Rozum a vládnoucí planeta
Chc eme -li zkou mat pov ahu, založ
ení a temp era ment někter ého č
lově
ka, musí me si nap ř
ed
uv ě
domit , že rozu m je zákl adem stavby, kter ou př
edst avuj e lids ká osob nost . Avš
ak pova ha,
zalo ž
ení a tempera ment nejsou závislé výhradněna kvalitách rozumu, je-li jasný, ostrý, pohotový nebo
pomalý a pracující s námahou, nýbržrovně
žna zdrojích, z nichžč
erpá podně
ty svých projevů. Ně
kdy je
zne u ž
ívá no výt eč
néh o roz umu zvr áce ným způsob em ke š
kod ěspoleč
nosti i dotyč
ného individua, je
to mrhání svatým dě
dictvím. Naopak se mů
ž
e projevit pomalý a ně
kdy i zcela podř
adný rozum velmi
kladněsvou tichou, avš
ak láskyplnou pokorou a sklidí za to rozsáhl ý rů
st Duš
e. Z tohoto důvodu nestač
í
urč
it jen kvalitu myš
lení. Je nutno zjist it rovn ě
žzdroj e a cesty projevů. Chceme-li posoudit tuto
stránku nebo cokoliv jiné ho opra vdu důklad ně
, musí me brát vž
dy zř
etel na horos kop jako celek,
avš
ak s p ř
ihléd nutím na vybra nou jedno tlivo st, s vylou č
ením ostat ních. Vš
eobec ně platí, ž
e
charakter a jeho založ
ení posuzujeme dle Slunce, Luny, Merkura, Ascendentu a vládnoucí planety.
Stalo se zvykem mnoha astrologů
, považ
ovat vládce vycházejícího znam ení za vládnou cí planetu. Je to
správné , pokud jde o léka ř
skou astrologii, neboťAscendent symbolizuje tě
lo, avš
ak posuzujeme-li
povahu, která se skládá ze vš
ech sil znázorně
ných horoskopický m kruhem ž
ivot a, poto m ztrá cí toto
pravidlo svou plat nost. Místo toho musíme hledat planetu, která vykonává nejsilně
jš
í vliv, a ta je
vládcem horoskopu a ž
ivota bez zř
etele na to, je-li vládcem Ascende ntu č
i nikoliv. Hledáme-li tuto
planetu, pohle ďme např
ed na vládce Ascendentu. Je-li v elevaci, má-li ně
kterou hodnost, je-li v
roho vém dom ěa má-li vel ký poč
et asp ekt ůbez ohl edu na to, jsou-li př
íznivé č
i záporné, neboť
rozhoduje jejich tě
snost a poč
et, hlavněvš
ak tě
snos t č
i př
esnos t, potom je vládc e Asce ndent u
rov ně
žvládnoucí planetou, neboťbude vykonávat nejmocně
jš
í vliv v životě
. As pek ty ne mus í bý t
je n příz nivé, pro to ž
e byc ho m se po tom set káv ali na svě
tějen s dob rým i lid mi. Sku te č
nos tí
vš
ak je, že lidé jso u nej různ ě
jš
ích pov aho výc h ods tín ů. Pro to vol íme vlá dno ucí planetu bez
zř
etele na kladnou č
i zápornou hodnotu aspektů.
Na opak, je li ji ná plane ta ve vy š
š
í el ev aci nežvl ád ce As cen de nt u, je- li po výš
en a, má -li
vý ra zn é ho dn os ti , je - li um íst ě
na v ro hové m do měa má-li po č
et nějš
í a př
es nějš
í aspe kty
ne žvl ádc e As cen de ntu, pa k je tato pl an et a vl ád no uc í, tj . vl ád ce m ho ro skop u a půso bí
mocně
ji v ž
ivotěbez ohledu na to, ž
e není vládcem Asc.
Js ou vš
ak příp ad y, kdy je tř
eb a br át v úv ah u dv ěplan ety, je ji ch žhodnoty jsou na
úr ovni nep ř
íl išro zdí lné a be z vý ra zn éh o ods tupu ho dn ot a v ta ko vé m př
íp ad ěje ob tí ž
né
pr ov és t me zi ni mi vo lb u vl ádce. Za těch to oko ln os tí nen í vho dné tr vat úz kos tl ivěna
vo lb ěvl ád no uc í pl an et y, ný br žbr át v úv ah u ob ěja ko vá žné čin it el e vš
ech zálež
itostí
ž
ivota. Dotyč
né planety jsou spoluvládci.

Vliv vládnoucí planety, př
íznivěaspektované
Slunce jako vládnoucí planeta.
Je -li vlád cem ž
ivotod ár né, od vá ž
né, ct iž
ád ost ivé a př
íz niv ěas pe kto va né Slun ce, pro půjč
uj e
ce lé povaz e d ůst ojnost a vá ž
no st, vzn eš
en ou hr do st , kt er á se ne sn íží k žád né mu
ma li ch er né mu , ní zk é mu a ne důst oj né mu čin u. Vy zn ačuj e se od va ho u ve vh od ný čas a na
vh odné m míst ě
. Př
eh líží př
it om ve lk or yse út ok y prot iv ní ků, kt eř
í jsou pod je ho úro vní .
Neo hro ž
eněvš
ak pro sa zuje spr ávn é zá sa dy. Dy ch tí po uz nání sv ýc h sc ho pností a po vůdčím
míst ě, cožzpůsobu je, že je pr o zro ze nce tě
žké za stáva t po dř
íz ené po st ave ní. Je rovně
žvelmi
srdeč
ný, okázalý se snahou vzbuzovat pozornost.
Venuš
e jako vládnoucí planeta.
Je -li vl ád ce m ho ro sk op u uh la ze ná , p ř
ep ych ov á, hu de bn ě na da ná a př
íz nivě as pe ktov aná
Ve nu š
e, je pov ah a něž
ná , mi lá, al e i za milov aná a tou ž
í po lás ce jak o ost atn í lid é po vzd uch u,

neb oťlás ka je tě
mto lidem ně
co jako dech ž
ivota. Mají velice vř
elý vztah k dě
tem a kro mětoho se
maz lí s mno hým dom ácí m zví ř
át kem . Těmit o zp ůso by pr oj ev uj í sv ou lá sk u. Js ou ro vněž
mi lo vn ík y ra do vá ne k a veř
ejn ých záb av, jej ich náp ady jso u zaj íma vé a um ě
lec ky hod not né .
Ty to vl as tn os ti up la t ňuj í př
i vyba ve ní sv éh o do mo va. Mi lu jí zlato a dr ah oka my a v š
e, co
ro zmno ž
uj e půvab a obo ha cu je ž
iv ot . Jej ich vku s vyjad ř
uje př
ep ych. Pro svo u př
ívě
tivost jso u
vš
ude obl íbe ni. Jeji ch nej v ě
tš
ím ne do stat kem je po ho dlno st a od po r k š
pi navé práci.
Merkur jako vládnoucí planeta.
Je -li Me rk ur , pl an et a ro zu mu , vý ml u vn os ti a ob ra tn os ti p ř
íz ni vě aspekto van ým vlá dce m
života , dá vá jas né poh otové myš
lení, kte ré to uží po vědo mo st ec h ja ko žíz ni vý po vodě.
Vs tř
eb ává po ho to věa zdán livěbe z ná ma hy i ne jslož
itějš
í je vy. Propůjč
uje sc hop no sti pro
ne jroz ma nitě
jš
í duš
ev ní čin no st, různé vě
de cké ob or y a li tera turu . Ti to li dé vy ni ka jí ro vněž
ja ko velm i p ůso bi ví a př
es vě
dč
iv í ř
eč
níc i a kaz ate lé. Jso u výj ime č
něobr atn í a upl at ňují se
vš
ude . Rádi cestují a jsou úspě
š
nými obchodníky, zástupci a jednateli.
Luna jako vládnoucí planeta.
Je -li ro mant ic ká, ne klid ná a p ř
ed st av iv os tí na da ná Lun a vlád ce m ž
ivot a, js ou li dé na roz en í
po d její m vlivem p ř
ís lov eč
ný mi tu láky, ji mžne zt uh nou no hy a da le ké krajin y se ji m zd aj í bý t
vždy věč
něze le né . Ma jí ne uk oj it el no u to uh u po ce st ov án í a zm ěná ch , kt erá ji m ob vyk le
ne do vol uj e zůst at na je dn om mí st ědé le nežje tř
eb a, ab y si vyd ělal i na dalš
í úse k ce sty. Maj í
pl odn ou a roz mar no u fan ta zi i a ro ma nt ic ko u po va hu , jí žje ci zí ka ž
dá pr ak ti ck á č
in no st .
Js ou ne kli dní , nes tá lí, ne te č
ní jako náh od ný zá van vz du chu, kt er ý ro zh ýb e li st í st ro mů a
hn ed se zt ra tí , ja ko tr os ky na mo ř
i ž
iv ot a zmí ta né vin ami sem a ta m. Bý vaj í med iál ně
založeni , ač
kol iv si to ob vy kl e ne uv ě
do mu jí . Js ou ne š
ko dn í, ne zo dp ov ědn í a ne důvě
ry hodní
vš
ude tam, kde je nutno vynalož
it úsilí a námahu.
Saturn jako vládnoucí planeta.
Kd yžváž
ný, pro zír avý , hlu bo ký, důkla dný a př
íz ni věas pek to van ý Saturn je vládcem ž
ivota, jsou
lidé jím ovlivně
ní také hlubokomysl né pov ahy. Maj í nápad n ěvyv in utý smysl pro zod pov ě
dn ost ,
js ou pl ni př
ed vída vos ti , ro vn ě
žpr avdomluvní a js ou dobrými rá dci . Je jic h prá ce se vyz na čuje
so ust avn ost í, po ř
ád kem a dob ro u org ani za cí . Js ou st ř
íd mí , š
et rn í, ho sp od ár ní sp ra ve dl iv í.
Je ji ch sp ra ve dl no st se vy zn a čuj e t vr do st í ažkr ut os tí , po st rá da jí mi lo sr dn os t a so uci t.
Da l š
ími vla stnost mi jsou cu dnost , st ř
ídmos t v jí dle a pití a vůbe c vz or né ná vy ky . Ne zn aj í
vš
ak sl it ov án í s těmi , kd ožne do ká ž
ou p ř
ek on at sv é ch yb y a zl oz vy ky a do st an ou se v
d ůsl ed ku sv éh o zá va dn éh o po č
ín án í do ro zp or u se zá ko ne m. Ne je ví žád né ho sm yslu pro
rad ová nky , po ž
itky a spo le čnos t jinýc h, jso u vce lku so běst ační , vl as tn ím i rá dc i a sp ol eční ky .
Js ou ro vn ěžuz ná va ní a ct ě
ní v okr uh u své sp ole čnos ti, avš
ak ned ove dou si vys louž
it lás ku. a
př
ízeňsvého okolí.
Ju pi te r ja ko vl ád no uc í pl an et a.
Je -li veselý, družný a š
le che tn ý Jupit er vlád nou cí pl ane tou, js ou ta ko ví li dé po zn am en án i
to uh ou po ct i a uz ná ní sp ol e čno st í, v je jí mžstř
ed u ž
ijí . Sna ží se vyn ik no ut ja ko opo ry
cír kve , prá vní ho ř
ád u a s p r a v e d l n o s t í a z a u j m o u t če s t n o u v e ř
ejnou funkci .
Ne vy da ř
í-li se jí m ty to zá m ěry, vě
nu jí se př
ed no st něpo vo lá ní p rá vn í ka n eb o lé ka ř
e.
Jsou to v ř
e l í d r u žní lidé, nec hyb í jim úsm ě
v, dob rá nál ada a. vyz načují se srd eč
ným
sti ske m ruk y. Set ká ní s nimi je vždy okamž
ikem rad osti a jsou prot o vž
dy a vš
ude vítaný mi
ho st y. Do dr ž
uj í zá ko ny a je dn ají sp ra ve dl iv ě
. Js ou vš
ak naklon ě
ni dop ro váz et svo u
sp ra ved lnost tolera nc í a souc item . Sa mi js ou be zú ho nn í, vůč
i ji ný m milí , la sk av í, sh ov ív av í,

mí rn í a ma jí pochopení pro jejich mravní poklesky. Lidumilné založ
ení č
iní z nic h och otn é
pom ocn íky soc iál níc h a dob ro č
inn ých institucí. Ne js ou po uze ctění a vá ž
en í, al e i mi lo ván í v
ok ru hu , svýc h zn ámých.
Mars jako Vládnoucí planeta.
Je-li na dš
ený , výkonn ý, kon str ukt ivn í a boj ovn ý Mar s př
ízn ivěozá ř
ený m vlá dce m, dychtí lid é
nar oze ni pod vli vem jeh o pap rsk u po ut kán í se slož
itými úk ol y ž
ivo ta. Jso u pro nik nut í nit ern ou
touh ou po vít ě
zst ví nad světem . Nez álež
í jim tol ik na to m, co d ěla jí , al e sp í šna ná ro čno st i
úk ol ů, um o ž
ňuj íc í př
im ěř
en é up la tn ění ko ns tr ukti vn íc h si l, kt er é hr oz í vý bu ch em, ne js ou -li
up ot ř
eb en y. Ve l ik os t a sl ož
it os t úl oh ji m zp ůso bu je st upňov an ou ra do st . Ma jí tu dí ž
kva li fik aci pr ůkop níkůci vil iza ce, jsou to in ž
ený ř
i a po dni katel é, kte ř
í stavě
jí mě
sta a sp oju jí
je do pra vní mi te pna mi v š
eh o druhu, objevují surovinové zdroje svě
ta a zpracovávají je na už
iteč
né
př
edmě
ty. Jsou velice nedůtkliví vů
č
i ně
jakému omezování a nestrpí ž
ádné vmě
š
ování do pracovních
postupů. Tito zrozenci ovládají ostatní a podř
izují si je holou silou, neboťneznají ani taktní chování, ani
diplomatické zacházení. Prosazují se pou hou moc í. Sna dno vyd ě
láv ají pen íze , ale vyd áva jí je
mar no tr atněa leh kom ysl n ě
. Str uč
něř
eč
en o, jsou vel mi výs tř
edn í a dos ta ví-li se zv ra ty a
ne ús p ě
ch y, zůst an ou be z pr os tř
ed k ů, al e ni ko li v be zr ad ní a po ražen í. Je ji ch ne zd ol ná vn itř
ní
sí la ji m za bezp e č
uj e brz ké zot av ení , jej ic h prů
boj nos t je zno vu pos ta ví na noh y. Po vah a je
ná ch ylná k š
íl en é od va ze a z to ho to důvo du do ch áz í k úr azům a násilné smrti.
Uran jako vládnoucí planeta.
Je-li ori gin áln í, rom ant ick ý, výs t ř
edn í a př
ízn iv ěasp ekt ova ný Ur an vl ád ce m živ ota , se tk áv ám e
se s id ea li st ic ko u, ne v š
ed ní a ut op ic kou po vah ou. Tit o lid é vš
eob ecn ěnes náš
ejí běž
né zvyky
a oby č
eje živ ot a a sp ol ečno st i, s ro zh od no st i od vr hu jí ta to po ut a a ve do u zv lá š
tn í živ ot
po zn am en an ý od li š
ný m ch ov án ím , ne vš
ed ní mi zá jm y a pr oj ev y. Vy zn a č
uj í se čet ný mi
vý j im e č
ný mi li bůst ka mi a js ou vš
el ij ak po vě
rčiv í, pr o bě
žné ho člo věka po krok ov í a ne poch op it el ní . Zár ov eň js ou průko pn ík y no vé ho vě
ku, v je hož průběhu bu do u us ku tečně
ny
mnoh é idej e, kter é dnes po kládám e za ut o pi e, al e č
as em se st an o u ob ec ně uz ná va ný mi
sk ut e č
no st mi . Ti to li dé bý va jí ro vn ě
ž vyn ál ez ci to ho to sv ěta , ne boť js ou ve sp oj en í s
vy š
š
ím i svě
ty, v ni chžse na chá ze jí idej e Sva té ho Vě
do mí, kte ré pr oni ka jí do vě
dom í těch to
do sta tečněcit livýc h lidí, ta kž
e je do ve dou zac hytit a zuž
itk ova t ve pro spěch lid stv a. Ura nov ci
jso u vel ice svéhla ví a ma jí v zálo ze vž
dy odůvo dn ění pro ob ha jo bu sv ýc h názo r ůa za jiš
ť
ují
se pro ti úto k ům ost atn íc h, kte ř
í ne sou hla sí s jej ich způsobem ž
ivota.
Neptun jako vládnoucí planeta„
Je-li vládno ucí planet ou př
íznivěozář
ený, okult ní a mystic ký Ne ptun, máme př
ed sebou č
lově
ka
zvláš
tních sil, jehožpř
íznač
ným znamením je nevš
ední výraz oč
í, jejichžpohled je nutno zachytit,
chceme -li jej hodnoti t. Zdá se, jako by pron ikal vš
e nepr ůhled né př
ed sebou. Není vš
ak tř
eba tento
typ podrobn ěrozebíra t, neboťje celkem vzácný a průmě
rný astrolog se s ním setká vá jen ojedi ně
le.
Jen okultista můž
e poznat a posuzovat okultistu.

Vliv poš
kozené vládnoucí planety
Jsou-li vládnoucí planety poš
kozeny konjunkcí, paralelou, kvadratur ou neb o opo zic í jin ých pla net,
zvl áš
těš
kůdci , tj. Sat urn em, Marse m, Urane m a Neptunem, působí na ž
ivot nepř
átels ky a tyto vlivy
lze popsat podrobně
ji následovně
:

Poš
kozené Slunce jako vládnoucí planeta.
Je-li zbab ě
lé a nafoukané poš
kozené Slunce vládcem ž
ivota, jsou lidé zrození pod jeho zeslabujícím
vlivem velmi sobeč
tí, př
ekypují chvástavostí, povýš
eností a zdů
razňováním vlastní dů
lež
itosti. Dosáhnouli vedoucího postavení nebo př
evahy nad ně
kým, potom dovedou nahán ě
t strach a vymáhat úctu
ž
eleznou pě
stí, š
lapou po jeho nejútlejš
ích citech bez sebemenš
ích výč
itek sv ě
domí nebo lítosti.
Dosta nou-li se vš
ak tito bezpá teř
ní slabo š
i sami do podř
ízeného posta vení, budou se hrbit, kr č
it a
plazit a podř
izovat se kaž
dém u roz mar u své ho pán a, ač
kol iv jej z hlo ubi duš
e nen ávi dí. Jejic h
nená vist je vš
ak drž
ena na uzděvlast ním strac hem. Kňuč
í a ubre kují nebo se uchyl ují k lich ocení
př
i sebe menš
ím názna ku nevole svého chlebodárce, ač
koliv by na ně
j skoč
ili a rozsápali ho, kdyb y mě
li
mo ž
nost . Ten to vliv Slu nce je jedn ím z nejh orš
ích , který se vů
bec vyskytuje.
Poš
kozená Venuš
e jako vládnoucí planeta.
Je-li nedbalá, líná a zahál č
ivá poš
kozená Venuš
e vládcem horoskopu, jsou takoví lidé smyslní a
prostopáš
ní, nepoř
ádní, ucouraní, se zka ž
enými a zvrhl ými choutkam i, jimžpř
edchází š
patná pově
st.
Jsou to př
íž
ivnici , kteř
í žijí na účet společ
nosti. Vyjad ř
ují se hluč
něa nesluš
něa mají v oblibě
vř
ískavou a skř
ípavou hudbu, rádi hýř
í a př
edvádí svou zkaž
enost. Jejich city jsou na úrovni nízkých
váš
ní, prodejné lásky a mravní zkaž
enosti. Obklopují se cetkami a pozlátkem, kř
iklavými barvami a
lacinými náhraž
kami pů
vabu a pravých hodnot.
Poš
ko ze ný Merkur jako vládnoucí planeta.
Je-li prolhaný, neč
estný a neobratný poš
kozený Merkur vládcem ž
ivota, jsou lidé narození pod jeho vlivem
buďrozumověúplnězaostalí, v důsledkutoho nedovedou. jednat samostatněa jsou odkázáni na cizí vedení
a dohled, anebo jsou tak prohnaní a mazaní, ž
e umě
jí skrývat své skuteč
né smýš
lení a okrádají ostatní
lidí jako zloději, kape sní zlod ě
ji, podv odní ci a zlo č
inc i podo bné ho raž
ení . Sous tavn ělžou a
kla mou, navádě
jí jiné, aby mluvili pravdu, je-li jim to na š
kodu a v neprospě
ch. Jsou buďtež
kopádní a
nechápaví anebo dokonale vychytralí, ž
eč
iní dojem., jakoby byli hnáni nezadrž
itelnou silou, která je nutí
vodit za nos dů
vě
ř
ivé lidi. Vyznamenávají se jako tajní dů
vě
rníci, provokatéř
i a v podobných nechutných
zamě
stnáních. Ve svém poč
ínání jsou veskrze nedů
vě
ryhodní a nespolehliví, nervovými chorobami
postiž
ení zvrhlíci, kteř
í tvoř
í zhou bné nádo ry na t ě
le spol eč
nos ti. Tit o lidé býva jí téžruš
ivým i,
ž
vanily a mluvky vž
dy př
iprave nými vyslovit svou jedovatou kritiku a své pomluv y a po š
kodit
bez úho nno u pov ě
st jin ých . Jso u v kaž
dém ohledu nebezpeč
ní společ
nosti.
Poš
kozená Luna jako vládnoucí planeta.
Je-li promě
nlivá a zasn ě
ná Luna vlád noucí plane tou, č
iní č
lově
ka velice neklidného a bez chuti k
jakékoliv práci, vrtkavého, stě
hovavého a ve stálé m pohyb u. Nemůž
e-li se pohybova t z mě
sta do
mě
sta, potom př
echází z domu do domu a z jednoho prostř
edí do jiné ho co nej č
astě
ji, poku d mu to jen
troc hu dovo lují okol nost i. Svým nekli dem př
ivádí z rovnováhy kaž
dého, s nímžpř
icház í do st yku.
Js ou -li po š
ko ze ní ve lm i si ln á, tr pí ná la da a my š
le ní ko lí sá v rytmu lunárního pohybu.

Poš
kozený Saturn jako vládnoucí planeta.
Je-li chorobný, melancholický a zlý Saturn poš
kozeným vládcem, ž
ivota, zbavuje ho veš
keré radosti a
š
tě
stí a č
iní z tě
chto lidí samotář
e a zachmuř
ené mrzouty. Stávají se bídnými lakomci, moř
í se hladem,
vzdávají se vš
eho pohodlí svě
ta i tehdy, mají-li dostatek, prost ř
edku k uspokojení i náro č
ně
jš
ích potř
eb.
Jsou krutí, bezcitní a poč
ínání jiných sledují s podezř
ením a nedů
vě
rou. Stane-li se takový č
lov ě
k
detekti vem, po č
íná si jako š
elma , kter á uš
tve svou ob ě
ťk smrti a raduje se z jejího utrpení. Uráž
ky
a kř
ivdy si pamatuje navž
dy a usiluje o odplatu, dokud ž
ije. Avš
ak konec takových lidí je vž
dycky zlý.
Dř
íve nebo pozdě
ji sami klopýtnou a padají do léč
ky, kterou nastraž
ili jiným. Jejich konec je trpký a svě
t

ho zaznamenává s úlevou.
Poš
kozený Jupiter jako vládnoucí planeta.
Je-li lhostejný, nabubř
elý a sobecký Jupiter poš
kozeným vládcem ž
ivota, stává se takový č
lově
kč
asto
př
íž
ivníkem, hráč
em a spekulantem oddaným sportu, zábavám a okázalosti. Chodí kř
iklavěobleč
en, nos í
fale š
né š
per ky a jiné lac iné ozdůbky. Potkává me ho v sáz kový ch kanc elář
ích, na závo dní ch a
dos tihovýc h drá hách . Hra v karty bývá jeho oblíbeným, př
ípadněhlavním prostř
edkem výdě
lku a
obž
ivy. Chová se hluč
něa je velice ziš
tný, musí upoutat pozornost okolí a nevybírá př
itom ani prostř
edky,
ani způ
soby. Je č
astým hostem u soudů
, kde se zodpovídá ze svého podloudného podnikání a pochybných
stykůnebo pro nezaplacené dluhy, neboťnikd y nep latí cenu za své neskromn é náro ky. Je obtí žné
př
inut it ho k vyrovnání dluhů
. Na stranědě
lnické tř
ídy vystupuje jako demagog a agitátor a podně
cuje
stávky a demonstrace, avš
ak je vž
dy př
ipraven prodat a zradit odborovou organizaci zamě
stnavatelů
m,
Najdeme je rovně
žjako hokynář
e a majitele malých obchůdků s laciným zbož
ím a v podobných
zamě
stnáních.
Poš
kozený Mars jako vládnoucí planeta.
Je-li nadutý, opová ž
livý, sobecký a š
íleněodváž
ný Mars poš
kozeným vládce m ž
ivota, je takový
č
lov ě
k bezmezným sobcem, který se domáhá svých ž
ádostí silou a nič
ením, selž
ou-li jiné prostř
edky.
Dává př
ednost nási lnému vnucování své vůle př
ed její m pros azením bez boj e. Je pohá ně
č
em prvn í
tř
ídy, bývá mist rem na žele zničních a podobných stavb ách, je to lhář
, chvastou n, hrom otlu k, rvá ča
odvá ž
live c, kdyko liv př
ipr avený vsad it vš
ech no na jedn u kartu, riskovat vlastní i cizí ž
ivoty bez
ohledu na okolnosti.
Poš
kozený Uran jako vládnoucí planeta.
Je-li neústupn ý, zmatený a nezá vislý Uran po š
kozen ým vládc em ž
ivot a, je myš
lení zam ě
ř
eno velic e
úzce a jedn ostra nn ěna ně
kterou oblast. Takoví lidé se stávají fanatickými zastánci svého nazírání.
Kromětoho jsou obvykle mimoř
ádněsmysln í a mají zvrácené záliby. Pohotově
, malichernými dů
vody
hájí své názory. Jsou zmámení svými lib ů
stkami a nedovedou ani pochopit, ani uznat, ž
e jejich vlastní
slova mluví proti jejich vlast ním názor ů
m. Stáva jí se vž
dy př
ívrž
enci radikálních a neobvyklých hnutí
a myš
lenkových proudů
.
Poš
kozený Neptun jako vládnoucí planeta.
Je-li mediální, nervověvratký, vů
č
i soběshovívavý a pohodlný Neptun poš
kozeným vládcem ž
ivota, je
takový č
lov ě
k zasně
ný a ner vověpostiž
ený s náchylností stát se mediem nevyspě
lých duchov ních
bytostí bez hmotného tě
la. Hrozí mu rovně
žposedlost tě
mito bytostmi. Dovede vyvinou t psychic ké síly
a schopnosti niž
š
ího ř
ádu, jako je bezd ě
č
ná jasnov idnos t nebo zírání do krysta lu. Nemů
že-li dosp ě
tk
výsled kům, uchyluje se k př
edstírání mediumity nebo jinýc h duc hovní ch dar ůa ta kto kla me a
po dvá dí jin é. Umí skvě
le napodobovat a snadno př
esvě
dč
uje své posluchač
e i diváky.

Vliv znamení rohových domůna mentalitu
Jsou-li rohové domy v základních znameních, tj. v Beranu, Raku, Vahách a Kozorohu, je to
obecnou známkou duš
evní obratnosti, pohotového chápání a důrazného a nad š
eného př
ístupu k
práci. Je to č
lově
k s dobrou organizač
ní schopností a pracovní výkonností, jenždovede ukonč
it úspě
š
ně
kaž
dou započ
atou práci. Je to smě
lý, stateč
ný a nezkrotný duch. Tyto vlastnosti jsou zvláš
ťzř
ejmé, je-li
mnoho planet v základ ních znameních. Tyto lidi lze zař
adit do tř
ídy obchodníkůa podnikatelůtohoto
svě
ta.
Jsou-li rohové domy, (tj. první, č
tvrtý, sedmý a desátý), v pevných znamení ch, tj. v Býku , ve Lvu,

ve Štíru a Vodnář
i, nazn ač
uje to hlou bku my š
len í, kter é je poma lé a tě
žkopá dné a potř
ebuj e
čas, neždos pě
je k roz hod nut í. Tak oví lid é pro mě
ř
ují hlo ubku vod y vž
dy dvakrá t, neždo ní
sko č
í. Dospě
jí-li k úsudku, drž
í se urč
ené ho smě
ru s obdivuhodnou vytrval ostí a trpě
livostí, které jim
nako nec zajiš
ť
ují úspě
ch. Jsou spolehliví, plní své povinnosti a závazky. Jeji ch zása dním nedo stat kem
je, ž
e se dost ávají do vyje ždě
ných kole jí a v důsle dku toh o jso u úzk opr sí se zúž
ený m roz hle dem.
Způsob myš
lení je velmi originální a lze je zař
adit mezi vynálezce tohoto svě
ta. Tyto výpov ě
di platí
zejmé na tehdy, je-li mnoho planet v pevných znameních.
Jso u-li roho vé domy v pohy bliv ých znam eních , tj. v Blíž
encí ch, Panně
, Stř
elci, Rybách, je
způsob myš
lení nestálý, povrchní, promě
nlivý a váha vý. Tit o lidé se rych le ujímají ně
jak é
zálež
itosti a snadno se rozhodují, ale vzápě
tí na to zapomínají a mě
ní svůj názor. Dovedou dobř
e
napodobova t a č
asto př
edstírají vlastnosti, které jsou jim úplněcizí. Snadno jsou unáš
eni citovými
pohnutkami. Nepatrné př
íč
iny je nepř
imě
ř
eněpovzb uzují a uvád ě
jí do povznesen é nálady, avš
ak
hned na to je jiná bezvýzna mná p ř
íč
ina sráž
í k zemi. Struč
něř
eč
eno, jsou nestálí a nespolehli ví,
neboťneznají poř
adí svýc h myš
lene k ani minut u dopř
edu. Tito lidé pat ř
í do tř
ídy vyjednávač
ůa
zprostř
edkovatelůtohoto svě
ta a zaujímají podř
ízená a služ
ební místa. Tyto popisy mají platnost hlavněv
tě
ch př
ípadech, je-li mnoho planet v pohyblivých znameních.

Vliv znamení Ascendentu na mentalitu
Není -li na Asce ndent u ž
ádný ch plan et, má vych áze jící znam ení (tedy znamení Ascendentu) zesílený
vliv na způ
sob myš
lení.
Vycházející Beran dává rázný, nadš
ený a ctiž
ádostivý způsob myš
lení, avš
ak je nách ylný k
unáhleno sti, impul zívní mu jedná ní a prudkosti.
Vycházející Býk dává neústupnou, svéhlavou, sobeckou, závistivou, chamtivou a zlomyslnou povahu.
Vycházejíc í Blí ž
enci dávají rychlé , obratn é a pohot ové myš
lení, snadn o př
izpůsobi vé podmínkám,
avš
ak povr chní do té míry, ž
e naprosto postrádaj í schopnost soustavného úsilí a dosaž
ení trvalého
úspě
chu.
Vycházející Rak dává negativní a vnímavý rozum nadaný př
edstavivostí, ně
kdy chorobného založ
ení, též
zdrž
enlivý a nedů
vě
ř
ivý. Dospěje-li vš
ak ke klad nému závě
ru, sled uje své úmysl y s houž
evnatostí. Je
jinak sympatický, pohostinný a milý.
Vycházející Lev dává př
ímý, otevř
ený a ctiž
ádostivý způ
sob myš
len í, pevn ou vůli, pova ha je hrd á,
čestná a vlíd ná, avš
ak se sklon em k unáhle nosti, prudkosti, smysln osti a výstř
edním u poč
ínání.
Vycházející Panna dává kritické, zdrž
enlivé a dů
myslné myš
lení, které je schopno rozvinout mnoho idejí.
Avš
ak takový č
lově
k nepř
ivede své nápady k použ
itelnému zakonč
ení, není-li k tomu pob íze n. Je
sob ecký, nevtír avý a pohrou ž
en do svě
ta vla stn ích myš
lenek . Jen zř
ídka navazuje důvě
rné vztah y
a málokd y se s ně
kým spř
átelí.
Vy ch áz ejíc í Vá hy dá va jí po ně
ku d le hk om ysln éh o, av š
ak do bro ti véh o a sy mpa ti ck éh o duc ha ,
kter ý ned ove de dos ti pe vn ě uc hopi t nas ký ta jící se př
íl ež
itosti a ut kat se s holý mi
skut e č
no st mi. Tak o v í l i dé j s ou u n á še n i p r o u d e m ži v o t a , s n aží s e c o n e j v í c vy ch ut na t
je ho p ř
íj em né st rá nk y a vy hý ba jí se vš
em u tr pk ém u. Dy ch tí po uz ná ní a na op lá tk u
uc tí va jí sv é p ř
át el e, s ni mi žjs ou tě
sněspjati.

Vy ch áz ející Ští r plod í dva typy myš
le ní. Je to je dn o z nej mys tič
tě
jš
íc h zn am en í zvě
ro kr uhu .
V některý ch př
íp ade ch je sym bo li zo ván o or le m, kte rý zná zor ň
uje vzn eš
ený a uš
le cht ilý typ ,
je nždo sá hl vý š
ky orla kroužícíh o vys oko na d ze mí. Jiný m zo braz en ím je ha d, kt er ý se pl az í
v pr ac hu a da l š
ím př
ip od ob nění m je š
tí r. Ve sk ut ečno st i, ž
e ha d u š
tk ne a š
tí r po ra ní sv ým
oc as em , se sk rý vá po di vu ho dn ý ok ul tn í vý zn am , avš
ak pr o na š
e ny nějš
í účel y ji nebudeme
rozebírat.
Pr vní ty p rozu mu uv ed en ý or le m je vá ž
ný , sous tř
edě
ný a za m ě
ř
e ný na vys ok é id eá ly .
Vy zn a č
uj e se důst oj ný m ch ov án ím , je hr dý a spo leh livěovl ádá své cit y. Tit o lid é býv ají
obv ykl e vel mi zdr ž
enliví a jsou svými vlastními rádci.
Dr uh ý typ znáz or n ě
ný ha de m je úp lněji ný . Je klam ný , ls ti vý , ús ko č
ný , ml čen li vý . Dl ou ho
si pa ma tu je do mn ě
lé ne bo sk ut ečné ur ážky a kř
ivd y, je žne odp ou š
tí. Je ro vn ě
žsmy sl ný,
žárl ivý a nár už
ivý. Má ostrý jazyk a prudkou povahu.
Vy ch áz ej íc í St řel ec pr op ůjč
uj e zp ůso b my š
le ní , kt er ý se vy zn ač
uj e rá zn os tí , id ea li zm em
a ve lk or yso st í, po st rá dá vš
ak po n ě
ku d ct iž
ád ost . Tito lidé býv aj í hor li ví, p ř
íc hyl ní a ně
kd y
velmi d ůrazní, zastávají-li svůj názor.
Vy ch áz ej ící Ko zo ro h ud ěluje způso b myš
le ní , kter ý se vyz načuje ta ktn os tí, diplom atic kým
po st upe m, hlou bko u a pr om y š
le no stí, ro vněžvš
ak sobe ct vím , zá vistí a ch amt ivostí. T ě
mto
li dem hr ozí uv íz nu tí ve vyje ž
děný ch ko le jí ch a st áv aj í se v důsl ed ku to ho om ez en í. Se tk aj íli se s od po re m, se tr váva jí na sv ém st an ov is ku. a vy č
ká va jí na př
íl ežit os t k po ms tě
. Js ou
se be vědo mí , sp ol eh li ví a vytrvalí v kaž
dé práci.
Vyc ház ejí cí Vo dná řdáv á do brý intel ek t a př
áte ls ké, sym pa tic ké a li ds ké za ložen í, so uč
as n ě
vš
ak ve lk ou or ig in al it u a ne zá vi s lo st . Ta ko ví li dé ne sn es ou za sa ho vá ní do ok ru hu sv ýc h
li bůst ek a vrt och u a neo blo mněsled ují vla stní směr be z ohl edu na to, co si ji ní my sl í ne bo
ř
íkaj í. Obč
as je dn aj í i v pr ot ik la du s vlastn ím p ř
esvě
dč
ením jen proto, aby př
edvedli svou
nezávislost.
Vy ch áz ej íc í Ry by dá va jí my š
le ní po zn am en an é se nt im en tá lno st í a ro ma nt iz me m s
ná ch yl no st í k úz ko st i, tr áp en í a ne kl id u, ro vn ě
žse zá jm em o ok ul tn í a my st ic ké je vy a
te or ie . Po va ha je ve lm i ci tl iv á a vn ím á ne ga ti vn í ci zí ná la dy, kt er é se od rá ž
ej í ve vlastních
pocitech a způ
sobují stísně
nost a neklid.
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