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Uplatnění hermetického pravidla můžeme blíže pozorovat na příkladu Rudolfa Steinera.  
Mnoho pramenů udává jako datum narození Rudolfa Steinera 27. únor 1861. Sám Rudolf 
Steiner však uvádí: Moje narození spadá do 25. února 1861. Dva dny nato jsem byl 
pokřtěn. Z neznámých důvodů slavil Rudolf Steiner své narozeniny stále v den svého křtu 
(27. února 1861) a sotva někdo věděl, že dnem jeho narození byl ve skutečnosti 25. únor. 
Dopis datovaný dne 25. února 1921 od Eugenie von Bredow, žákyně esoterické školy, ukázal, 
že to věděla:  
 
      Můj vážený mistře! Dnes, v den, který měl být vlastně dnem narození Vaší 
individuality v této inkarnaci, zatímco jsme až dosud za něj vždy považovali den 27. 
února, bych Vám chtěla ve věrné vzpomínce vyslovit nejvřelejší přání Vašeho 
zdaru4'.  
 
Možný pramen záměny dne narození za den křtu Rudolfa Steinera může spočívat v tom, že v 
kostele bylo v knize křtů zapsáno datum jeho křtu, nikoli den jeho narození. Jak již bylo 
zmíněno úvodem, byla doba narození Rudolfa Steinera udána v 11,15 hodin v noci. Tento 
časový údaj, který byl všeobecně považován za Steinerův den narození (27. února 1861), 
použil theosofický astrolog Alan Leo k sestavení horoskopu. Není zcela zřejmé, zda Rudolf 
Steiner sdělil tuto dobu jako exaktní údaj nebo zda ji formuloval jako „méně než jednu hodinu 
před půlnocí“ a Alan Leo to považoval za určení na 23,15 hodin místního času. 
      Tento nepřesně datovaný horoskop od Alana Lea byl dále různě šířen, až holandský 
astrolog Jan Kamphbeeck konečně uveřejnil korektní horoskop, totiž pro 25. února 1861, 
23,15 hodin.42) Vezmeme-li toto datum a místo narození Kraljevec za základ, potom v 
siderickém zvěrokruhu vypočítáme délkovou hodnotu pro ascendent při 17° 25' Vah a pro 
Měsíc při 24° 43' Lva. Podle hermetického pravidla by musela délka Měsíce při éterném 
početí ležet při asi 17° nebo 18° Berana nebo Vah s ascendentem při 24° 43' Lva nebo 
Vodnáře. Počítáme-li od 25. února 1861 devět kalendářních měsíců zpět, potom se dostaneme 
k 25. květnu 1860 a z odpovídajících efemerid vysvítá, že Měsíc krátce před polednem 1. 
června 1860 stála při 18° Vah. Na první pohled se toto datum objevuje jako možná doba pro 
éterné početí při použití hermetického pravidla. Skutečně ve 12,13 hodin stál dne 1. června 
1860 pro Kraljevec ascendent při 24° 48' Lva a Měsíc při 19° 34' Vah v siderickém 
zvěrokruhu. Podle hermetického pravidla to souhlasí s vypočítaným datem narození, a mohl 
to tedy být okamžik éterného početí. Když taková situace nastala, pak exaktní použití 
hermetického pravidla vyžaduje korekturu doby narození z 23,15 hodin na 23,25 hodin, aby 
dohnala hodnotu ascendentu (19° 34' Vah) a Měsíce (24° 48' Lva) pro avizovaný moment 
narození. Avšak 
 
* Beiträge zur Rudolf Steiner GA 49/50, s. 5. Citát Rudolfa Steinera o jeho narození je otištěn 
na straně 8 faksimile.  
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pro relativně variabilní použití hermetického pravidla jsou pro éterné početí možná různá data 
- v případě Rudolfa Steinera asi stál Měsíc jak o dva týdny dříve (19. května), tak o dva týdny 
později (15. června 1860) rovněž při 18° Berana; vyvstává tedy otázka: Jak můžeme být jistí, 
že jsme našli korektní datum? V úvahu zde přichází více hledisek. Jedním je občas udávaná 
pravděpodobná doba těhotenství. Rodiče sice zřídka znají exaktní datum (fyzického) zplození, 
když je ale známe, potom musí éterné početí podle údajů hermetického pravidla ležet časově 
velmi blízko. Někdy existují přibližující údaje jako „dítě se narodilo o týden dříve“. 
Vycházejí-li tyto údaje z lékařských pramenů, kdy je těhotenství určeno na asi 270 dní, potom 
to v tomto případě znamená, že embryonální doba trvá asi 263 dní. Zde je použití 
hermetického pravidla opět předstíranou přibližnou hodnotou éterného početí a spektrum 
výsledků je omezeno. 
      Jinak: Chybí-li každý údaj o délce těhotenství, můžeme při výpočtu vycházet z 
pravděpodobnosti. Obecně udávanou dobou těhotenství je 270 dní a v našem případě obnáší v 
časovém rozmezí 1. června k 25. únoru 269 dní, což je pravděpodobně časový prostor 255 dní 
při přijatém datu 15. června, nebo to může být časový prostor 283 dní při datu 19. května 
obou nejblíže možných termínů po 1. červnu pro éterné početí podle hermetického pravidla, 
podle kterého Měsíc při 18° Berana stála v siderickém zvěrokruhu. Pravděpodobnost se 
zmenšuje dále pro časový prostor 242 dní (o 27 dní méně než 269) nebo 296 dní (o 27 dní 
více než 269), kdy Měsíc, který během 27,32 dne jednou projde siderickým zvěrokruhem, 
opět stojí při 18° Vah jako 1. června, 269 dní před datem narození. Nejlogičtějším termínem 
pro éterné početí inkarnace Rudolfa Steinera podle argumentu pravděpodobnosti je tedy 1. 
červen 1860. 
      Pravděpodobnost není opravdu jediným kritériem, neboť se vyskytují předčasné a náhlé 
porody. Jako třetí hledisko může me vzít v úvahu astrologickou platnost konstelace planet v 
okamžiku éterného početí, když nejsou žádné jiné údaje, podle nichž bychom se mohli 
rozhodnout mezi různými možnými termíny éterného početí. Různé konstelace vypočítané 
hermetickým pravidlem můžeme srovnat s podobnostmi v horoskopu narození. U historické 
osobnosti můžeme toto srovnání také rozšířit na horoskop smrti, ovšem za předpokladu, že je 
známo přesné datum úmrtí. Když je na základě výzkumu karmy dokonce známa předchozí 
inkarnace, může být na základě planetární shody v siderickém zvěrokruhu porovnán horoskop 
narození a také horoskop početí s geocentrickým a hermetickým horoskopem narození, 
popřípadě horoskopem úmrtí poslední inkarnace. 
     Jako příklad této třetí metody pro 1. červen 1860 uvádíme vypočítaný horoskop početí 
Rudolfa Steinera na jeho astrologickou platnost. V tomto horoskopu je nápadná exaktní 
konjunkce Venuše a Jupitera. Stejně tak je nápadný vztah mezi těmito dvěma planetami, který 
nacházíme opět ve Steinerově geocentrickém horoskopu narození (viz horoskop narození v 
dodatku VII), kde Jupiter a Venuše stojí téměř v exaktní opozici. Tato skutečnost podporuje 
platnost horoskopu početí na den 1. června 1860. Je-li tento horoskop početí platný, potom 
musí být korigován ascendent narození Rudolfa Steinera z 17° 25' Vah, při době narození 
23,15 hodin, na 19° 34' Vah podle hermetického pravidla vypočítaného ideálního času 
narození na 23,25 hodin. Nyní ale je geocentrická, siderická délka Saturna při smrti Rudolfa 
Steinera (viz horoskop smrti v dodatku VII) 19° 33' Vah, tj. Saturn prochází přesně bodem ve 
zvěrokruhu, který byl kosmicky předvídán podle hermetického pravidla. To velmi silně  
 
 
                          2 
 
 
 



podporuje přijetí 19° 34' Vah pro autentickou pozici ascendentu, pro výpočet podle 
hermetického pravidla pro datum početí 1. června 1860. 
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Rudolf Steiner - početí

Rudolf Steiner - početí
Geocentrické délky Domy 

siderický tropický
Heliocentrické délky

Siderický Tropický šířka siderický tropický šířka
o 18019 11107 1 245)48 17HP35 Ô 1841,19 11/07
J 19=034 124122 5S02 2 1815’25 11=013 5 20T53 13040 0S22
5 11055 4142 0S05 3 1742=37 1041,25 9 18=0=12 1041,59 155
9 1®19 24®07 2N37 4 2141,56 14/43 cf 4/58 27/45 1S10
ď 64=03 284=50 3S01 5 27/19 204=06 4 9®02 15)49 0N31
4- 1®28 24® 16 0N27 6 284=38 21=»25 h 35)49 265)36 1N24
*í 27®54 205)41 1N21 7 24a»48 17X35 S 15004 7151 0S04
S 15014 8K01 0S04 8 18X25 11T13 4X30 27X18 1S18
9 6X21 29X09 1S18 9 17T37 10025 ¥ 15T18 8006 16S12
«ř 15V58 8045 15S56 10 21056 14M43

104=33 3=s»21 11 27119 20®06
12 28®38 215)25

333



Rudolf Steiner - narození

Geocentrické délky Domy 
siderický tropický

Heliocentrické délky
Siderický Tropický šířka siderický tropický šířka

G 14»»33 7X21 1 19=0=34 12UL23 Ô 144133 7HP21
2 244148 17HJ’36 4S14 2 181TL46 11/34 5 25024 18112 3N40

5 2X27 25X16 1N09 3 24/09 165.57 9 29/16 225.05 2S02

9 255.34 18~22 0S56 4 la»49 24~37 cf 16021 9H09 0N39

a 12T48 5037 0N33 5 4X17 27X05 4 04126 234114 0N55
27® 17 204105 1N07 6 29X37 22T25 *2 134122 61^10 1N43

*2 13S714 6TIX02 1N56 7 19T34 12023 S 18111 11100 0S02

Ô 15015 8H03 0S02 8 18046 11134 9 6X08 28X56 1S20
¥ 5X27 28X16 1S18 9 24Ä09 16®57 ? 16000 8048 16S08

* 14T57 7045 15S59 10 14149 244137
29/07 215.56 11 4HF17 27HP05

12 291P37 220=25

334



Rudolf Steiner - smrt

Geocentrické délky Domy
Siderický Tropický šířka siderický tropický

o 15X28 9T10 1 4H32 28114 Ô
2 24001 17143 4S09 2 22138 16®20 5
5 4T15 27T57 2N28 3 11® 11 44753 2
2 9X07 2T48 1S26 4 35758 274740 Cf
cf 10024 4H05 1N06 5 6T07 29HT49 4
4 26/17 195=58 0N01 6 20=0=58 14HL40 h
*2 19=0=33 131TL15 2N36 7 4/32 28/14 ô
s 28®s47 22X29 0S44 8 22/38 165=20 2

26® 13 196754 0N20 9 115=11 4s»53 ¥
¥ 17143 11S25 2S01 10 3=»58 27t»40

18® 12 115754 11 6X07 29X49
12 20758 14040

Heliocentrické délky
siderický tropický šířka

151^28 9=0=10
11®44 54725 6N51

0X21 24X02 3S22
11X27 5®09 1N20
15/26 095=08 0N01
16=0=17 09TTL59 2N23
27^58 21X40 0S46
27® 48 214730 0N19
19X04 12®46 2S01

335




