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V této souvislosti musíme zdůraznit to, že časový okamžik početí, který vypočítáme, nemusí nutně
exaktně souhlasit s okamžikem fyzického početí. Musíme tedy rozlišovat mezi dvěma událostmi, které
se navzájem liší jen o několik dní.
Početí vytvářejí společně tyto dvě události:
1) První událostí je oplodnění vajíčka spermatem - tj. fyzický aspekt oplodnění, který zahajuje
fyzickou tvorbu těla.
2) Druhou událostí je působení inkarnující se duše na oplodněné vajíčko uvolňováním a sesíláním
praobrazu fyzického těla, také nazývaného „duchovní zárodek“.
Okamžik počátku působení praobrazu fyzického těla z měsíční sféry na oplodněné vajíčko lze
vypočítat na základě Hermova pravidla.
Je to okamžik oplodnění z duchovního hlediska a od této doby začíná tvorba éterného těla, do
něhož je vetkána karma inkarnující se duše. Předpokladem pro vniknutí účinku inkarnující se duše do
tvorby embrya je příprava oplodněného vajíčka rodiči.
Tento okamžik jako začátek sestupu duše z měsíční sféry na Zemi, v němž duše začíná působit dovnitř
skrze praobraz fyzického těla, je z astrologického hlediska nanejvýš významný. Při uplatnění Hermova
pravidla proto musí být na něj soustředěna veškerá pozornost.
Tato doba (početí, vypočítaná Hermovým pravidlem), v níž je přítomná konstelace hvězd doby
před narozením, přímo do fyziologické stavby těla promítá mocný obraz nadcházejícího života.97
Duše ve formě obrazu tady zažije pohled na vlastní karmu*, na svůj osud, který se bude rozvíjet v
posloupnosti sedmiletých period života na Zemi s působností dokonce až dovnitř fyzické konstituce.
Může se stát, že duše v tomto okamžiku prorockého pohledu na svou budoucí karmu zažije tak velký
šok, že se zastaví a nechce „v sestupu“ dále pokračovat, nechce vstoupit do inkarnace. Budování
fyzického těla se pak neděje ve spolupráci s duší, ale přímo té spolupráci odporuje. (To je jedna z
příčin Downova syndromu, při kterém fyzické tělo zaostává ve svém vývoji a duše se neinkarnuje
správně.)
V případě normálního početí a narození je fyzické tělo (embryo) vybudováno během
devítiměsíčního těhotenství tak, aby mohlo sloužit inkarnující se duši jako nosič pro řádné naplnění
jejího osudu. Zatímco normálnímu pozemskému vědomí je tento děj skrytý, je přístupný měsíčnímu
vědomí, neboť budování éterného těla je bezprostředně spojeno s Měsícem. Hermovo pravidlo stanoví,
že tento okamžik (kdy začíná budování éterného těla) odpovídá charakteristickému postavení Měsíce
ve zvěrokruhu svým vztahem na postavení ascendentu ve zverokruhu v okamžiku narození.**
Výsledky výzkumu Williho Suchera, vztahující se na sedmileté periody a deset lunárních měsíců
během embryonální doby, otevírají nový výhled na pozadí konstelace hvězd v okamžiku narození, jak
je zobrazeno v horoskopu narození. Ukazují, že konfigurace horoskopu narození tvoří vrchol procesu,
který začíná okamžikem vypočítaným Hermovým pravidlem.
* Viz M. Hoffmeister: Záhady početí, kap. VII - Karmické zákonitosti, Fabula 2010, pozn. vyd.
** Viz R. Powell: Hermetická astrologie a reinkarnace podle Rudolfa Steinera, Dodatek I, obraz 22: Znázornění čtyř možných
vztahů mezi Měsícem a ascendentem při početí při předem daném konkrétním vztahu mezi nimi při narození, pozn. vyd.
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Planetární postavení v horoskopu narození je cílem a posláním inkarnující se duše, ale vynoření se
duše z měsíční sféry, aby se mohla vydat na cestu k inkarnaci na Zemi, je určeno postavením hvězd v
okamžiku početí. Sama cesta, tj. sestup duše do inkarnace skrze pohyby planet během embryonální
doby, předznamenává budoucí cestu života tak, aby v posloupnosti sedmiletých period mezi
narozením a smrtí došlo k naplnění karmy, která byla vepsána do éterného těla mezi početím a
narozením. Tuto karmu vepsanou do éterného organizmu můžeme při správném uplatnění Hermova
pravidla vyčíst z pohybu planet mezi početím a narozením.
Planetární pohyby vlastně představují makrokosmický protějšek vepsání karmy do éterného těla.
Celá řada planetárních konfigurací mezi početím a narozením - konjunkce, opozice atd. mezi
planetami - tak poskytuje klíč k rozvinutí osudu mezi narozením a smrtí. Dříve než podrobněji
posoudíme hermetic- ko-astrologickou vědu o osudu, budeme se nyní blíže zabývat životní spirálou v
posloupnosti sedmiletých period, které obsahují klíč k rozvinutí lidského života na zemi.
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