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Horoskop

Jméno: Johannes Kepler

Datum a čas narození: 27.12.1571, 14:30, Zóna: +1:00 hod.

Místo narození: Weil der Stadt (48,75o / 8,873o)

Systém domů: Placidus

Poloha objektů:
Slunce: 5 KO 15

Měsíc: 15 KO 07

Merkur: 20 ST 18

Venuše: 5 KO 59

Mars: 4 VÁ 12

Jupiter: 17 RY 04

Saturn: 13 ŠT 00
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Uran: 8 KO 06

Neptun: 24 BL 08

Vzest. uzel: 3 LE 17

Sest. uzel: 3 VO 17

ASC: 4 BL 46

DSC: 4 ST 46

MC: 4 VO 18

IC: 4 LE 18

Černá Luna: 7 LE 34

Bílá Luna: 7 VÁ 35

Vertex: 26 VÁ 58

Bod štěstí: 14 BL 38

Bod smrti, nemoci: 25 BE 58

Poloha domů:
I: 4 BL 46

II: 26 BL 42

III: 14 RA 52

IV: 4 LE 18

V: 29 LE 54

VI: 10 VÁ 54

VII: 4 ST 46

VIII: 26 ST 42

IX: 14 KO 52

X: 4 VO 18

XI: 29 VO 54

XII: 10 BE 54

Seznam aspektů:

Slunce:
Konjunkce Měsíc (orbis 9° 52´)

Konjunkce Venuše (orbis 0° 45´)

Kvadratura Mars (orbis 1° 03´)

Konjunkce Uran (orbis 2° 51´)

Kvadratura Bílá Luna (orbis 2° 21´)
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Měsíc:
Konjunkce Slunce (orbis 9° 52´)

Konjunkce Venuše (orbis 9° 07´)

Sextil Jupiter (orbis 1° 57´)

Sextil Saturn (orbis 2° 07´)

Konjunkce Uran (orbis 7° 01´)

Opozice III dům (orbis 0° 15´)

Konjunkce IX dům (orbis 0° 15´)

Merkur:
Kvadratura Jupiter (orbis 3° 14´)

Opozice Neptun (orbis 3° 50´)

Venuše:
Konjunkce Slunce (orbis 0° 45´)

Konjunkce Měsíc (orbis 9° 07´)

Kvadratura Mars (orbis 1° 47´)

Konjunkce Uran (orbis 2° 07´)

Kvadratura Bílá Luna (orbis 1° 36´)

Mars:
Kvadratura Slunce (orbis 1° 03´)

Kvadratura Venuše (orbis 1° 47´)

Kvadratura Uran (orbis 3° 54´)

Sextil Vzest. uzel (orbis 0° 55´)

Trigon Sest. uzel (orbis 0° 55´)

Trigon ASC (orbis 0° 34´)

Sextil DSC (orbis 0° 34´)

Trigon MC (orbis 0° 05´)

Sextil IC (orbis 0° 05´)

Konjunkce Bílá Luna (orbis 3° 23´)

Trigon I dům (orbis 0° 34´)

Sextil IV dům (orbis 0° 05´)

Sextil VII dům (orbis 0° 34´)

Trigon X dům (orbis 0° 05´)

Jupiter:
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Sextil Měsíc (orbis 1° 57´)

Kvadratura Merkur (orbis 3° 14´)

Trigon Saturn (orbis 4° 04´)

Saturn:
Sextil Měsíc (orbis 2° 07´)

Trigon Jupiter (orbis 4° 04´)

Trigon III dům (orbis 1° 52´)

Sextil IX dům (orbis 1° 52´)

Uran:
Konjunkce Slunce (orbis 2° 51´)

Konjunkce Měsíc (orbis 7° 01´)

Konjunkce Venuše (orbis 2° 07´)

Kvadratura Mars (orbis 3° 54´)

Kvadratura Bílá Luna (orbis 0° 31´)

Neptun:
Opozice Merkur (orbis 3° 50´)

Sextil Bod smrti, nemoci (orbis 1° 50´)

Vzest. uzel:
Sextil Mars (orbis 0° 55´)

Trigon DSC (orbis 1° 28´)

Opozice MC (orbis 1° 00´)

Konjunkce IC (orbis 1° 00´)

Konjunkce IV dům (orbis 1° 00´)

Trigon VII dům (orbis 1° 28´)

Opozice X dům (orbis 1° 00´)

Sest. uzel:
Trigon Mars (orbis 0° 55´)

Trigon ASC (orbis 1° 28´)

Konjunkce MC (orbis 1° 00´)

Opozice IC (orbis 1° 00´)

Trigon I dům (orbis 1° 28´)

Opozice IV dům (orbis 1° 00´)
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Konjunkce X dům (orbis 1° 00´)

ASC:
Trigon Mars (orbis 0° 34´)

Trigon Sest. uzel (orbis 1° 28´)

Trigon Bílá Luna (orbis 2° 50´)

DSC:
Sextil Mars (orbis 0° 34´)

Trigon Vzest. uzel (orbis 1° 28´)

Trigon Černá Luna (orbis 2° 48´)

MC:
Trigon Mars (orbis 0° 05´)

Opozice Vzest. uzel (orbis 1° 00´)

Konjunkce Sest. uzel (orbis 1° 00´)

Opozice Černá Luna (orbis 3° 17´)

Trigon Bílá Luna (orbis 3° 18´)

IC:
Sextil Mars (orbis 0° 05´)

Konjunkce Vzest. uzel (orbis 1° 00´)

Opozice Sest. uzel (orbis 1° 00´)

Černá Luna:
Trigon DSC (orbis 2° 48´)

Opozice MC (orbis 3° 17´)

Sextil Bílá Luna (orbis 0° 01´)

Bílá Luna:
Kvadratura Slunce (orbis 2° 21´)

Kvadratura Venuše (orbis 1° 36´)

Konjunkce Mars (orbis 3° 23´)

Kvadratura Uran (orbis 0° 31´)

Trigon ASC (orbis 2° 50´)

Trigon MC (orbis 3° 18´)

Sextil Černá Luna (orbis 0° 01´)
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Vertex:
Opozice Bod smrti, nemoci (orbis 1° 00´)

Trigon II dům (orbis 0° 16´)

Sextil VIII dům (orbis 0° 16´)

Bod štěstí:
žádné aspekty

Bod smrti, nemoci:
Sextil Neptun (orbis 1° 50´)

Opozice Vertex (orbis 1° 00´)

Dominantní rysy:
Typ s vyrovnaným podílem extrovertních a introvertních rysů. Člověk v jednání podrobivý, 

bere ohledy na mínění druhých lidí. Osoba s velkými ambicemi, avšak nerozhodná. 

Výklady:

Slunce v 8. domě
Seberealizace pomocí duchovních principů nebo na základě těsných partnerských vztahů. 

Člověk intenzivních prožitků, silných regeneračních schopností, obvykle silně sexuálně 

zaměřený. Snadno překonává krizové situace a skvěle dokáže využít nebo i zneužít 

myšlenky či majetek jiných. Někdy lidový léčitel nebo okultista.

Slunce v Kozorohu
Člověk odpovědný, střízlivý, konkrétní, praktický, hospodárný, vytrvalý, plánovitý, s 

organizačními a diplomatickými schopnostmi, silnou vůlí a smyslem pro povinnost. Často 

však bývá i nadměrně ctižádostivý, formální, neúprosný, nesmiřitelný, přehnaně 

spekulující, sobecký, chladný, bezcitný až sadistický, diktátorský a toužící po moci. Úspěch 

dosahuje  díky své velké píli a neúnavné pracovitosti, jen málokdy mu k němu dopomůže 

šťastná náhoda. Práce a povolání vyplňují všechen jeho zájem, čehož důsledkem bývá 

nesoulad v manželství. Přestože jeho nadřízení mu nebývají nakloněni, nepodaří se jim 

zabránit v postupném vzestupu na společenském žebříčku. Kozorohové nacházejí 

uplatnění jako političtí nebo náboženští vůdci, vědci, konstruktéři, obchodníci, 

ekonomové, účetní, zedníci, hodináři, horníci či umělci vytříbených forem.
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Slunce Konjunkce Měsíc
Mimořádně silný aspekt. Dům, v němž k této konjunkci dochází má klíčový význam pro 

zrozencův osud. Je-li aspekt dobře ozářen Jupiterem nebo Marsem, bývá považován za 

příznivý. V opačném případě je spíše aspektem kritickým a to zejména v prvních letech 

života. Aspekt může být příznakem neobvyklé emotivity a někdy i geniality. Vitalita a 

životní energie však často bývají slabé. Zrozenec dochází úspěchu díky veřejnému mínění 

nebo díky realizaci snu.

Slunce Konjunkce Venuše
Slabost pro osoby druhého pohlaví, vyjímečné milostné zážitky, nadání pro poezii, 

divadlo a hudbu. Vztahy s druhými lidmi obvykle mimořádně dobré. Osoba přátelská, 

vřelá a přitažlivá. Někdy však i nezanedbatelný sklon k požitkářství.

Slunce Kvadratura Mars
Mnoho energie, která je však užívána špatným způsobem. Zrozenec ohrožuje svou 

činností sebe sama. Netrpělivost, impulsivita, silné vášně, umíněnost, agresivita, 

nerozvážnost a bezdůvodná hádavost. Záliba ve sportování. Ideálem bývají obvykle 

bojovníci. Občas sklon k sebeobětování.

Slunce Konjunkce Uran
Vědecky založený člověk. Vůle zaměřena na činy nebo skutky přesahující individuální 

osud. Často v roli člověka bojujícího s větrnými mlýny. Neočekávané střídání období 

úspěchu a ztráty, slávy a hany. Společenský život je důležitější než život soukromý. 

Nezávislá a originální povaha, silná intuice, revoluční sklony narážející na odpor.

Měsíc v 9. domě
Silné náboženské cítění nebo filosofický idealismus, touha se neustále vzdělávat, cestovat 

a poznávat. Svět je vnímám zejména skrze city. Dobrá fantazie, intuice a vnímavost, občas 

výstřednost či fanatická zbožnost.

Měsíc v Kozorohu
Člověk emocionálně rezervovaný a nesentimentální, často až bezcitný. Vášně jsou slabé. 

Vážná, hospodárná, úzkostlivá, melancholická až depresivní povaha. Vyžaduje uznání 

okolí. Často vůdčí postava kolektivu. Okolím může být vnímán jako "nepříjemný člověk".

Měsíc Konjunkce Venuše
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Člověk s velmi kladným vztahel k umění, proto také často povolání nějakým způsobem s 

uměním spojená. Osoba oblíbená, veselá, pohybující se v příjemném prostředí. Šťastné 

manželství, klidný domov, velká láska. Muži s touto konstelací snadno navazují kontakty 

se ženami, které jsou obvykle neobyčejně krásné a často pocházejí z uměleckých kruhů.

Měsíc Sextil Jupiter
Laskavost, srdečnost, optimismus, velkorysost, blahobyt, výhodné investice, šťastné 

náhody, dobré zdraví, úspěch u žen i na veřejnosti, dobré manželství, vlivní přátelé, 

dobročinnost, čest, zájem o filosofii, popularita přináší hmotné zisky.

Měsíc Sextil Saturn
Opatrnost, obezřetnost, uvážlivost, sebeovládání, prozíravost, vytrvalost, trpělivost, takt a 

hospodárnost. Odpovědné funkce a organizační schopnosti, smysl pro povinnost, úspěch 

i zámožnost. Charakter uzavřený s konzervativními sklony. Dobré manželství, přátelství 

trvalá. Na sklonku života vzdělanost a nadvláda nad nevědomím.

Měsíc Konjunkce Uran
Snaha být užitečný při zastávání nějaké společenské úlohy. Charismatická osobnost s 

politickým nadáním a mediálním vlivem. Vynalézavost a rychlý úsudek. Odpor ke všemu 

konvenčnímu, avšak novátorské snahy bývají často velmi zbrklé. Nestálost, sklony k 

potulce, nervosita a vysoká hladina citového napětí vede někdy až k rozpadu rodiny.

Merkur v 7. domě
Intenzivní komunikace s druhými lidmi, zejména intelektuálně nebo obchodně 

zaměřenými, ze stejných kruhů pochází i životní partner, skrze kterého se učí vyjadřovat.

Merkur ve Střelci
Nezávislé, tolerantní, pokrokové, poctivé a přímé až neomalené myšlení a vyjadřování. 

Řeč ukvapená a vzrušená. Výmluvný, teoreticky zaměřený člověk se smyslem pro humor. 

Často roztržitý a nesoustředěný. Někdy sklon k sektářství a anarchii. Úspěch jako autor 

dobrodružných románů, cestopisů, zahraniční korespondent, novinář nebo práce v 

cestovní kanceláři.

Merkur Kvadratura Jupiter
Chybný úsudek, nestálost, kolísání, nediskrétnost, spekulativnost, sklon k hloupím 

disputacím, hádavost, povrchnost, předsudky, možné studijní neúspěchy a spory se 

zákonem.
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Merkur Opozice Neptun
Dobrá představivost a inspirace naráží na neviditelnou překážku, která znemožňuje jejich 

využití. Špatná paměť, netečnost, lehkověrnost, špatný odhad, chybná interpretace, 

pomatenost, nepraktičnost, snivost, smyslnost, sklon k podvodům, honba za iluzemi, 

nevyrovnanost, nervová únava, deprese, duševní choroby.

Venuše v 8. domě
Vymezení vůči světu svým duchovním vlastnictvím a svými představami, touha po 

požitcích a materiálním blahobytu, hledání jistoty v partnerských vztazích, živočišnost, 

sexuální zaměření, vysoká smyslnost, úspěch jako poradce, léčitel či okultista, někdy 

parazit společnosti.

Venuše v Kozorohu
Obětavá, oddaná, hrdá, vážná, ctižádostivá, přísná až drsná osoba s vysokými 

společenskými ambicemi, často bezohlednými. Mezi partnery bývá značný věkový rozdíl. 

Někdy samotářství. Silné vášně, temné nálady, cit ovládán rozumem. Konservatismus, 

sklon zastávat přežilé názory. Člověk s nedostatkem sexappealu.

Venuše Kvadratura Mars
Spory s osobami druhého pohlaví, tajné svazky, nevěra. Vřelost citů, které však nemají 

dlouhého trvání. Zrozenec zraňuje ty, které miluje. Časté změny nálad, extrémní 

požitkářstvé, drzost, neomalenost, neukázněná smyslnost, marnotratnost, spor mezi 

láskou a vášní, osudné následky erotických vztahů, někdy i oplzlost, sobectví a 

alkoholismus.

Venuše Konjunkce Uran
Prudká citová vzplanutí, po kterých však následuje lhostejnost vůči případným 

následkům. Umělecké nadání, oblíbenost, romantismus, originalita, ale i žárlivost, sklon k 

perverznímu chování, manželství obvykle končí odcizením.

Mars v 5. domě
Energie užitá k vybudování vlastního podniku nebo pro pedagogické účely, vysoká 

sexuální aktivita, láska k rozkoším, vášnivost, tvůrčí energie, romantismus, impulsivita, 

touha po dětech, pracovitost, těžko snáší prohru.

Mars ve Váhách
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Sebekontrola, touha po spravedlnosti, silné sociální cítění, boj za lepší zítřky, mnoho 

ideálů, nadšení, družnost, umělecké schopnosti, nedostatek vytrvalosti a silné zaujetí pro 

sex a jeho sublimace. Časté jsou hádky, boje a následná defenzíva.

Mars Kvadratura Uran
Sklony k výstřednostem, podivné touhy po publicitě, nestálý a násilnický charakter, 

výbušnost, fanatismus, lehkomyslnost, neklid, nedbalost, netrpělivost, nesnášenlivost, 

sklon k rebelantství, bláznivé činy, ztřeštěné pohnutky.

Jupiter v 11. domě
Spoluúčast na společném progresivním podnikání, mnoho svobody a nezávislosti, kterou 

získává i pro svého partnera, shovívavost, vysoké ambice a ideály, mnoho přátel a 

společenských kontaktů

Jupiter v Rybách
Obětavá, altruistická, vnímavá, oduševnělá a sympatická povaha s bohatou představivostí 

a snahou o universální pojetí světa. Má sklon se rozdávat a ochraňovat. Náboženské nebo 

humanitární zaměření. Láska k hudbě a umění, vlohy pro právo a okultismus. Mnoho 

přátel, málo nepřátel.

Jupiter Trigon Saturn
Zrozenec cílevědomě kráčí za nějakým vznešeným cílem. Vysoké tvůrčí schopnosti, 

koncepční práce, pevnost, vytrvalost, autorita, schopnost realizovat své plány, dobrá 

schopnost předvídat, pracovitost, trpělivost, politický vliv, avšak obvykle práce v pozadi 

(jako šedá eminence). Finanční poměry velmi dobré a s časem se ještě zlepšující, zrozenec 

není utrácivý, dokáže spořit.

Saturn v 6. domě
Zablokovaná vnímavost, citový chlad, neschopnost přizpůsobit se, potíže s hygienou, 

nízká schopnost analytického myšlení, píle, pracovitost, občas zdravotní problémy z 

přepracování. Uznání se snaží dosáhnou vysokými pracovními výkony, vůči 

spoluzaměstnancům vystupuje v rodičovské roli.

Saturn ve Štíru
Rozhodnost , pronikavá mysl, hloubka myšlenek, silná vůle, vytrvalost, předvídavost, 

rezervovanost, tajnůstkářství, sarkasmus, panovačnost, autoritářství, nenávist k opozici, 

neschopnost odpustit a zapomenout, někdy sklon k ničení. Možnost velkého okultního 
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nadání, při dobrých aspektech dlouhý život.

Uran v 8. domě
Neobvyklé sexuální zkušenosti, sklon experimentovat, nepředvídatelné krize, zájem o 

hermetismus, okultismus nebo léčitelství. Často nikdy neutuchající sklon vymaňovat se z 

existujících partnerských vztahů a tlaků okolí.

Uran v Kozorohu
Vynalézavost, konstruktivismus, smysl pro odpovědnost, umíněnost, nezlomnost, 

vytrvalost, revoluční metody, vzpoura proti autoritě. Časté spory s okolím, mnoho změn v 

povolání i pobytu. Možná angažovanost v politice.

Neptun v 1. domě
Zasněnost, sensitivita, představivost, shovívavost, idealismus, vizionářství, zájem o 

matematiku, hudbu a poezii, působí dojmem, jako by přišel z jiného světa. Někdy 

neschopnost prosadit se, nejistota při styku s vnějším světem, útěk před životem.

Neptun v Blížencích
Planeta má vliv zejména generační. Literární talent založený na intuici a inspiraci, zájem o 

poezii, láska k přírodě, nejistá myšlenková základna, občas deprese, zmatené fantazie,  

rozpolcení osobnosti, nebezpečí drog.

Vzest. uzel v 3. domě
Dobré vztahy s příbuznými a výhody od nich, příznivé cesty, zisky ze smluv.

Sest. uzel v 9. domě
Nebezpečí na cestách, v cizině nebo na moři.

ASC v Blížencích
Člověk přizpůsobivý, mnohostranný, často měnící své názory, v citech nestálý, málo 

upřímný, duchaplný, obvykle povrchni, výmluvný až upovídaný, nervózní, v jídle a pití 

umírněný, velmi se starající o druhé lidi. Jeho rozum je zkoumavý, chce znát důvody a 

příčiny, ale často mu chybí vytrvalost dovést své myšlenky ke zdárnému konci. V 

manželství bývá poměrně věrný. Úspěchu dosahuje jako obchodník, cestovatel, dopravce, 

novinář, spisovatel, právník nebo kriminalista.
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DSC ve Střelci
Schopnost hlubokého vnímání života. Životní partner obvykle filosoficky nebo 

nábožensky zaměřený, často také se zájmem o logiku nebo matematiku nebo pracující v 

sociální sféře. Manželství otevřené, volné, někdy uzavřené v cizině.

MC ve Vodnáři
Osoba bez předsudků, možnost vysokého rozumového vývoje, touha po pravdě.

IC ve Lvu
Upřímný a milý charakter, který však pro své slabosti i trpělivost bývá často zneužíván 

druhými lidmi. Láska k domovu, přátelství s mladšími lidmi, šťastné stáří, v němž 

důležitou úlohu může hrát jedno z dětí. Zdraví a rodiné poměry bývají velmi ovliněny 

erotikou. Ve stáří možnost zasvěcení.

Černá Luna v 4. domě
Častá změna bydliště, život v exilu. Dotyčný možná také nepoznal svého otce a celý život 

se snaží zjitit, kdo jím je. Konstelace rovněž naznačuje možnost incestu.

Černá Luna ve Lvu
Silná smyslnost a pudovost, jež bývá často sublimována do umělecké činnosti.

2. dům v Blížencích
Možnost příjmů z literatury, žurnalistiky či z jiné duševní práce. Finanční poměry kolísavé, 

někdy štěstí, jindy však zase ztráty z něšťastných náhod, z příbuzných nebo při cestách do 

zahraničí.

3. dům v Raku
Značná představivost, sklony ke snění, dobrá paměť, láska k "rodné hroudě" a k vlastní 

rodině. Zrozenec špatně snáší odtržení od rodiny, miluje návraty.

5. dům ve Lvu
Věrnost, vznešenost, čistá milostná vášeň upřená k velmi vysokému ideálu. Dětí obvykle 

nebývá mnoho, často jen jedno, které však čeká skvělá budoucnost.

6. dům ve Váhách
Práce v obchodě s uměleckými předměty, zájem o estetiku, příjemná a klidná práce.
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8. dům ve Střelci
Smrt následkem jaterních nebo cévních onemocnění, zhoršení zdravotního stavu v 

důsledku nestřídmosti v jídle a pití. Často smrt v cizině. Dobré šance na dědictví, ale také 

hrozba soudních procesů.

9. dům v Kozorohu
Ctižádostivost, vytrvalost a hloubka duchovních a náboženských názorů.

11. dům ve Vodnáři
Chytří a dobří přátelé, které však není snadné získat.

12. dům v Beranu
Nepřátelství a utrpení zaviněná vlastní vinou a špatným užitím energie. Přestože taková 

nepřátelství přichází často nečekaně a náhle, nemají obvykle dlouhého trvání.

Symbolika stupňů:

Slunce (5 KO 15):
SABIÁNSKÉ:

Alej velkých stromů tvoří klenbu vedoucí až na konec lesa. U vstupu do aleje leží deset 

polen.

Potřeba zvážit vše, co podnikáme a dobře to provést.

HINDUISTICKÉ:

Srdce a nad ním svatozář. Stupeň oddanosti.

Cituplná obětavá povaha, věrná ve svých citech a svých záměrech.

Měsíc (15 KO 07):
SABIÁNSKÉ:

Školní dvůr na kterém si hrají chlapci a děvčata v cvičebních úborech.

Pro rozvoj zdravé a psychologických tlaků zbavené osobnosti je třeba normální fyzická 

aktivita.

HINDUISTICKÉ:

Cválající jezdec. Stupeň vzdělávání.

Romantický život, mnohé cesty určené k zvládání situace.
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Merkur (20 ST 18):
SABIÁNSKÉ:

Dítě si hraje se psem na nošení brýlí.

Učení zpočátku znamená napodobování těch, kteří umějí. Občas znepokojující předjímání 

toho, čemu dosud nerozumíme.

HINDUISTICKÉ:

Dva propojené trojúhelníky a nad nimi třetí. Stupeň nadřazenosti.

Fyzické a duchovní síly vedou zrozence k mistrovství.

Venuše (5 KO 59):
SABIÁNSKÉ:

Alej velkých stromů tvoří klenbu vedoucí až na konec lesa. U vstupu do aleje leží deset 

polen.

Potřeba zvážit vše, co podnikáme a dobře to provést.

HINDUISTICKÉ:

Srdce a nad ním svatozář. Stupeň oddanosti.

Cituplná obětavá povaha, věrná ve svých citech a svých záměrech.

Mars (4 VÁ 12):
SABIÁNSKÉ:

Mistr vyučuje skupinu žáků.

Schopnost předat vyšší vědění. "Transpersonální" a zjevující čin osvobozený od všech 

egocentrických vlivů.

HINDUISTICKÉ:

Červený trojúhelník. Stupeň popudu.

Vysoká inteligence, pozoruhodné schopnosti, zrozenec je pod ochranou okultních sil.

Jupiter (17 RY 04):
SABIÁNSKÉ:

Pod obrovským stanem dav lidí pozoruje uchvacující divadlo.

Sociální nutnost dát zážitkům, které jsou určeny zvláště připraveným jedincům, 

dramatický a lidový charakter.

HINDUISTICKÉ:
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Padající kůň s jezdcem při skoku přes živý plot. Stupeň katastrofy.

Dobrodružné podniky, vášnivý zájem o jezdectví a automobilismus.

Saturn (13 ŠT 00):
SABIÁNSKÉ:

Dělníci staví telegrafické sloupy.

Potřeba umožnit stále rostoucímu počtu jedinců výměnu idejí a informací.

HINDUISTICKÉ:

Několik mužů sedících u stolu s číšemi vína. Stupeň družnosti.

Svobodomyslnost a duševní otevřenost, avšak mrhání časem a prostředky.

Uran (8 KO 06):
SABIÁNSKÉ:

Anděl hraje na harfu.

Bytí v harmonii s rytmy vesmíru a zasvěcení se životu ve službě Bohu.

HINDUISTICKÉ:

Zlomený kříž a zlomený klíč. Stupeň bezmocnosti.

Osoba žije v předtuše možného duchovního zasvěcení, bouřlivost, smělost a opovážlivost.

Neptun (24 BL 08):
SABIÁNSKÉ:

Zahradník prořezává velkou palmu.

Nedovolte duchovnímu stavu a jeho odstředivým aktivitám, aby se rozptýlily. Potřeba 

intelektuální disciplíny.

HINDUISTICKÉ:

Stará kniha otevřená na psacím stole a vedle ní rozžatá lampa. Stupeň kulturnosti.

Mimořádně inteligentní osoba, intelektové nadání a konceptualita.

Vzest. uzel (3 LE 17):
SABIÁNSKÉ:

Postarší muž ve fraku představuje v klubu trofeje z lovecké expedice, kterou vedl.

Přání dokázat svoji maskulinitu a odvahu navzdory úbytku životních sil : též schopnost 

plně ovládnout živočišné podněty přírody.
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HINDUISTICKÉ:

Kočka číhající na kořist. Stupeň obezřelosti.

Opatrnost a diplomacie, úspěch díky vytrvalosti.

Sest. uzel (3 VO 17):
SABIÁNSKÉ:

Jogín podává důkaz o neobvyklých schopnostech.

Výjimečné efekty intenzivního soustředění, podporovaného energiemi, které jsou obvykle 

skryté uvnitř lidské bytosti.

HINDUISTICKÉ:

Důstojník nebo hodnostář v purpurovém, modrém a zlatém šatu. Stupeň autority.

Hodnost dědičná nebo získaná vlastním úsilím, státnická funkce.

ASC (4 BL 46):
SABIÁNSKÉ:

Časopis hlásá revoluční činy.

Silný tlak dlouho potlačovaných citů, který se transformuje do podvratných idejí.

HINDUISTICKÉ:

Dva muži při souboji v lese. Mezi nimi leží na zemi purpurový a zlatý šat a pouzdro se 

šperky. Stupeň štěstěny.

Nebezpečné boje a střety se soupeři.

DSC (4 ST 46):
SABIÁNSKÉ:

Osamocená sova sedí na stromě.

Moudrost, která může vycházet z vnitřní kontemplace schopné pronikat do tajemství 

nevědomí.

HINDUISTICKÉ:

Muž středního věku bdící nad kolébkou. Stupeň zármutku.

Zármutek a rozluka. Rozpad domova.

MC (4 VO 18):
SABIÁNSKÉ:

Správní rada vyjadřuje podporu novému řediteli.
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Schopnost otevřít novou cestu společnému činu a opírat se přitom o své předchůdce.

HINDUISTICKÉ:

Nahá žena, pozorující v jezeře svůj obraz. Stupeň egocentrismu.

Sympatická povaha, ovlivňující své okolí, umělecké vlohy.

IC (4 LE 18):
SABIÁNSKÉ:

Skalnatá stěna propasti připomíná něco známého.

Nesmírná moc přírodních sil překračuje schopnosti jakéhokoliv sochaře a zahanbuje 

lidské ambice, jež se často mstí tím, že dávají zdánlivý smysl i pouhému výsledku náhody.

HINDUISTICKÉ:

Had ovinutý kolem stromu a připravený k útoku. Stupeň důvtipu.

Vlohy pro strategii, bojovný život, lstivost, vědu a umění.

Černá Luna (7 LE 34):
SABIÁNSKÉ:

Komunista horlivě šíří revoluční poselství.

Rozkladné síly, přítomné v každém organismu, působící též na úrovni společenského a 

politického života. Moc mobilizovat masy, vlastní velkým utopickým socialistům.

HINDUISTICKÉ:

Aureola z oblaků s ohnivým trojúhelníkem, do něhož je zakresleno oko. Stupeň zápalu.

Psychické, náboženské, duchovní schopnosti a síly, ctižádostivost.

Bílá Luna (7 VÁ 35):
SABIÁNSKÉ:

Nadpřirozený oheň hoří v ohništi opuštěného dvorce.

Možnost opět započít v opuštěném úsilí, je-li duchovní centrum vědomí dosud aktivní.

HINDUISTICKÉ:

Panna plačící na hrobě. Stupeň zániku.

Přecitlivělá povaha, možnost rodinných zármutků.

Vertex (26 VÁ 58):
SABIÁNSKÉ:
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Letadlo letící ve velké výšce.

Překročení hranic prostoru a času ovládnutím sil duševna. Aplikace vesmírných principů 

na problémy bytí.

HINDUISTICKÉ:

Letohrádek chráněný rozložitým cedrem. Stupeň dobročinnosti.

Prostota, pohostinnost, úspěch a šťastný rodinný život.

Bod štěstí (14 BL 38):
SABIÁNSKÉ:

Dvě holandské děti si hlasitě vyměňují názory.

Hodnota, kterou je třeba dát svobodné a spontánní diskusi o idejích a jasnému a 

racionálnímu myšlení.

HINDUISTICKÉ:

Větrem pocuchaná žena nese otýpku roští. Bloudí a hledá cestu. Stupeň zmatenosti.

Nestálost, zrozenec za příznivých okolností rád předvádí své vědomosti.

Bod smrti, nemoci (25 BE 58):
SABIÁNSKÉ:

Osoba má více talentu, než může rozvíjet.

V rozvíjení mimořádných vlastností je třeba postupovat pomalu a nezaměňovat 

"potenciální" a " současné".

HINDUISTICKÉ:

Král, nabízející žezlo klečící osobě. Stupeň nadání.

Nadaní, ctižádostivost a neocenitelná pomoc vedou k prvořadému postavení.


