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Z hermetického nebo geocentrického horoskopu lze velmi často přímo vyčíst začátek krizového stavu nebo nemoci, 
což autor jako léčebný eurytmik (pohybový terapeut) opakovaně pozoroval ve své praxi. Do kurzu léčebné eurytmie k 
němu například přišla mladá dívka, aby podstoupila léčbu pohybem kvůli své krátkozrakosti. Stěžovala si, že se stala 
krátkozrakou, třebaže její zrak byl až do puberty normální. Krátkozrakou se tedy stala teprve začátkem třetího 
sedmiletí. V jejím hermetickém horoskopu to bylo „ohlášeno“ konjunkcí Merkuru a Saturnu. Merkur (pozorovaný ve 
vztahu k egyptskému systému) je vládcem třetího sedmiletí a konjunkce Merkuru a Saturnu v hermetickém horoskopu 
nám naznačuje vynoření karmického problému v pubertě. (Tento postup ovšem nemůžeme zobecnit, protože ke 
každému případu musíme ve světle karmického pozorování přistupovat jednotlivě.) Hermetický horoskop nám 
obvykle poukazuje na budoucí karmu a s ní se vyvíjející talenty a schopnosti. Nejsou-li však talenty a schopnosti 
vyvinuty, to, co je potenciálně pozitivní, se může projevit v negativním smyslu. 
       Konjunkce Merkuru a Saturnu v hermetickém horoskopu na psychické úrovni, tj. na úrovni 
vědomí, představuje polaritu mezi desetilistým (Merkur) a osmilistým lotosem (Saturn), lotosem 
myšlení (racionálně kombinujícím myšlením) a lotosem svědomí. Tato potencionálně velmi příznivá 
konstelace pro jasné uvědomělé myšlení, které psychicky odpovídá „jasnému vidění“, je typickou 
konstelací vědecky zaměřené osobnosti, kde Merkur a Saturn stojí v konjunkci. Vedle své pronikavé 
schopností k jasnému myšlení se však dotyčná dívka stala z karmických důvodů krátkozrakou. Na 
rovině vědomí ukázala konjunkce Merkuru a Saturnu v hermetickém horoskopu vedle pozitivních 
schopnost „jasného vidění“ ještě na určitý problém k propracování, který se v našem případu organicky 
manifestoval jako krátkozrakost. Aspekty v hermetickém horoskopu tedy poukazují nejen na to, že talenty 
a schopnosti vyžadují naše další rozvíjení, ale také na problémy, s nimiž se musíme postupně vypořádat, 
neboť necháme-li je bez povšimnutí, mohou se objevit dokonce na organické rovině. 
       Stejným způsobem se aspekty v geocentrickém horoskopu obvykle vztahují na předchozí karmu, 
především na chyby a opomenutí v dřívějších inkarnacích, které opět musí být vyrovnány. Třebaže 
hlubší příčina, která je základem takového aspektu, může být negativní, jsou to právě tyto aspekty, 
které podtrhují celkový nástin osobnosti a zachycují její schopnosti. Geocentrické aspekty, které v 
podstatě náležejí k organické rovině, se přece jen mohou vztahovat také na obrys osobnosti v rovině 
vědomí; v rovině osudu se mohou vztahovat na různé stránky života, s nimiž se dotyčná osoba 
pravděpodobně potká. 
 
 
Úroveň bytí, vědomí a života 
 
K objasnění různých úrovní, na něž se vztahují geocentrické a hermetické horoskopy, nám 
pomůže úvaha o diagramu. Obr. 3 ukazuje úrovně astrologického významu - bytí, vědomí, 
života a osudu. Rovina bytí náleží individualitě, která se na Zemi inkarnuje a v určité 
inkarnaci se projevuje jako osobnost. Na cestě k této inkarnaci je člověk vyzbrojen „vědomím  
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a životem“, aby naplnil určitý osud. Hermetický horoskop, který byl nazván „diagramem 
individuality“, však s individualitou není identický. Spíše je diagramem vědomí, tj. psychické 
konstituce, kterou si individualita pro danou inkarnaci zvolila. Hermetický horoskop se 
skutečně vztahuje na rovinu vědomí a jediné oprávnění nazvat jej „diagramem individuality“ 
spočívá v tom, že individualita se vyjadřuje především skrze vědomí. Inkarnující se člověk 
není nadán pouze určitou psychickou konstitucí na úrovni vědomí, ale je „vybaven“ také 
určitou fyziologickou konstitucí na úrovni života. Ta se připravuje mezi početím a narozením 
při tvorbě éterného těla v měsíční sféře, kdy je osud člověka v nadcházejícím životě vetkán do 
éterného těla. Vyzbrojen odpovídající psychickou konstitucí a vhodným fyziologickým 
(životním) organizmem vstupuje inkarnující se člověk v okamžiku narození na stezku osudu, 
která ho vede pozemským životem mezi narozením a smrtí. 
 
 

 
 
 
Obr. 3: Různé roviny astrologického významu 


