkurem na jedné straně a 
Saturnem a Marsem na druhé straně. 
Uranův paprsek vytváří postupně druhý míšní provazec, jenž způsobuje lom nižšího pudového paprsku 
Venuše, vyvádí jej vzhůru a přeměňuje v altruizmus. Uranův paprsek dosáhne vlády nad sympatickým 
nervovým systémem dnešní míchy a nad levou polovinou mozku, která je nyní podřízena náruživé 
hierarchii Marsu, tj. Luciferovým Duchům. Celý tento vývoj prodělali a ukončili Adepti, a proto 
nemusí uzavírat manželství, neboť každý z nich je úplnou tvůrčí jednotkou jak ve smyslu 
duchovním, tak hmotném. Sloučili dvojpolnou mužskou a ženskou tvůr čí sílu, usměrnili ji 
vzhůru dvojitým míšním provazcem, zušlechtili ji a přeměnili v potenciální energii pomocí 
míšního duchovního ohně Neptuna (vůle) a Urana (láska a představivost). Tato tvůr čí síla 
vychází z obou polovin mozku, které jsou ovládány Marsem a Merkurem a jimi se projevuje 
Duch výronem síly a její přeměnou ve skutečnost vnějšího světa vyřčením tvůrčího slova. 
To je tajemství, jak. Adepti tvoří nové tělo bez průchodu dělohou a jednoho dne celé lidstvo 
doroste úrovně dokonalosti jako duchovní hermafrodité; pak bychom neměli déle být 
„trochu níže než andělé", kteří vznikají obdobnými způsoby, ale my bychom měli být výše 
než jsou oni ted', protože pak budeme mít k dispozici logiku a intelekt, které jim chybí, ve 
spojení s dokonalou tvůrčí silou. 
 
 

Uran, planeta nezištnosti 

Paprsek Venušiny lásky poutá muže k ženě a vytváří krevní svazky, avšak příznivý aspekt Urana jej 
povznáší z oblasti pohlavní lásky na kosmickou úroveň. Tuto lásku vyjadřoval Kristus, když vyslovil 
lítost nad Jeruzalémem: "Jak často jsem chtěl shromáždit tvé děti jako slepice svá kuřátka pod svá křídla, 
ale nechtěli jste.,, Tito lidé s Uranovskou láskou se stanou zakladateli nové společnosti. Připojí se ke 
každému pokrokovému a ušlechtilému hnutí a poskytnou mu vydatnou pomoc. 
Záporný aspekt Urana k Venuši působí však na lásku rozkladně a ponižujícím účinkem. Vede k 
opovrhování uznávaných zákonů a běžných ustanovení a k znesvěcení svatých tvůrčích sil. Láska 
je velmi zneužívaným slovem a cit obvykle takto označovaný je prosáknut Marsovskými vášněmi 
mnohem víc než láskou Venuše. Spojení je výsledkem, k němuž pobízí Venuše a představuje 
nejvroucnější svazek dvou nebo více duší uvnitř rodiny. Avšak heslem Urana je altruizmus a ten 
požaduje projev lásky, kterou jsme poznali u našeho Spasitele. Proto je Uran oktávou Venuše a 
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kdokoliv vstoupí na cestu přípravy k zasvěcení, musí se naučit postupnému zušlechťování Venušiny lásky, 
která zahrnuje pouze nejbližší členy rodiny. Musí pěstovat všeobjímající lásku Uranovskou. 
Toto je vysoký cíl a kdo vystupuje do velké výšky, z vysoka padá. Chceme-li překonávat Venušinu lásku 
a pěstovat uranovský altruizmus, objevuje se na obzoru velké nebezpečí. Nejeden nadějný život 
ztroskotal na zavrženíhodné teorii o spřízněnosti Duší, která svádí k tajným známostem a k zhanobení 
pohlavní funkce. Je třeba si připomenout, že altruizmus jen rozdává lásku a nevyžaduje, ani 
neočekává její opětování a nemá naprosto nic společného s láskou pohlavní. To neznamená, že bychom 
členy své rodiny měli milovat méně, ale naopak měli by naši lásku pociťovat pro její bezprostřední 
blízkost víc než ostatní, od nichž jsme odděleni větší vzdáleností. Nenese-li naše láska tento plod, potom 
postrádá uranovskou povahu a nepodporuje náš postup na cestě k zasvěcení. Z tohoto hlediska 
pochopíme, že velká většina lidstva nedovede vyhovět náročným požadavkům vyšší Uranovy podstaty 
a výsledkem je zásadní zvrácenost pohlavního života, tajné milostné vztahy, uvolněné chování a 
pohrdání společenskými zvyklostmi. Tyto nežádoucí sklony vznikají, je-li Uran poškozen 
kvadraturami a opozicemi. Takoví lidé odmítají běžné zvyky a tradiční životní normy, jejich 
názory jsou nesprávné a zmatené, odmítají s veškerou rozhodností sebemenší omezování, jsou 
nezávislí a jejich chování je příkré a drsné,. Jsou přívrženci průkopnických snah a se zálibou zkoumají 
zvláštní záhady, složité problémy mechaniky, elektrotechniky, vzduchoplavby apod. Jsou vábeni těmito 
obory jako kachna vodou a na své vědomosti a objevy jsou hrdí. Dosahují vynikajících výsledků v 
literatuře, vědě, filozofii a zvláště v okultizmu. Uran obdařuje rovněž vysokým stupněm hudebního 
nadání, je-li příznivě ozářen Venuší. Je-li silně postaven dle znamení a příznivě aspektován, má 
takový člověk vůdcovské kvality pro neobvyklé nové směry lidských snah. Je třeba dodat, že Uranův 
paprsek působí velmi náhle a nečekaně, ať už ve smyslu dobrém či záporném. Zjevuje se jako blesk 
z modrého nebe a vzhledem k tomu, že zatím dovedeme vnímat pouze jeho zlou stránku, jsou 
důsledky jeho působení vcelku nepříznivé a nešťastné. Je-li Uran na Ascendentu, prodlužuje tělo a 
člověk silně zasažený Uranem je velmi vysoký. 
 

Uran ve dvanácti domech 
Uran v prvním domě činí člověka velmi výstředním i v případě, že Uran je příznivě 
aspektován. Činí dojem, jakoby měl požitek z toho dělat vše v protikladu k dosavadním zvykům, 
obyčejům a vžitým pravidlům. Chce takto dávat najevo svou výjimečnost. Vždy najde nové cesty a 
postupy, které se liší od všech ostatních. Uspokojuje ho názor, že jeho metody a nápady jsou lepší než 
nápady kohokoliv jiného. Je-li Uran poškozen, hájí dotyčný člověk své názory až do krajnosti. Dobře 
ozářený Uran v 1. domě obvykle udílí toleranci k názorům jiných, jeho spravedlnost proniká až k 
úrovni rovnoměrného dělení a tvrdost citů poškozeného Urana je překonána. Uran v 1. domě je 
rovněž známkou neklidu. 
V životě se vyskytují náhlé změny a záleží na ostatních vlivech, zda tyto změny budou příznivé či 
nevýhodné. Každopádně bude vždy váben voláním dalekých obzorů, vzdálené země se jeví oku 
v syté zeleni a slunečním jasu a člověk zasažený Uranovým paprskem je vždy připraven k 
průkopnickým činům, novým pokusům a novému podnikání, vždy k něčemu, co ještě nikdy předtím 
nebylo provedeno, a proto poskytuje příležitost k dosažení nebývalých výsledků i k dobrodružstvím. 
 
Uran ve druhém domě vládne penězům. Naznačuje nejisté a neustálené finanční poměry. V 
životě se vyskytne mnoho příznivých, ale i záporných proměn. Takový člověk bude schopen pomocí 
jiných aspektů logicky myslet a rozumně uspořádat ostatní záležitosti, avšak v peněžní oblasti nebude 
schopen uchránit se náhlých a nepředvídaných ztrát, ale zaznamená též zisky. Nebude mít naprosto 
žádné záruky pro peníze jakkoli uložené, neboť nepředvídané zvraty způsobí bud' nečekané zisky anebo 
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ztráty. Tyto příhody přicházejí tak náhle, že jim nelze žádným způsobem zabránit. Je proto 
neužitečným utrácením času udílet takovému člověku rady finančního rázu, nebot vloží-li své peníze do 
věci s neochvějným skalnatým základem, potom přijde zemětřesení a rozdrtí jej. 
 
Uran ve třetím domě. Třetí dům vládne sourozencům, sousedům, školnímu vzdělání a 
rozumovým schopnostem. Toto postavení Urana proto posiluje intuici a dává rovněž jisté sklony a 
zájmy, které tíhnou k duchovním oblastem. Uran ovládá éter a jeho umístění v 3. domě 
usnadňuje pěstování jasnovidnosti, zvláště je-li Uran příznivé aspektován Sluncem, Lunou, Venuší ne- 
bo Merkurem. Je-li Uran ve 3. domě poškozen, pak zvěstuje spory se sousedy a sourozenci a snad i 
přerušení rodinných svazků a studia na základě chybného a svévolného rozhodnutí. Myšlení je neu-
stálené a proměnlivé jako korouhvička. Poškozený Uran v třetím domě ohlašuje rovněž nehody, 
jejichž povaha je závislá na poškozující planetě, a které se přihodí na krátkých cestách. Je třeba po-
dotknout, že tito lidé prožívají na svých cestách různá dobrodružství a zvláštní příhody, s nimiž se jiní 
nesetkávají. 
 
Uran ve čtvrtém domě. Lidé s Uranem ve čtvrtém domě by měli opustit co nejdříve své 
rodiště, nebot v něm nemohou očekávat zdaru. Rodiče, sousedé a celé okolí bude mít vůči nim 
nepřátelský postoj. Jsou-li rodiče zámožní, projevují snahy vydědit své dítě s Uranem ve 4. domě. I v 
případě, kdy 7. a 8. dům je dobře obsazen, je třeba silně pochybovat o případné výhře ve sporu o 
dědický podíl, neboť veřejné smýšlení v rodišti, kde proběhne případná pře, bude zahroceno proti 
takovému dédici, který vyjde nakonec naprázdno. Pro takového člověka je rovněž neštěstím, jestliže 
se ožení a založí-li vlastní domov, neboť mír, rodinné zájmy a spokojenost nelze uvést do souladu s 
křečovitým a zmateným Uranem, je-li poškozen. V případě příznivých aspektů Urana není záruky, že 
se dotyčný zrozenec pokusí o založení vlastního domova, neboť jeho záměry budou sahat výš a budou 
sledovat rozsáhlejší rozměry, jeho činnost bude daleko přesahovat domácí a rodinný rámec a bude 
mít širokou univerzální základnu. Toto postavení dává rovněž velice silné sklony k okultním vědám. 
 
Uran v pátém domě. Pátý dům ovládá výchovnou činnost, publikace, zábavy, milostné vztahy, námluvy 
a děti. Nevyrovnaný Uran v tomto domě přináší především některé velmi převratné náhledy, které s 
týkají milostných vztahů a styků a obvykle to vede k tajným vztahům, které jsou v rozporu se 
zákony a zvyky. Žena s tímto vlivem Urana je zvláště náchylná k svedení, ačkoliv nemusí k tomu 
dávat vědomě najevo nějaké podněty a projevovat sympatie. Porody bývají velmi těžké a dětem hrozí 
smrt nečekanou nehodou nebo záhadnou nemocí. Podporují-li jiné vlivy vývoj literárních schopností, 
bude člověk s Uranem v 5. domě zastáncem novodobého hnutí, jako je socializmus, anarchizmus 
apod. Je-li Uran poškozen Saturnem nebo Marsem a Neptunem, budou články a spisy jím sepsané 
podněcovat k prolévání krve, spiknutím a zradě a tato činnost ho přivede do konfliktu se státními 
autoritami. Příznivé ozářený Uran v 5. domě a mimo to s vlivy, které znamenají literární nadání, 
předpovídají pravděpodobnost utopické literární tvorby prostoupené idealizmem a altruizmem, takže 
obsah jeho děl bude vysoko přesahovat názorovou hladinu jeho současníků. Rovněž milostný život 
takové osoby bude idealistického rázu, takže jen ojediněle se najdou dostatečně vyspélé osoby, které 
budou schopny chápat tyto projevy. U žen to bude citelně zmírňovat porodní bolesti. Člověk s Uranem 
v 5. domě by se měl vyhýbat všem hrám, zejména hazardním. Podlehne-li tomuto pokušení, 
stihne ho nevyhnutelná ztráta bez ohledu na případné výhodné počáteční vyhlídky. Tito lidé mají 
zálibu pro všechny nové zvláštní věci. V současné době pravděpodobně touží po letadlech, v nichž by 
se proháněli nad mraky jako dnes v autech na silnicích. 
 
Uran v šestém domě. Šestý dům vládne zaměstnání a služebním vztahům, rovněž zdraví a nemocem. 
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Křečovitý a vzrušený Uran v 6. domé způsobuje proto nemoci z povolání zvláštní povahy, zadušení, 
nervové a duševní poruchy, jako je padoucnice a náměsíčnost. I v případě, že Uran je příznivě 
aspektován, zůstávají tyto tendence v platnosti a člověk takto ovlivněný je velice nervózní a žije ve 
stálém napětí. Ve vztahu k zaměstnavatelům, nadřízeným a spolupracovníkům jsou tito lidé velmi 
popudliví a netrpěliví. Jsou hrubí a prudcí ke všem a ke všemu, co má souvislost se zaměstnáním, a 
proto trpí těžkostmi, které jsou důsledkem takového chování. Tento vliv dává rovněž náchylnost k 
mediumitě, nežádoucímu duchovnímu vývoji a zkušenostem. Je-li Uran silně poškozen, je zde nebezpečí 
posedlosti a šílenství. 
 
Uran v sedmém domě znamená možnost romantického, unáhleného a neuváženého sňatku. Pod tímto 
vlivem se vyskytují nezákonné sňatky nebo jiné formy nepravidelného spojení. Manželský partner je 
spíš druhem, přítelem, spolupracovníkem, neboť Uranů v paprsek není manželské lásce nakloněn. Lidé 
s Uranem v 7. domě trpí neštastným manželstvím, protože manželský partner je křečovitý, nestálý a 
nezávislý uranovský charakter, jenž nesnáší omezování manželstvím. Nedovede nikomu zůstat 
věrný. Místo toho podléhá svodům tajných milostných vztahů, jejichž důsledkem je rozluka manželství 
soudem a nakonec odcizení. Vznikají často veřejné skandály v souvislosti s těmito událostmi nebo 
nastane smrt manžela vždy dle vlivů daných aspektů. Lidé s Uranem v 7. domě by se neměli nikdy 
obracet se svými problémy k soudu, neboť jejich žaloba bývá bez ohledu na svou oprávněnost a 
opodstatněnost zamítnuta a zmařena nevysvětlitelným, nepředvídaným a náhlým zvratem událostí a 
dochází k ztrátám. Měli by se rovněž vyhýbat veřejným funkcím, nebot bez ohledu na vlastní poctivost 
a bezúhonnost jsou zatahováni do skandálních afér a s nimi spojených těžkostí. Stručně shrnuto 
platí, že Uran v 7. domě je nepříznivý všem záležitostem, jež souvisí s veřejností, právem a 
spojenectvím všeho druhu. 
 
Uran v osmém domě je dobrým znamením a dle něho lze předvídat náhlý konec života, jakmile uplyne 
jeho vyměřený čas. Takový člověk je ušetřen dlouhého a bolestného utrpení, které se často dostavuje 
ve stáří a je spojeno s přechodem ze světa hmotného do světa duchovního. Víme-li to, je to výzvou, 
abychom měli své světské záležitosti náležitě uspořádány a podchyceny závětí, aby bylo vše v 
pořádku, nastane-li konec třebas ve třiceti nebo v devadesáti letech. 
Tento vliv obdařuje nečekaným dědictvím prostřednictvím manžela, je-li Uran příznivý. Je-li však 
poškozený, bude takový člověk zatažen do soudních sporů v důsledku nebo ve spojení s dědictvím po 
zemřelém. 
Lidé s Uranem v 8. domě projevují často velký zájem o okultní vědy a mívají mystické znalosti. Jsou 
rovněž naznačeny zvláštní sny a duchovní zážitky: 
 
Uran v devátém domě dává pokrokové a nezávislé myšlení, které se vyznačuje originalitou a 
nadáním pro vynálezy, občas s projevy geniality. Intuice je silně vyvinuta a tito lidé touží a usilují o 
povznesení lidstva na vyšší úroveň. Pro své názory a smýšlení, které však daleko předstihují soudobý 
průměr, se na ně pohlíží jako na snílky a nepraktické idealisty a jen zřídka se najde někdo, kdo je 
chápe. Toto platí za předpokladu, že Uran je příznivé ozářen. Je-li však poškozen, zvláště Marsem, 
setkáváme se s bezohlednými fanatiky, kteří se neleknou krveprolití při prosazování svých cílů. 
Fanatizmus se projevuje u těchto lidí v každém ohledu a v každé jejich činnosti. 
Poškozený Uran ohlašuje rovněž nehody a nepříjemnosti na cestách. Je to vliv, který se vyskytuje 
v horoskopech objevitelů nových zemí a průkopníků jejich rozvoje. 
 
Uran v desátém domě je známkou originální a výstřední povahy. Takový člověk pohrdá vším 
zastaralým, sleduje pouze vlastní názory a představy a nestará se o postoje ostatních lidí vůči sobě. 
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Nevadí mu, že je pokládán za černou ovci a za odrodilce svého druhu a nezdá se, že by to pociťoval jako 
neštěstí. Je ochoten obětovat vše, i vlastní život, za neomezenou svobodu. Tyto snahy a sklony přináší 
s sebou pochopitelně neoblíbenost u veřejnosti a pomluvy. Život je napiněn náhlými, nečekanými 
zménami k lepšímu nebo horšímu podle povahy aspektů. Je-li Uran hodně poškozen, nemůže takový 
člověk očekávat v životě žádný úspěch, ale naopak setkává se jen s těžkostmi, zklamáním, zvraty a 
nezdary. Je-li Uran příznivý, dochází nakonec k uplatnění a uznání nějakého nadání pravděpodobně 
průkopnické povahy. 
 
Uran v jedenáctém domě. Uran vládne jedenáctému znamení Vodnáře, a proto odpovídá 11. 
dům jeho domácímu prostředí víc, než kterýkoliv jiný. Působí silně na vznik nevšedních a výstředních 
přátelských vztahů k lidem s originálním tvůrčím nadáním a průkopnickým založením a je-li Uran 
příznivě ozářen, přináší toto přátelství zrozenci výhody. Přátelé přispívají k úspěšnému uskutečnění 
přání a nadějí. Je-li Uran naopak poškozen, zrádní přátelé zklamou důvěru nebo využívají zrozence 
pro vlastní sobecké zájmy. 
 
Uran ve dvanáctém domě naznačuje ztrátu úcty a dobré pověsti, vyhnanství a odcizení od 
rodiny a vlasti, mnoho nemocí během života, pobyt v nemocnicích, je-li Uran bez aspektů nebo i v 
případě, že je příznivě aspektován. Je-li vážně poškozen, znamená uvěznění na jistou dobu, pobyt v 
ústavu pro duševní poruchu, rovněž mnoho překážek působených záludností jiných lidí. Při 
příznivém ozáření lze očekávat úspéch ve spojení s okultními vědami a společnostmi, rovněž s 
chemickými výzkumy a objevy, které je třeba držet v tajnosti až do udělení patentu. Tito lidé jsou 
pronásledováni neurčitými obavami z hrozícího neštěstí. 

 
Uran ve dvanácti znameních 

Uran v Beranu dává nezávislou a originální povahu pinou energie a ctižádosti, vynalézavou, 
obratnou při hledání potřebných pomůcek a schopnou utkat se s obtížemi zvlášté v oboru mechaniky a 
elektromechaniky. Tito lidé jsou velmi popudliví, drsní a strozí, a tím vzbuzují nevoli a odpor, ačkoliv 
nezamýšlejí nic zlého. Neradi zůstávají na jednom místé a nejsou natrvalo spokojeni, ale milují změny 
a rozsáhlé styky. Změny zaměstnání a pobytu jsou často důsledkem jejich nevybíravých řečí. 
 
Uran v Býku dává svévolnou a neústupnou povahu s předpoklady pro intuici. Dospěje-li takový 
člověk k určitému názoru nebo přesvědčení, není přístupný žádné jiné možnosti ani změně. Setrvává u 
svého výkladu a svých představ s tichou rozhodností a vytrvalostí a není možno přimět ho ke změně 
postoje po dobrém ani po zlém. Je-li Uran poškozen, bývá takový člověk nedůvéřivý a je postihován 
náhlými a nečekanými ztrátami peněz. Je-li Uran příznivý, lze očekávat opak, tj. peněžní zisky a 
uspokojivé finanční poměry. 
 
Uran v Blížencích je tvůrcem velice svérázné intuitivní, všestranné povahy se sklony k 
vědeckým studiím, zvláště však k těm, které souvisí s elektřinou, letectvím a novodobými průkop-
nickými obory. Tito lidé mají široký přehled a jsou v pravém smyslu slova průkopníky všech nových a 
moderních vécí. Mají mimo jiné sklony ke studiu okultizmu a astrologie. Jsou velmi oblíbeni mezi 
sourozenci a sousedy. Toto vše platí, je-li Uran příznivé ozářen. Je-li však poškozen, je myšlení 
přepjaté a projevuje vrtochy, které působí mrzutosti a obtíže. Takový člověk je neoblíbený, povrchní a 
rušivý živel, nikde není vítán, zvláště u sourozenců a sousedů. Tento vliv zapříčiňuje rovněž těžkosti a 
nehody na krátkých cestách 
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Uran v Raku. Rak je psychické znamení a je-li zde Uran, je takový člověk citlivě naladěn na duchovní 
chvění. Dovede tyto síly pěstovat, avšak záleží na aspektech, zda se zaměří na věci dobré a 
prospěšné, či škodlivé. Je-li Uran poškozen, vzniká náchylnost k nervovým poruchám zažívání, neboť 
Rak ovládá žaludek. Není-li těmto příznakům zamezováno hned v zárodku, je třeba počítat s 
vážným žaludečním onemocněním. Tito lidé mají rovněž sklon k odcizení od vlastní rodíny, obvykle 
proti své vůli. Jsou však ne. stálé, proměnlivé, vznětlivé a netrpělivé povahy, čímž zaviňují vznik 
nesouladu, který je pudí do zasloužené odloučenosti. 
 
Uran ve Lvu formuje rozhodnou povahu, která nesnáší jednak vlastní omezování, jednak odpor, a 
proti oběma se bouří. Má vyhraněné záliby, stejně jako odpor vůči jiným věcem. Pokud jde o milostné 
vztahy, je zde krajní pohrdání běžnými zvyklostmi. Osobnost je pevná a dovede se prosadit. Proto 
vzbuzuje nelibost a nesouhlas ostatních lidí. Na milostné city těchto lidí nelze naprosto spoléhat, neboť 
navazují novou známost, když stará je ješté v piném rozběhu. V horoskopu ženy znamená 
poškozený Uran těžké porody, snad i smrt dítěte nehodou nebo náhlou nečekanou událostí. Vyskytuje se 
zde rovněž silná náchylnost k bušení srdce. Je-li Uran ve Lvu příznivě ozářen, lze očekávat větší soulad 
v milostných záležitostech i v rodinných vztazích. Je naznačena originalita a vynalézavost zvláště v 
oboru výchovy a písemnictví, rovněž v oblast i  veřejných zábavných podniků  a zisk jej ich 
provozováním. 
 
Uran v Panně příznivě aspektován dává jasné, originální vědecké myšlení a mechanické 
schopnosti, dobře vyvinutou intuici, obchodní zdatnost, která rozhoduje o životním úspěchu a fi-
nanční prospěch plynoucí ze zaměstnávání jiných. 
Avšak je-li Uran v Panně poškozen, je takový člověk postihován zvláštní churavostí, myšlení je 
poznamenáno popudlivostí, podrážděností a hypochondrií. Je břemenem sobě i svému okolí. Jeho život 
je piný zklamání, životní cíle a záměry se nespiní. Příčinou omezení je hlavně zaměstnání, případně 
jeho vlastní zaměstnanci. Zdá se, že tyto překážky nedovede zdolat. 
 
Uran ve Vahách příznivě aspektován poskytuje literární a umělecké nadání, které se vyznačuje 
originalitou a výjimečností. Takový člověk je ve svém projevu zcela nezávislý. Často vyjadřuje ve svých 
dílech okultní skutečnosti. Tento vliv dává rovněž dobrou intuici, přitažlivou osobnost a plodnou 
fantazii. Významnou a prospěšnou úlohu má v životě takového človéka spojení nebo manželství s 
osobou uranovské povahy. 
Je-li však Uran ve Vahách poškozen, způsobuje starosti, potíže, domácí nesoulad a smrt manželského 
partnera záhadnou nemocí nebo náhlou nehodou. Může rovněž dojít k rozvodu, neboť lidé, pro néž 
má platnost popis poškozeného Urana ve Vahách, nemohou jednoduše zůstat věrni jednomu člověku. 
Tento vliv naznačuje též nepřízeň veřejnosti a státní autority pro nedovolenou anarchistickou a 
pobuřující činnost. 
 
Uran ve Štíru příznivě ozářen obdařuje člověka pevnou a rozhodnou vůli, která překonává všechny 
překážky a dosahuje vytčených cílů svou vytrvalostí, trpělivostí a neoblomnou rozhodností. Rozum je 
ostrý, pronikavý, postihuje důležité podrobnosti, soustřed'uje se důkladně na každou záležitost. Takový 
člověk je mlčenlivý, originální, má mechanické schopnosti, které dosahují geniality, miluje okultní i 
fyzikální vědy. 
Je-li však Uran ve Štíru poškozen, hrozí takovému člověku nehody nebo i úkladná vražda, náhlá smrt 
explozí, elektřinou, leteckým neštěstím a podobnými událostmi. Je zde rovněž sklon k pohlavním 
chorobám v důsledku bezuzdného mrhání svatou tvůrčí silou, k perverzi a sebeprznění. 
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Uran ve Střelci dává vyvinutou intuici, sklon k snění, vizím a plodnou představivost. Silná je rovněž 
náklonnost k zvláštním  náboženským sdružením a soustavám včetně okultních teorií a praxe. Je-
li příznivě aspektován, vyvíjí se mimořádný zájem o problémy náboženské a výchovné a nezištný 
zájem pracovat pro povznesení lidstva. Tento okruh činnosti je spojen s cestami a zájezdy, které 
přinášejí nové poznatky. Úspěchy se dostavují v naznačených oblastech v dobé příznivých progresivních 
aspektů. 
Je-li poškozen, Uran ve Střelci se stává původcem výstředních a zmatených postojů zvlášté ve 
vztahu k zákonnosti a náboženství. Vyskytuje se odbojnost vůči sociálnímu řádu, která vyvolává pro-
následování státní mocí. Je zde rovněž snaha prosazovat nepodložené světové názory přes odmítavý 
postoj občanů, které mají za následek všeobecnou ztrátu důvěry a vážnosti. 
 
Uran v Kozorohu je známkou ctižádostivé a podnikavé povahy, vážné a vytrvalé s vytříbeným 
smyslem pro zodpovědnost, se svéráznými obchodními metodami, které jsou úspěšné zvláště v 
oborech spojených s elektřinou, vzduchotechnikou a letectvím. Tyto výpovědi platí, je-li Uran příznivě 
ozářen. 
Je-li však poškozen, je způsob myšlení nejistý, zmatený, výstřední, neústupný a svéhlavý. Taková povaha 
je příčinou rozporů s celou 
společností, zvláště však hádek s příbuzenstvem. Takto vzniká v životě mnoho těžkostí a starostí, 
často v souvislosti s náhlými změnami zaměstnání a pobytu. 
 
Uran ve Vodnáři příznivě aspektován je ve svém nejlepším postavení, neboť vládne tomuto znamení a je 
v souladu s jeho záchvěvy. Z tohoto důvodu je posílena intuice a originálnost, úsilí je soustředéno na 
široké, pole lidství, nezištnosti a vyšších morálních hodnot. Takový člověk je věrným přítelem a pomáhá 
všude, kde je to třeba bez nároku na odměnu. Má mnoho přátel a daří se mu realizovat svá přání, naděje a 
úmysly, neboť jeho smýšlení je naprosto nezištné, usiluje jen o dobré a užitečné věci nejen v zájmu jed-
notlivých osob, ale celého lidstva. Tento vliv obdařuje člověka rovnéž pozoruhodnými 
mechanickými schopnostmi, originalitou a smyslem pro vynálezy. 
Je-li však. Uran ve Vodnáři poškozen, mohou se u dotyčného zrozence projevit stejné vznešené a 
dobré záměry a čisté úmysly jako při příznivém Uranu, avšak budou tak zmatené, nereálné a bludné, 
že jejich uskutečnění bude vyloučeno. Povedou k roztržkám s přáteli nebo zdánlivými přáteli, kteří 
budou usilovat o využití dotyčného zrozence pro své vlastní cíle a prospěch a způsobí mu mnoho 
potíží a zklamání. 
 
Uran v Rybách a příznivě ozářen naznačuje zálibu pro okultizmus a možnost rozvíjet vlastní 
schopnosti v tomto oboru. Zrozenec se seznamuje s přáteli a společníky, kteří ho v těchto studiích 
podporují. Avšak v případě zlé aspektace vede toto úsilí k mediumitě, posedlosti nebo i šílenství a 
pomatenosti, je-li tato tendence negativního vývoje a styku s duchovním světem sledována soustavně. 
Tento vliv způsobuje vratkost myšlení a nejistotu. Takový člověk je stíhán náhlými nešťastnými 
událostmi, skandály nebo podlehne sebevraždě. Po celý život se trápí neurčitými obavami před 
možným neštěstím i tehdy, usmívá-li se štěstí a je-li obloha modrá. 
 

Uran v aspektech s jinými planetami 

Slunce sexti l nebo trigon k Uranu dává intuici, originalitu, vynalézavost a nezávislost v 
chování, vystupování a osobním zjevu, rovněž v jídle a zvycích. Takový člověk je označován za 
výstřední případ, je nápadný, avšak nikoliv odpudivý. Věnuje se zvláštním záležitostem a studiím jako 
je okultizmus nebo astrologie, zkoumá rovněž skryté síly přírody jako je elektřina apod. 'Často se stává 
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úspěšným vynálezcem, vyskytuje-li se posílení jinými příznivými aspekty, které stupňují mechanické 
schopnosti. Uran vládne éteru (elektřina) a v době, kdy se blíží Vodnářský věk, pocitujeme zvýšenou 
měrou jeho chvění, které nám umožňuje poznání jemnějších sil přírody a jejich využití. Lidé se Sluncem 
v sextilu nebo trigonu k Uranu jsou prostředníky a podávají nám výklad těchto znalostí, podobně 
jako anténa a vyladěný rozhlasový přijímač nám zprostředkovávají zprávy dopravované 
elektromagnetickými vinami. Takový člověk dosahuje často vzestupu pomocí přátel s vyšším 
sociálním postavením. Žije ve velkém napětí, které však je ovládáno. Jen zřídka projevuje mrzutost 
nebo hněv. 
 
Slunce paralela, konjunkce, kvadratura nebo opozice Uran způsobuje u člověka velké napětí, 
neklid a nekontrolované city. Snadno propadá hysterii z nepatrných příčin nebo 
i bez důvodu. Vyskytují se u něj různé nervové choroby, jako je padoucnice, nedostatek smyslové 
koordinace a náměsíčnost. Je impulzívní a nespolehlivý, nebere ohled na vžité zvyklosti, nesnáší 
jakékoliv omezení své svobody, vyznává teorii obecné spřízněnosti Duší a volné lásky a z tohoto 
důvodu je málo způsobilým manželem, který je zapleten do rozvodových řízení a skandálů nejhoršího 
druhu. 
Vyskytuje se zde nebezpečí ve vztahu k anarchistickým spiknutím, při nichž dojde k uplatnění 
vynalézavosti sestrojováním výbušných náloží a pekelných strojů. Není-li tento aspekt mírněn jinými 
příznivými vlivy, najdeme je mezi nejnebezpečnějšími lidmi ve společnosti. Hrozí jim úrazy bleskem a 

elektřinou a po celý život jsou stíhání všelijakým zklamáním. 
 
 Venuše sextil nebo trigon Uran činí člověka duševně obratným s pohotovým intuitivním vnímáním, 
mimořádně přitažlivým, zvláště vůči druhému pohlaví. Má okruh početných přátel, kteří mu 
zajišťují pomoc a výhody. Tyto aspekty dávají lásku k umění, hudbě a poezii a nutí člověka k 
štastnému a často velmi brzkému manželství nebo jeho náhlému uzavření. Občas vzniká 
u těchto osob platonická láska. 
 
Venuše konjunkce nebo paralela s Uranem. Zde není jasno, jsou-li tyto aspekty příznivé či 
záporné a je třeba je posuzovat v každém horoskopu zvlášť, neboť působí různým způsobem 
v závislosti na ostatních vlivech. Je-li Venuše např. poškozena, konjunkce nebo paralela působí svými 
zápornými vlastnostmi, je-li však umístěna a ozářena příznivě, Uran se projevuje svou lepší 
stránkou. 
 
 Venuše kvadratura nebo opozice s Uranem př ináší vždy těžkosti v důsledku milostných 
vztahů pro unáhlený a neuvážený sňatek, hádky, rozvody a veřejné skandály kvůli utajovaným vztahům, 
rozchod s přáteli, ztrátu cti a poškození pověsti, opuštění domova a rodiny, též náhlé finanční ztráty 
v důsledku nečekaných a nepředvídaných příhod. Je zde nedostatek rovnováhy, povaha je výstřední a 
zmatená. 
 
Merkur sextil nebo trigon Uran  dává originálního, nezávislého a výstředního ducha, který přímo 
demonstrativně odmítá veškerá pouta zvyků, vžitých pravidel a zákonů. Taková osoba usiluje 
neustále o získání naprosté svobody. Tento aspekt formuje průkopníky v oblast i  nových 
myšlenek a vynálezů  a naznačuje genialitu. Názory a ideály těchto lidí jsou tak pokrokové, že 
ostatní je pokládají za vrtochy nebo výplody duševní úchylnosti. Přesto mají mnoho přátel, neboť 
jsou v jádru dobrotiví a milí. Tyto aspekty působí příznivě u spisovatelů a vědců, rovněž u 
vynálezců, kteří pracují v oboru elektřiny, vzduchotechniky a letectví. 
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Merkur konjunkce nebo paralela Uran. Je-li Merkur poškozen ještě jinými aspekty, je třeba 
konjunkci a paralelu posuzovat jako zlý aspekt, avšak je-li Merkur příznivě umístěn a ozářen, platí 
pro něj stejné výpovědi jako u trigonu a sextilu. 
 
Merkur kvadratura nebo opozice Uran je znamením zmatkáře a podvratnika, který dospěl k úchylným 
názorům a chce svrhnout daný sociální řád a nastolil nový. Lidé s těmito aspekty mají sklon k 
veřejným vystoupením, avšak vedou blouznivé a nabubřelé řeči. Jednají krutě a vše je vypočteno na to, 
aby podnítili nedorozuméní a rozpory. V důsledku svého počínání jsou donucováni k náhlým změnám 
pobytu a činnosti. 
 
Luna sextil nebo trigon k Uranu dává nápadnou originalitu a nezávislost myšlení, které je 
pohotové, intuitivní a spojené s živou představivostí. Takoví lidé jsou vynalézaví, zajímají se o okultní 
vědy a jsou obdařeni hypnotickými a magnetickými sila mi. Jejich intuice je výhodnou předností při 
studiu astrologie. Věnují-li se elektrotechnickému oboru, mohou dosáhnout významného úspěchu. 
Tyto aspekty dávají rovněž zvláštní oblíbenost u druhého pohlaví, a to může být příčinou tajných 
milostných vztahů nebo zvláštního spojení. 
 
Luna konjunkce nebo paralela k Uranu dává podobné rozumové vlastnosti i vlastnosti 
duševní a rovněž stejnou náklonnost k nedovoleným milostným vztahům jako dobré aspekty, avšak tyto 
vlivy nejsou tak výrazné. Tajné milostné vztahy, které vznikají působením konjunkce Urana a Luny, 
mohou mít podobné neblahé důsledky jako je uvedeno u záporných vlivů. Je-li konjunkce v Raku, 
vzniká náchylnost k zažívacím potížím nervového původu. Ve Lvu se vyskytuje bušení srdce, které ruší 
běžný srdeční rytmus, a to může způsobit křeč s osudnými následky, neprovedeme-li preventivní 
opatření. Ve Štíru působí konjunkce perverzi, ve Střelci se projevuje reflexní vliv na plicích a podobné je 
to u ostatních znamení. 
 
Luna kvadratura nebo opozice k Uranu vytváří člověka blouznivého a žijícího ve stálém napětí. 
Je to živý sud střelného prachu, který může každou chvíli vybuchnout. Je nadutý, ješitný, 
nesnášenlivý a vyhýbá se mu každý, kdo může. Je-li takový člověk zaměstnavatelem, nikdo nechce pro 
něj pracovat, je-li zaměstnancem, nikdo s ním nechce uzavřít pracovní poměr. Nikdy nevydrží dlouho 
na jednom místě, nýbrž brzy odchází nebo se vzdává svého postavení při sebemenší příčině. 
Lidé s těmito aspekty mají zájem o okultní vědy, avšak nedosahují žádných výsledků kvůli svému 
zmatenému myšlení. Stejně jako předchozí aspekty Urana a Luny, tak rovněž kvadratura a opozice 
naznačují tajné styky bud' samotného zrozence, anebo manželského druha. V 7. domě v horoskopu 
muže ukazuje na nevěrnou ženu, takže dochází ke skandálům a rozvodům. Nepříznivé aspekty 
Slunce k Uranu v horoskopu ženy naznačují pro ni stejné zlé poměry. 
 
Saturn sextil nebo trigon Uran je výhodným vlivem pro veřejnou funkci, neboť takový člověk je 
ctižádostivý a rozhodný se schopností soustředit myšlení a síly na hlavní a naléhavé problémy, 
které vyžadují dlouhodobou pozornost. Jejich plánovité a soustavné podnikání jim zaručuje autoritu. 
Tito lidé jsou nadáni vyšším stupněm intuice, jsou vedeni vnitřním hlasem, je-li třeba podniknout nové 
důležité kroky. Jsou vítanými pracovníky ve velkých podnicích a společnostech, kde jsou 
oceňovány jejich jedinečné schopnosti. Jejich všestranný přehled proniká do všech oborů. Jsou 
vynalézaví a často bývají úspěšnými vynálezci hlavně v oboru elektrotechniky. 
 
Saturn konjunkce nebo paralela Uran mají stejný příznivý vliv jako sextil a trigon, jsou-li 
planety v elevaci, v rohových domech, ve vlastních znameních nebo v povýšení, jako je Saturn ve 
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Vahách nebo v Kozorohu, Uran ve Vodnáři nebo ve Štíru. Je-li konjunkce ve znameních, která oslabují 
nebo kazí vliv planet, jako v Beranu, v Býku, v Raku nebo ve Lvu, potom je vliv škodlivý a musíme ho 
posuzovat jako kvadraturu a opozici. 
 
Saturn kvadratura nebo opozice Uran vytváří bezohledný, nesvědomitý charakter a velmi 
prudkou povahu. Výbuchy zlosti jsou u takového člověka náhlé a nečekané jako blesk z modré oblohy 
a úpině ho vyčerpávají. Je velmi výstřední a pohlíží na vše z vlastního zkresleného hlediska. Je 
věrolomný, líný, nedbalý a někdy se stává společnosti nebezpečným. Tyto aspekty rovnéž nevylučují 
možnosti chronické nebo nevyléčitelné choroby, kterou lze určit blíže dle znamení, v němž 
planety jsou. Horoskop musíme posuzovat jako celek a jednotlivý vliv se nemusí projevit do všech 
důsledků. Hodnotíme-li popsané vlivy, musíme pečlivě zvážit příznivé aspekty, nebot je mohou 
záporné pronikavě omezit, někdy skoro potlačit. 
 
Jupiter sextil nebo trigon Uran dává široký rozhled, vyšší stupeň lidství a zálibu péstovat 
okultní vědy a dovednosti. Jeví se možnost spojení s tajnými řády a bratrstvy. Přináší zdar v životé. 
Takový člověk je poctivý, oddaný, družný, pohostinný a dostává se mu značné podpory vlivných 
přátel, kteří zastávají veřejné funkce. Tento vliv propůjčuje rovnéž organizační schopnost a 
úspěch v souvislosti s pedagogikou. 
 
Jupiter paralela nebo konjunkce Uran má podobný význam jako aspekty příznivé, avšak vliv 
není tak výrazný, zvláště v případě, že se jedna z planet nachází ve slabém postavení dle znamení 
nebo je jinak poškozena. Za těchto okolností zjišťujeme, že sklony se shodují spíše s těmi, které jsou 
popsány pod kvadraturou a opozicí. 
 
Jupiter kvadratura nebo opozice Uran je známkou impulzívní povahy se sklonem jednat 
unáhleným a nečekaným způsobem a k vlastní škodě. Nastanou ztráty v důsledku spekulací, soudních 
sporů a všelijakých výstředností, mnoho změn zaměstnání a pobytu, rozchody s přáteli, poškození 
pověsti i dobrého jména. 
 
Mars sextil nebo trigon Uran dává energickou, činorodou povahu, s originálním myšlením. 
Takový člověk je vynalézavý, obratný, intuitivní a dokáže řešit nejobtížnější situace. Nelekne se ani 
nejsložitě jších problémů a dospívá k závěru i za nejtěžších podmínek. Své nápady proměňuje ve 
skutečnost. Vynalézavost se projevuje obvykle v oboru elektrotechniky, vzduchoplavby a v 
podobných směrech, neboť tyto aspekty jsou známkou Vodnářského věku, v němž věda a nové 
vynálezy dosáhnou netušené úrovně. Ačkoliv jsou tito lidé napiněni sny a představami, mají 
kromě toho dostatek sil k jejich uskutečnění. Mají široký rozhled a šlechetnou povahu, která toleruje 
všechny rozdíly ras, vyznání a barvy pleti a vidí ve všech lidech Božskou jiskru, která je základem 
univerzálního bratrstva. Jejich náboženské přesvědčení není ortodoxního rázu, ale spíš kosmické 
podstaty. Nejsou z toho důvodu chápáni ostatními lidmi a jsou pokládáni za snílky. 
 
Mars konjunkce, paralela,  kvadratura nebo opozice k Uranu způsobuje zvláštní výstřední 
povahu, jejíž prudkost dosahuje nejvyššího stadia. Takový člověk nesnáší sebemenší omezení, je 
svéhlavý a zaujatý, jde přes mrtvoly a nehledí na výsledek, jakmile se rozhodne pro určitý postup. 
Neřídí se zdravým rozumem, ani naléhavým varováním, ale jde svou cestou, pobízen výhradně svými 
vášněmi. Takový člověk se často stává anarchistou krajního typu a nezalekne se ani krveprolití, přistupují-
li k tomuto vlivu další záporné vlivy. Je krutý, nezná slitování, nemá v sobě ani jiskřičky lásky. Je 
zachvácen svými vášněmi. Tento případ se vyskytuje zejména, jsou-li Mars a Uran spojeni kvadraturou a 
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je-li jedna z planet v Býku nebo ve Štíru. 
Kvadratura Mars-Uran v horoskopu ženy ohlašuje nebezpečí svedení bez zřetele na umístění ve 
znameních. V Býku a Štíru není takřka možno se mu vyhnout. 
Aspekty je třeba posuzovat dle umístění ve znameních. V Býku a ve Štíru působí na pohlavní 
život. Je-li jedna z planet ve Štíru a takový člověk se stane chirurgem, bude velmi krutý a bezcitný, 
bude provádět zásahy z pouhé radosti a působit bolest. Bude provádět vivisekci a bude hledat příležitost, 
aby trápil své oběti. Je-li Mars nebo Uran v Rybách nebo Štíru, bude takový člověk lstivý a úskočný a 
bude mistrem přetvářky. Jsou-li tyto planety v Beranu, máme před sebou zmatenou hlavu, v Blížencích a 
Panně najdeme chytráka, který se snaží na každém kroku klamat. Ve Střelci je to zase člověk založený 
velmi hmotařsky a ateisticky. Fanaticky vystupuje proti náboženství a současnému společenskému řádu. 
Takto mění planety své působení v souladu se znamením, v němž se nacházejí. 
Neptun sextil nebo trigon Uran dává sklony k okultizmu a mystice a je-li jedna z planet v 10. 
domě, stává se takový člověk obvykle vůdcem nebo uznávanou autoritou v těchto oborech. Dosahuje 
nakonec aspoň místního významu a sbíhá-li se více příznivých vlivů podobné podstaty, lze očekávat 
celonárodní nebo mezinárodní proslulost a význam. Tyto aspekty uvádějí člověka do bezprostředního 
styku s duchovním světem a umožňují mu úspěšnou spolupráci s duchovními bytostmi. Vyskytují se sny 
a prorocká vidění. Jsou znásobeny síly, které umožňují takovému člověku účinně pomáhat trpícím 
lidem. Tyto aspekty dávají velmi vyvinutou intuici, která dostihuje takřka úroveň čtení myšlenek. 
Jeví se záliba k cestování a k výzkumu fyzikálních jevů stejně jako jemnějších přírodních sil. Tito lidé 
však nejsou snílkové, nýbrž mají pevnou vůli, skvělou výkonnost a výbornou organizační schopnost, 
které jim pomáhají pronikavým způsobem při uskutečňování přání, nadějí a úmyslů zaměřených na 
důležité problémy povolání, které si zvolili. 
Neptun konjunkce nebo paralela Uran. Jsou-li tyto planety v dobrém postavení dle znamení a 
jinak příznivě aspektovány, je jejich vliv podobný jako u sextilu a trigonu, ačkoliv není už tak 
výrazný. V případě poškození a slabého umístění dle znamení jsou pouze nepatrně lepší než při 
vzájemné kvadratuře nebo opozici. 
 
Neptun kvadratura nebo opozice Uran vyvolává záludné a klamné vlivy, kte ré podkopávají 
pověst, působí utrpení v důsledku skandálů a nepřízně veřejnosti, nepředpokládaných obchodních 
zvratů a veřejných událostí. Je zde stejný sklon k cestování a výzkumu jako u příznivých aspektů, 
avšak takový člověk nedokáže dokončit své záměry se stejnou lehkostí a naopak, podaří-li se mu některé 
věci uskutečnit, nepřinášejí žádné výhody, nýbrž dodatečné starosti. Je rovněž váben okultizmem a 
mystikou, avšak na jeho cestě číhá nebezpečí mediumizmu a posedlosti. Celý jeho život je piný obav 
z hrozícího nebezpečí mediumizmu a posedlosti. Tyto pocity nedovede rozptýlit ani rozumovými 
důvody, ani potlačit vůlí. Celý život je zastínén tímto mračnem strachu a odnímá mu klid a 
spokojenost. 
 
 

Neptun, planeta božství 

Uran je oktávou Venuše a projevuje se v zásadě poctivou přirozeností zaměřenou k povznesení 
lidstva ve smyslu vztahu jednotlivce k společnosti. Obdobně je Neptun oktávou Merkura a jeho podstata 
je duchovního rázu. Merkur je světlonošem duchovního Slunce (nazvaného Západní Moudrostí 
Vulkán). Rozum ovládaný Merkurem nás povznesl nad úroveň zvířete a učinil z nás člověka. Duchovnost 
ovládaná Neptunem nás povznese časem nad úroveň lidskou a učiní z nás bytosti Božské. 
Neptun symbolizuje vše, co je označováno jako Božské, počínaje nadpřirozenými bytostmi zvanými 
Staršími Bratry a konče početným zástupem duchovních bytostí, které jsou dobré, zlé nebo indiferentní 
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povahy. Podle toho vykonávají vliv na náš vývoj. 
Postavení Neptuna a jeho aspekty vypovídají o našem vlastním vztahu k nim. Záporné aspekty 
probouzejí síly přírody, které působí nepřátelsky a rozrušují naše blaho. Příznivé aspekty přitahují 
prospěšné vlivy. Je-li Neptun např. umístén v 10. domě a tvoří-li trigon k Ascendentu, naskytne se 
dotyčnému člověku příležitost stát se vůdcem nebo význačným činitelem v některé společnosti ve 
shodě s mimořádným postavením Neptuna. Jeho tělo bude schopno přijímat jemnější záchvěvy, 
které jsou předpokladem styku s duchovním světem, a které jsou vyznačeny trigonem k Ascendentu. Je-
li však Neptun umístěn ve 12. domě, který je trpné podstaty a působí různá strádání, znamená to 
zásah zlých sil, k nimž patří duchovní bytosti, které se pokoušejí ovládat lidi pasivní povahy a v 
nékterých způsobují přímo posedlost. Toto nebezpečí vzniká obvykle v době nepříznivých aspektů, 
nejspíš během kvadratury z 10. domu. Konjunkce Neptuna s Ascendentem činí tělo rovněž 
citlivým vůči duchovním vlivům podobně jako trigon. Konjunkce poskytuje člověku možnost stát se 
žákem mystické školy a významným činitelem při povznášení lidstva na vyšší úroveň. Při škodlivém 
aspektu se stává nemohoucím nástrojem ovládajících duchů, je médiem bez vlastní vůle. 
V horoskopu však není patrný jeden činitel, a to je lidská vůle. Člověk je dočasně omezován 
během různých období svého života, aby získal zkušenosti vyznačené horoskopem v přesné časové 
posloupnosti stanovené osudem. Konečné rozhodnutí však spočívá v rukou svobodného, 
nezávislého Ducha. Na něm závisí důsledky, které vyvodí ze svých zkušeností a nikdo je 
nedovede určit předem. Člověk, v jehož horoskopu najdeme příznivé vlivy, neprokáže vždy 
dostatečnou zpúsobilost pro velké příležitosti, které je třeba pohotově uchopit a které 
pominou dříve, než si je uvědomí, případně si jich vůbec nepovšimne. Naopak člověk s 
kvadraturami ve svém horoskopu bude napaden nepřátelskými duchovními silami, avšak tím je 
mu poskytována možnost postavit se jim na odpor a zvítězit nad nimi místo toho, aby byl jimi 
poražen. Poučení obsažené v horoskopu je předběžným varováním. 
Neptun byl objeven roku 1846. Dopustili bychom se velikého omylu, kdybychom předpokládali, že 
vlivy popsané v předchozích odstavcích jsou neskutečné domněnky. Podobně jako slepý člověk postrádá 
orgány k vnímání světla a barev, postrádá zatím převážná část lidstva citlivost k vnímání Neptunových 
záchvěvů. (V té souvislosti viz kapitolu o oktávách planet.) Postupně však rozvíjíme zvýšenou citlivost. 
Nejprve jsou tyto vlivy zachycovány citlivými lidmi, kteří se stávají okultisty, jsou-li kladného 
založení a medii v případě povahy trpné. Jiným dává vychytralost a prohnanost zločinců všech stupňů 
stejně jako detektivům, kteří je pronásledují. Slabochy svádí k požívání drog, jejichž pomocí prožívají sny 
a vidiny, které jsou podobné zážitkům dosahovaným mediálním procesem. 
Silný Neptun dává velmi plodnou fantazii a umělecké talenty pro poezii, hudbu a literaturu, zálibu pro 
pohodlný a klidný život a příjemné, půvabné okolí. Takový člověk se snadno vzruší a je-li Neptun 
poškozen, může být postihován mdlobami, hysterií a duševními poruchami. Je rovněž mediálním 
subjektem, avšak tento vývojový směr je nežádoucí. Je zde též záliba pro cestování, zejména po vodě. 
Je-li Neptun slabý svým postavením dle znamení nebo poškozen, svádí k opilství a požívání drog, 
zbavuje člověka ctižádosti a rozumných snah, činí z něj flákače nebo podvodníka, zvrhlé individuum. Je-li 
horoskop jinak dobrý, stane se obětí loupeže, okradení nebo podvodu. Lidé s poškozeným Neptunem 
by se měli zvlášť pečlivě vyhýbat stykům s velkými společnosti nebo jim jinak hrozí podvody přímo 
fantastického rázu. 
 

Neptun ve dvanácti domech 

Neptun v prvním domě, na Ascendentu. Neptun je svou povahou okultní, prorocký a duchovní. 
Ascendent ovládá tělo, které je nástrojem Ducha. Spojením obou prvků dospějeme k závěru, že Neptun 
na Ascendentu dává zvlášť citlivé tělo, které zachycuje jemnější záchvěvy přírody a v souladu s aspekty 
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této planety jsou tyto vlivy příznivé, záporné nebo obojí. Je-li Neptun silný a příznivě ozářený 
Sluncem, Jupiterem nebo Uranem, můžeme usuzovat na silnou mysticky založenou povahu, která je 
latentně uložena v nitru dotyčného člověka. Bude-li tato latence vystřídána dalším vývojem, naskýtá se 
možnost využít příležitostí, okolností a podmínek. Je-li Neptun naopak poškozen, je to známkou 
nevalné úrovně myšlení a snad i nepříčetnosti. Romantická a nepraktická povaha je nadána vizemi. Je-li 
Neptun v 1. domě bez poškození, jsou obvykle prorocké schopnosti, inspirace a duchovní poznání 
na vysoké úrovni. Jeví se láska k umění a hudbě, touha po přepychu a věcech, které dávají moc a 
soulad na základě znalosti vyšších hodnot a zákonitostí. V případě, že Neptun je v L domě po-
škozen, je povaha nestálá, váhavá, nedbalá a lhostejná, projevují se zvrhlé touhy a záliby, které svádějí 
k nerozvážným činům s nepříjemnými následky. Vyskytuje se sklon ke zneužití duchovních schopností k 
výdělečným účelům. Povaha jeví náklonnost ke klamu, podvodu, mediumitě a posedlosti. 
 
Neptun ve druhém domě příznivě aspektován př ináší zisk skrze všechny věci, které souvisí v 
podstatné míře s vodou, ale rovněž s mystikou, okultními záležitostmi a společnostmi. je-li však Neptun 
poškozen, bývají peněžní poměry nejisté a zmatené. 
 
Neptun ve třetím domě příznivě aspektován povznáší myšlení na pozoruhodnou úroveň. Tady 
najdeme inspirovaného spisovatele a řečníka s vysokými ideály a zbožnou povahou. Avšak při závadném 
Neptunovi ve 3. domě je myšlení podřadného druhu, projevuje se prohnanost a vychytralost, někdy 
slabomyslnost s výrony záhadných, zlověstných citů a zvrácených sklonů. Neptun ve 3. domě dává 
rovněž časté cesty, většinou po vodě, avšak jejich zdařilost je závislá na aspektech. 
 
Neptun ve čtvrtém domě příznivě aspektován přináší du, chovní ovzduší do domova a poskytuje 
tak mimořádně vhodné podmínky pro růst Duše v rodinném a příbuzenském kruhu, avšak při poškození 
způsobuje podvody, okradení, nedůvěru a nešťastné příhody, zvláštní potíže, které souvisí s domovem 
a časté změny pobytu. Vyskytuje se zde rovněž tíživá chudoba ve stáří nebo umístění ve veřejném 
sociálním ústavu. 
 
Neptun v pátém domě silně a příznivě aspektován naznačuje úspěšné milostné vztahy s člověkem 
duchovně velmi pokročilým, úspěch jako učitel v oboru mystiky, zisk z činností a věcí ovládaných 
Neptunem, z vodních sportů nebo v obchodě, v němž voda je hlavním živlem. 
Neptun v šestém domě příznivě aspektován je výborným znamením latentních duchovních 
schopností, které mohou být zdárně rozvíjeny. Avšak při poškození se jeví náchylnost k jejich zneužití 
prostřednictvím mediumizmu apod. Touto cestou se takový člověk stává obětí nevyspělých duchovních 
bytostí, které ho nemoudře ovlivňují a hrozí mu nebezpečí posedlosti. Je zde rovněž možnost neshod 
se zaměstnavatelem a z toho plynoucích ztrát. Dále se vyskytuje náchylnost k zhoubným chronickým ne-
mocem, tělesným vadám a zakrnělosti orgánů. Obvykle jsou tyto sklony doprovázeny smyslnou povahou 
a rozmařilým životem. 
 
Neptun v sedmém domě příznivě aspektován znamená manželství s člověkem, který je okultního 
založení a má inspirovanou povahu. Spojení je převážně platonického rázu a prospívá významným 
způsobem růstu Duše, je to pravé manželství dvou lidí, kteří patří k sobě. Kyne rovněž úspěch jako 
veřejný řečník okultních a mystických témat. Avšak poškozený Neptun v 7. domě poukazuje na 
přecitlivělého mediálního a nespolehlivého manželského druha. Vyskytuje se také podvod a 
klam v souvislosti  s manželstvím, možnost bigamie jednoho z parterů. Toto postavení může 
charakterizovat též příživníka, který využívá veřejných prostředků nebo člověka, který se stane obětí 
veřejné nelibosti a nepřízně. Skutečnost odpovídá vždy povaze aspektů, které ukazují, je-li osud 
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zasloužen či nikoliv. 
 
Neptun v osmém domě příznivě aspektován přináší zisk prostřednictvím manžela, avšak nikoliv běžnou 
obchodní cestou, nýbrž nějakým zvláštním způsobem. Tento vliv je rovněž výhodný pro okultní bádání a 
poskytuje člověku často schopnosti získat poznání z první ruky. Je-li však Neptun v 8. domě poškozen, 
způsobuje manželský partner podvod a klam, vznikají finanční ztráty 
v souvislosti s majetkem a společnostmi. Nastane zvláštní, záhadný konec života. 
 
Neptun v devátém domě je v případě příznivého ozáření velmi výhodný pro pěstování duchovních 
schopností. Přináší neobvyklá vidění a předtuchy, rovněž zisk a požitek v souvislosti s velkými 
zájezdy a cestováním. 
Je-li Neptun poškozen v 9. domě, je takový člověk bojácný a stále pronásledován neurčitými obavami. 
Je zde sklon k cestování, avšak vznikají potíže, hrozí rovněž právní spory a v důsledku nich ztráty. 
 
Neptun v desátém domě příznivě ozářen označuje člověka s vysokými záměry a inspiracemi, 
které jsou laděny duchovně. Má předpoklady k dosažení vůdčího místa a rovněž cti a proslulosti, které 
se budou zakládat na činnosti v některé mystické oblasti nebo na vědeckém výzkumu a bádání. 
Toto postavení Neptuna rovněž naznačuje nehodu, která hrozí jednomu z rodičů nejspíše v 
souvislosti s vodním živlem ještě v době dětství zrozence. Je-li Neptun příznivě aspektován, kyne často 
dědictví. 
Neptun v 10. domě v trigonu lc Slunci nebo Luně je jistou známkou dosažení jasnovidnosti v tomto 
životě za předpokladu, že této schopnosti bude věnována přiměřená péče. Celá řada proslulých jasnovidců 
má tento aspekt. 
Je-li Neptun v 10. domě poškozen, je takový člověk nečestný a dopustí se podvodů a klamu, které časem 
přinášejí své plody v podobě starostí, potíží a skandálů. 
 
Neptun v jedenáctém domě příznivě ozářen nám představuje člověka s vysokými duchovními 
nároky a se schopností přitahovat k sobě lidi podobné povahy a stejných zájmů, kteří mu budou 
pomáhat uskutečňovat jeho přání a naděje. 
Je-li Neptun v 11. domě poškozen, je třeba být ve střehu před lidmi, kteří se vydávají za přátele, ale ve 
skutečnosti mají podvodné úmysly a zrádné záměry. Zde pramení potíže a ztráty. Lidé s tímto postavením 
by měli zvlášť pečlivě volit okruh svých přátel. 
 
Neptun ve dvanáctém domě  příznivě ozářen př ináší  úspěch ve výzkumné práci v oboru 
vědeckém nebo okultním, která je prováděna tajně nebo o samotě daleko od lidských obydlí. Takový 
člověk navazuje tajné milostné vztahy, které prospívají jeho duchovnímu růstu a jsou bezúhonné. 
Přinášejí oboustranný prospěch dotyčným osobám a nezřídka se vyskytuje případ, že jeden 
z obou přátel se nachází v duchovním světě. Avšak jejich vztah je v některých případech těsnější, než 
mezi dvěma lidmi, kteří žijí ve hmotném světě. 
Je-li však Neptun ve 12. domě poškozen, není vyloučena možnost věznění nebo jiného omezení v 
sociálním ústavu jako je nemocnice apod. Žalářování je dílem skrytých, ale mocných nepřátel. 
Chronické a tíživé nemoci a nepříčetnost jsou důsledkem zvrácených návyků. 

 
Neptun ve dvanácti znameních 

Neptun v Beranu a příznivě aspektován naplňuje člověka náboženským zanícením, ačkoliv ne vždy 
ortodoxního směru. Dá vá inu energii a ctižádost, aby postoupil do prvních řad mezi přívržence a 
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průkopníky daného hnutí, k němuž se připojil. Projevuje se snaha o povznesení lidstva na vyšší a 
vznešenější úroveň a v důsledku tohoto zaměření se takový člověk dostává do postavení veřejného 
činitele většího či menšího významu podle ostatních aspektů a celkového rázu horoskopu. 
V případě poškození však vyvolává Neptun v Beranu ničivé tendence. Je zde podobná snaha 
povznést lidstvo do oblasti štěstí a blahobytu, avšak používané metody jsou anarchistické a podně-
cují k vraždám těch, které zrozenec pokládá za nepřátele společnosti. Osnuje bombové atentáty a 
úkladné vraždy, takže mu hrozí uvěznění pro spiknutí proti vládě a jiným představitelům moci a 
pořádku. 
 
Neptun v Býku propůjčuje milou a družnou povahu a smysl pro vše krásné a půvabné v přírodě a ve 
světě kultury. Takový člověk je milovníkem hudby, zábav a jiných požitků, které život poskytuje. Je to 
rovněž příznivé znamení pro nabytí pozemků a nemovitostí. Je-li však Neptun v Býku poškozen, 
znamená to smyslnou a náruživou povahu a silnou náchylnost k labužnictví, které však dříve či 
později způsobuje zažívací a jiné potíže. 
 
Neptun v Blížencích a příznivě aspektován je jedním z nejlepších známek mimořádných 
rozumových schopností, neboť Neptun je vyšší oktávou Merkura, planety myšlení, logiky a rozumu. 
Tento vliv přispívá proto k rozvoji okultních, prorockých schopností a inspirací. Takový člověk 
dovede vyciťovat jemné záchvěvy přírody, které přinášejí inspirace a intuitivní vnuknutí, Je to známka 
geniality v některém oboru lidské činnosti ve shodě s výpovědmi horoskopu jako celku. 
Pozoruhodné je nadání řečnické a literární, rovněž pro mechaniku a matematiku. Stručně 
řečeno, nevyskytuje se žádný obor lidské činnosti, kde se vyžaduje vyspělost rozumu, v němž by 
člověk s Neptunem příznivě ozářeným v Blížencích nevynikal. 
Avšak poškozený Neptun v Blížencích znamená neschopnost soustředit se na jakékoliv dobré 
předsevzetí. Myšlení je neklidné, zmatené a váhavé s náchylností k lstivosti, podvodu a klamu. 
V nejlepším případě je takový člověk snílkem, jehož ostatní považují za hlupáka. Mívá obvykle 
rozpory se sourozenci a sousedy, kteří jím z hloubi duše opovrhují. 
 
Neptun v Raku příznivě aspektován dává intuitivní, sympatickou a milou povahu, která snadno chápe 
starosti a radosti jiných a jejíž soucit je upřímný. Takový člověk je proto všude oblíben, doma i v 
širším okolí. Tento vliv přivádí člověka do styku s jemnějšími silami přírody a uschopňuje ho k 
pěstování duchovních schopností, jako je psychometrie a zvláštní druhy intuice. Dostává se do styku s 
bytostmi a oblastmi dle vlastního výběru, aby pomáhal a prospěl jiným. Je duchovně založen a 
dosahuje skvělých výsledků svou zbožností, která je u všech těchto lidí výrazná. Je-li však Neptun v 
Raku poškozen, vzniká značný sklon ke shovívavosti k sobě samému, která působí zhoubně zejména v 
domácím prostředí, snad spíš oklikou než přímými projevy zlomyslnosti. Tento vliv je rovněž 
původcem labužnických choutek, které jsou příčinou velkých poruch zažívacího systému. Setkáváme 
se zde též se silnou náchylností k drogám a alkoholu. 
 
Neptun ve Lvu příznivě aspektován je strůjcem šlechetné, sympatické a srdečné povahy, družné, se 
zálibou pro zábavy a umění. Výborné pedagogické schopnosti těchto lidí jim zaručují úspěch ve všech 
vychovatelských povoláních, neboť dovedou proniknout do nitra lidské povahy a obratně předávat své 
vědomosti jiným. Jejich chování je ohledupiné a jejich vztahy k lidem se zakládají na svědomitém 
dodržování správných zásad. Milostné vztahy mají uspokojivý průběh. 
Avšak je-li Neptun ve Lvu poškozen, je povaha nepřirozeně smyslná, náchylná ke zklamání v lásce. 
Takoví lidé podléhají spíše svým citovým vznětům, takže rozum nemá možnosti náležitě se uplatnit v 
jejich životě. Nemají dostatek vytrvalosti potřebné k ukončení započaté věci, jsou zbabělí, 
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nestálí a nelze na ně spoléhat. Ve svém okolí jsou vcelku neoblíbení. 
 
Neptun Panně. Merkur planeta rozumu, logiky a myšlení je v Panně povýšen. Okultní, 
prorocký, inspirující, duchovní, zbožný a hudebně založený Neptun je oktávou Merkura, proto 
směs merkurických a neptunovských kvalit vzniklých působením Neptuna v Panně dává zvlášť jemné 
rozumové schopnosti a navíc inspirace, oddanost vysokým ideálům a prorocké schopnosti. Je-li Neptun 
příznivě ozářen, doplňuje chladného Merkura jemností a sympatií. Názory a sklony těchto lidí jsou 
dosti neobvyklé zvláště s ohledem na manželství, které hodnotí často z hlediska platonického postoje. 
Je-li Neptun v Panně poškozen, vznikají tendence k hypochondrii a představám, že člověk je zatížen 
všemi nemocemi a neduhy, které se na světě vyskytují. Tím je život soustavně ztrpčován. Je zde rovněž 
nebezpečí, že se takový člověk stane hříčkou nemoudrých duchovních bytostí nejen ve smyslu 
mediumizmu, ale hrozí i přímá posedlost. Je třeba si uvědomovat, že je velmi nesnadné zbavit se 
posedlosti. 
 
Neptun ve Vahách příznivě ozářen dává povahu založenou pro hudbu, poezii a umění a naznačuje 
možnost sňatku s osobou vysokých duchovních kvalit, která bude mít porozumění pro zrozencovo úsilí a 
bude mu zabezpečovat spokojenost a pohodlí. 
Je-li Neptun ve Vahách poškozen, vyskytuje se sklon k tajným, neobvyklým a nedovoleným 
milostným vztahům bud' samotného zrozence anebo manželského partnera podle povahy aspektů 
Neptuna. Předpokládá liknavou povahu zatíženou vratkými city, neoblíbenost v okolí je zasloužená. 
 
Neptun ve Štíru příznivě ozářen dává touhu pronikat do tajemství přírody, a proto je tento vliv 
výhodný pro lidi, kteří se zabývají vědeckým nebo okultním výzkumem. Takový člověk je výkonný, 
nadšený a vnímavý vůči cenným inspiracím, které se vymykají rozumovému chápání. Lze 
předpokládat, že zrozenec úspěšně dokončí každou započatou věc. Je-li však Neptun poškozen, 
musíme se obávat prudké povahy, rovněž smyslné a náruživé, nevšedního sklonu k opilství a 
drogám a není vyloučeno utopení, ať už úmyslné nebo v důsledku nehody. 
 
Neptun ve Střelci příznivě ozářen zvětšuje možnosti inspirace, zbožnost a náboženské 
založení. Vyskytují se sny, vize a okultní zkušenosti a zážitky. Je zde záliba v cestování a radost z 
požitků, které poskytuje. 
Je-li Neptun poškozen, je takový člověk tísněn obavami a zlými předtuchami. Sny a vize, které zvětšují 
nebezpečí a hrozby, způsobují trápení a ztrpčují život. Někdy jsou tito lidé zachváceni touhou po 
cestování, avšak nemají možnosti k jejich uskutečnění. Naskytnou-li se možnosti, musí na cestách 
zápasit s různými potížemi a nehodami. 
 
Neptun v Kozorohu příznivě aspektován dává vážnou a rozjímavou povahu. Tito lidé se dovedou 
soustředit na rozmanité problémy, proto jsou úspěšnými, bystrými a předvídavými obchodníky, kteří mají 
rozsáhlý okruh působnosti. Pudí-li je vlivy, které jsou v horoskopu ke skryté činnosti, stávají se 
skvělými detektivy, kteří dokážou rozluštit nejsložitější záhady. Rovněž jsou výbornými badateli v 
oblasti duchovních věd. Vyznamenávají se v každém povolaní, které vyžaduje hloubku myšlení a 
soustředěnost jako základ úspěšné činnosti. 
Avšak, je-li Neptun poškozen, je povaha trudnomyslná, tajnůstkářská a často neupřímná se sklony 
k podvodům. 
 
Neptun ve Vodnář i  příznivě aspektován dává altruistické sklony zaměřené na osvobození 
světa od všech sociálních, duševních, mravních a tělesných neduhů,  které takový č lověk 
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vůbec zná. Má obvykle příliš velký vývojový předstih před svou dobou, proto ho nikdo 
nechápe. Je považován za snílka., idealistu a vizionáře a v jistém smyslu za jedince, který je 
nebezpečný společnosti pro originalitu a nezávislost svého vystupování. Současně však mají 
dobou pověst mezi pokrokovými lidmi a příznivci. Snadno vyciťují jemnější síly přírody, a 
jsou proto průkopníky v rozvoji dosud netušených oborů lidské činnosti, 
Je i Neptun ve Vodnáři poškozen, má takový člověk stejné ideály a ideje, pokud jde o jeho 
úsilí a zaměření, Avšak je zde nebezpečí, že upadne spolu se svými názory v nemilost a vzbudí 
pochybnosti a nedůvěru. 
 
Neptun v Rybách a příznivě ozářen dává zájem a zálibu pro mystiku a sklon zkoumat okultní 
jevy. Někdy dochází u těchto lidí k rozvoji duchovních schopností a na tomto základě mají 
přístup k vědění  z první  ruky.  Jej ich chování je srdečné,  nevt í ravé a skromné, jsou 
proto oblíbeni. Často jim jiní lidé s ochotou a radostí poskytují podporu. 
Je-li Neptun v Rybách poškozen, je třeba být ve střehu před nebezpečím, které se skrývá v 
mediumizmu, posedlosti a před podvodnými tajnými nepřáteli. Není vyloučena možnost 
uvěznění a je zde též sklon propadnout alkoholizmu a drogám, ktere jsou stupni na cestě do bídy a 
sebezáhuby 
 
 

Neptun v aspektech s jinými planetami 

S l u n c e  s e x t i l  n e b o  t r i g o n  N e p t u n p o d p o r u j e  m o ž nost vývoje duchovních 
schopností, neboť zesiluje duchovní chvění aury. Mnoho takových lidí dovede postřehnout 
souzvuk sfér a je-li Merkur příznivý, dává neobvyklé hudební nadání, které má vysokou 
úroveň. U jiných probudí lásku ke všem duchovním záležitostem a to vede k vyššímu způsobu 
života. Obvykle zkoumají tyto jevy intelektem z pozice duchovního badatele. V některých 
případech dochází k získání vědění z první ruky. 
 
S l u n c e  k o n j u n k c e ,  k v a d r a t u r a  n e b o  opozice Neptun rovněž přivádí 
člověka do styku s bytostmi neviditelného světa zvýšeným chvěním aury, avšak tyto vlivy 
přitahují nežádoucí nevyspělé bytosti, s nimiž se běžně setkáváme na spiri.- tistických 
sedánkách„ Neptun ve vodním znamení svádí č lověka k opilství, jehož důsledkem je další 
zrychlení záchvěvů aury, a to způsobuje pronikání do oblasti ošklivých a příšerných jevů 
neviditelného světa. Jsou to skutečné elementální bytosti a nikoliv pouhé výmysly, o kterých 
potom mluví v opilosti. Tyto aspekty jsou rovněž příčinou oklamání podvodníky a lidmi, jimž 
jsme důvěřovali. 
 
Luna sexti l nebo trigon Neptun uvádí představivost až na stupeň dokonalosti zvláště 
tehdy, je-li jedna z planet v 9. domě, Potom se vyskytují rovněž prorocké sny a vize, které 
přivádějí č lověka do přímého styku s neviditelnými světy. Je to znakem okultních 
schopností a jejich úspěšného a kladného použití. Povaha je inspirovaná, přívě t ivá a 
sympatická. Zmíněné duchovní schopnosti nemusí být zjevné a ani dotyčný člověk si je 
nemusí Uvědomovat, avšak v. takovém případě jsou v latentním stavu a mohou být 
probuzeny a dále pěstovány. S jistotou lze očekávat, že dříve či později v životě přijdou lidé s 
těmito aspekty do styku s okultními jevy a budou se jimi soustavně zabývat bez ohledu na to, 
zda u nich jsou již vyvinuty některé schopnosti či nikoliv. 
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Luna  kon junkce nebo para le la  Neptun dává s te jné,  silné duchovní založení jako 
aspekty kladné, zvláště jsou-li aspekty v psychických znameních Raka a Ryb. Ti, kdož se narodili v 
průběhu čtrnacti roků, kdy Neptun procházel znamením Blíženců, dobývají nyní vzduch a 
zdokonalují vědecké poznatky, které nás uvádě j í  v  úžas,  na jdeme- l i  u  těchto  l i d í  j i né  
př í zn ivé  v l i vy v horoskopu. Během dalších čtrnácti let, kdy se Neptun bude zdržovat v Raku, 
vyroste mysticky založená generace a ve své dospělosti nás bude překvapovat svým pochopením 
duchovních jevů nebo i některými schopnostmi a silami. Kromě jiného vynikne hudebním 
nadáním, ovšem vždy za předpokladu celkové příznivé konstelace v základním horoskopu. 
 
Luna kvadratura nebo opozice Neptun je rovněž známkou duchovního založení, které je 
podobné vlastnostem uvedeným v předchozích dvou popisech, avšak důsledkem záporných vlivů 
má takový člověk trpnou povahu a tím vzniká nebezpečí, že podlehne nevyspělým duchovním bytostem 
a stane se jejich obětí. Je třeba se proto vyhýbat spiritistickým sedánkám. 
 
Merkur  kon junkce ,  pa ra le la ,  sext i l ,  t r i gon  Neptun udílí rozum, který splňuje 
předpoklady ke zvládnutí okultních umění, zvláště je-li konjunkce ve třetím nebo devátém domě 
nebo nastává-li trigon ve vodních znameních Raka a Ryb. Takoví lidé dosahují úspěchu v 
okultních vědách a často vyvinou některou mimořádnou schopnost. Vynikají při uzdravování 
magnetizmem. 
 
Merkur kvadratura nebo opozice Neptun je známkou neuspořádaného myšlení a chabé 
paměti. Povaha je lhostejná, zasněná a netečna. Myšlenky jsou upřeny k slávě a velikosti, ale 
takový člověk nepodniká nic nebo jen málo, aby něco uskutečnil. Je náchylný k podvodu, lži, 
pomluvám a k sebevraždě. 
 
Venuše sexti l  nebo t r igon Neptun formuje inspirovaného hudebníka, dává plodnou 
představivost a hluboké city. Povaha je čistá a cudná, která vede příležitostně k platonickým 
vztahům a spojením nejvznešenější úrovně. 
 
Venuše konjunkce nebo paralela Neptun je  vl iv,  který je třeba posuzovat stejným 
způsobem jak naznačeno v případě Marsu a Urana„. 
 
Venuše kvadratura nebo opozice Neptun č iní č lověka náchylného ke starostem, ztrátám a 
potížím způsobeným hlavně manželským partnerem nebo jinými osobami, jimž důvěřoval. 
Takoví lidé se musí pečliv ě vyhýbat všemu, co souvisí se spekulací. Neměli by se spoléhat na 
náhody a neměli by pokoušet štěstí, neboť budou v takových případech vždy stiženi ztrátami, 
zvláště ve spojení s velkými společnostmi a organizacemi. 
 
Mars sextil nebo trigon Neptun stupňuje citový život a dává sklon ke studiu a praktickému 
využití okultizmu a mysticizmu, Najdeme-li v horoskopu další prvky shodné podstaty, jsou marsovské 
síly zamířeny vůči duchovním bytostem symbolizovaným Neptunem, které dotyčnému člověku 
pomáhají velmi konkrétně a vědomě pronikat do neviditelného světa. 
 
Mars konjunkce,  kvadratura,  parale la,  opozice Neptun činí povahu hrubou a smyslnou, 
impulzívní a zlostnou, útočnou a výstřední v řeči a činech. Takový člověk je loutkou svých 
vášní a je zmítán vírem neovládaných prudkých citů. Je náboženským fanatikem nebo bezvěrcem a za 
nepříznivých podmínek a vlivů vzniká možnost stát se obětí záhrobních bytostí, které ho 'užívají 
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jako media nebo způsobí posedlost. e zde rovněž sklon k nezákonné činnosti a k účasti v 
rozkolnických úkladech a spiknutích. 
 
Jupiter sexti l  nebo trigon Neptun dává mysticky založenou povahu a úspěch v povoláních, 
která mají vztah k okultním vědám, avšak jen za předpokladu, že povaha je dostatečně vyspělá a 
dovede vnímat Neptunův vliv. Za těchto podmínek probouzí tento vliv nejušlechtilejší a 
nejduchovnější podstatu obou planet. Okultní zážitky a zkušenosti bývají častým průvodním jevem. 
Během spánku přebývají tito lidé skoro vědomě v neviditelném světě. 
 
Jupiter paralela nebo konjunkce Neptun působí vlivem, který je podobný jako u příznivých 
aspektů, nejsou-li Neptun a Jupiter poškozeni, avšak jsou-li oslabeni pádem nebo zničením ve 
znamení nebo poškozeni kvadraturou či opozicí, potom je vliv podobný zlým aspektům Jupitera a 
Neptuna. 
 
Jupiter kvadratura nebo opozice Neptun je náznakem nedostatku kontroly nad vlastními city. 
Takový člověk je přístupný podřadným a škodlivým duchovním vlivům z mezních oblastí viditelného a 
neviditelného světa, jejichž podstata je děsivá. Vzniká náchylnost k hysterickým stavům, k 
nedobrovolnému transu a podobným poruchám, které se vyskytují při trpném negativním duchovním 
vývoji. Z hlediska hmotného je nebezpečí podvodů a spekulací ze strany velkých hospodářských 
organizací. Je třeba se vzdát kořistnických úmyslů. 
 
Saturn sexti l nebo trigon Neptun př ináší světský úspěch, neboť formuje všechny Saturnovy 
ctnosti, čestnost, sebevědomí, rozhodnost atd., jejichž pomocí zrozenec dosahuje důvěry a uznání 
jiných. Avšak významnější účinek je duchovní a je pociťován pouze těmi, kteří jsou dostatečně citliví. To 
poznáme podle ostatních aspektů v horoskopu. V kladném případě propůjčuje tento aspekt schopnost 
pronikat do hloubky okultních a mystických jevů a rovněž praktické dovednosti jejich využití. 
 
Saturn konjunkce nebo paralela Neptun má stejný účinek jako aspekty příznivé, jsou-li 
planety ve vlastních znameních jako Neptun v Rybách a v Raku, Saturn ve Vahách a Kozorohu. 
 
Saturn kvadratura nebo opozice Neptun varuje před ztrátami podvodem, klamem a zradou. 
Uran sextil nebo trigon Neptun dává zájem o okultní a mystickou stránku života a je-li jedna z planet 
v 10. domě, stává se takový člověk vůdcem nebo uznávaným znalcem v těchto oborech. Získává 
aspoň místní uznání a přistupují-li k tomuto vlivu další, dosáhne i mezinárodní proslulosti. Tento 
aspekt přivádí člověka do bezprostředního styku s duchovním světem a umožňuje užitečnou spolupráci 
s bytostmi, které v něm sídlí. Sny a vidění mají prorockou podstatu a inspirativní hodnotu, 
uzdravovací síly jsou upevněny, takže takový člověk má předpoklady vykonat mnoho dobra pro své 
bližní, zejména pro trpící. Intuice je na vysokém stupni vývoje a zabíhá až ke schopnosti číst myšlenky. 
Je zde záliba v cestování a ve zkoumání záhad hmotného i duchovního světa. Avšak takoví lidé 
nejsou snílkové, mají naopak pevnou vůli, výtečné organizační schopnosti a nadprůměrnou 
výkonnost, která jim pomáhá uskutečňovat svá přání, naděje a úmysly soustředěné na pokrok. Pracují 
v popředí každého povolání, které si zvolí. 
 
Uran kon junkce nebo parale la  k Neptunu j sou aspekty proměnlivého významu. Jsou-li 
planety umístěny výhodně dle znamení a příznivě aspektovány, bude jejich vliv podobný jako u sextilu 
a trigonu, avšak nikoliv tak výrazný. jeli postavení planet slabé dle znamení a jsou-li poškozeny, 
musíme předpokládat působení o něco lepší než u kvadratury a opozice. 
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Uran kvadratura nebo opozice Neptun vyvolává podvodné a lstivé zásahy do životního 
běhu, které podrývají čest a vážnost zrozence, působí skandální aféry a pohrdání ze strany veřejnosti. 
Je třeba se připravit na výskyt náhlých a nepředvídaných zvratů a nezdarů v obchodě nebo 
veřejných a společenských ohledech. Takový člověk má stejnou zálibu v cestování a pro bádání jako 
při příznivých aspektech, avšak nedovede uskutečňovat své záměry se stejnou lehkostí. eho 
úsilí mu přináší nevýhody a dodatečné obtíže. Má rovněž zájem o okultizmus a mystiku, 
avšak jeho cesta je ohrožena nebezpečím mediumizmu a posedlosti. Celý jeho život je prostoupen 
neurčitými obavami před nějakou pohromou. Nedokáže je však potlačit ani vůlí, ani vysvětlit rozu-
mem. Celý život je zastřen jako temným mračnem, které mu odnímá klid a spokojenost. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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