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Budiž řečeno, že při pozorování výsledků (konsekvence) objevu astrologických 
reinkarnačních pravidel (zvláště druhého), zjišťujeme, že se týkají nejen sestavení horoskopu 
s užitím side- rického zvěrokruhem (mnohem více, než to Nick Kollerstrom ukázal ve svých 
výzkumech), ale také poznání, že celý přírodní svět odpovídá rozdělení siderického 
zvěrokruhu na stejné délky znamení. Platnost tohoto rozdělení siderického zvěrokruhu ve 
stejně dlouhá znamení ověřil Kollerstromův výzkum a jeho výsledky pro praxi biologicko-
dynamicky provozovaného zemědělství, zejména co se týče výsadby, které zohledňuje 
postavení Měsíce. 
       Budeme-li pozorovat další údaje Rudolfa Steinera, které rovněž vyjadřují platnost 
siderického zvěrokruhu, zjistíme, že první poukaz je z přednáškového cyklu Podstata včel: 
 
Co to tedy znamená, když v této době, na začátku května, prší? Už jsem vám jednou říkal, že 
bod začátku jara se ted’ nachází v souhvězdí Ryb. V souhvězdí Ryb zůstává Slunce až do 23. 
dubna. Pak se Slunce při svém oběhu dostává do souhvězdí Berana. Sluneční paprsky tedy na 
začátku května vycházejí ze zcela jiného konce světa než v jinou dobu. 
      A záleží na tom, aby sem síla Slunce přicházela nikoli obecně, nýbrž aby síla Slunce 
přicházela právě z toho kouta, ne z toho, kam se díváme teď, ale právě z Berana. Z každého 
kouta přichází síla Slunce zase jinak. Slunce samotné to nedělá, ale dělá to, že Slunce svítí 
zepředu na Zemi a tady ve vesmíru se nachází Beran. To, co dává Beran Slunci, Slunce 
nejprve přijme a pak to dává dál jako sluneční paprsky. Je to něco docela jiného, vysílá-li 
Slunce své paprsky na Zemi na začátku května nebo na konci května. Začátkem května totiž 
ještě působí plná síla Berana. Koncem května působí už síla Býka. 
 
Vyvstává otázka, zda Rudolf Steiner vlastně nechtěl říci 23. března, ale 21. března. V tradiční 
tropické astrologii Západu vstupuje Slunce 21. března do znamení Berana. Rudolf Steiner zde 
poznamenal, že již dříve poukázal na to, že jarní bod by nyní byl ve znamení Ryb. 
Tak to učinil například v úvodu Kalendáře 1912/13: 
 
Jak můžeme popsat jednoduchý zážitek „pociťuji noční temnotu ustupovat světlu“ nebo 
přinést ve slovech „Slunce vychází“, tak by komplikovanější duševní zážitek: „cítím jarně 
zemi nově se připravovat k růstu a sílu Slunce přibývat“ našel své vyjádření také ve slovech: 
„vycházející Slunce je vidět ve směru k Rybám“. 
      Když Rudolf Steiner řekl, že „vycházející Slunce je vidět (na jaře) ve směru k Rybám“, 
nemůže se to vztahovat na fyzický zrak, protože postavení Slunce na pozadí souhvězdí 
zvěrokru- hu nelze vidět - vzácnou výjimku tvoří totální zatmění Slunce - mohl zde mínit jen 
jasnozřivé zření. Jinými slovy, Rudolf Steiner zde mluví o svém jasnozřivém zážitku Slunce v 
Rybách na začátku jara. Tento vjem („duševní zážitek“) roste od měsíce k měsíci tak, jak  
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Slunce prochází znameními souhvězdí síderického zvěrokruhu. Rudolf Steiner na to navazuje 
v následujícím citátu, přičemž je pozoruhodné, že výrazy „souhvězdí zvěrokruhu“ a „znamení 
zvěrokruhu“ zřejmě chápe jako zaměnitelná a navzájem použitelná, což má smysl jen v 
siderickém zvěrokruhu, kde znamení mají 30° šířky a jsou stejně dlouhá jako souhvězdí 
zvěrokruhu: 
       V následujících údajích Kalendáře je v plynoucích jigurách měsíců ta skutečnost, že 
pohled, upírající se při východu Slunce tímto směrem, současně dopadá na jedno 
(zvěrokruhové) souhvězdí [v Kalendáři] právě platné, vyjádřené symbolickou figurou. V 
průběhu roku se tento poměr mění tak, že na řadu přijde celý kruh dvanácti znamení 
zvěrokruhu. Přibližně během jednoho měsíce připadá postavení Slunce na jeden obraz 
zvěrokruhu. Po uplynutí roku se přibližně opakují tatáž postavení. Údaj .přibližně“ je 
oprávněný, protože během pokračujícího času se uskutečňuje posun postavení jarního bodu. 
Zatímco například před stoletími pohled na vycházející Slunce v březnu současně dopadal na 
souhvězdí Berana, v současnosti ve stejnou dobu dopadá na znamení.  
     Rudolf Steiner zde jednoznačné poukazuje na to, že jasnozřivý zrak vnímá Slunce 
postupující během roku jednotlivými obrazy/znameními síderického zvěrokruhu a že v naší 
době je rozhodujícím duševním zážitkem, že Slunce v březnu na začátku jara stojí v souhvězdí 
(siderickém znamení) Ryb, zatímco v dřívějších dobách, v epoše Berana, bylo tímto duševním 
zážitkem Slunce v souhvězdí/znamení Berana. 
     Vraťme se zpět k přednáškovému kurzu Podstata včel. Zjistíme, že ve slovech Rudolfa 
Steinera je nesouhlas, že mínil 21. březen místo 23. březen. Jarní rovnodennost se děje 20. 
nebo 21. března, a když, jak tvrdí, dnes jarní rovnodennost leží ve znamení Ryb, tj. v 
siderickém znamení Ryb, potom to znamená, že Slunce dne 20/21. března stojí v Rybách a že 
tedy nemůže vstoupit 23. března do siderického znamení Ryb. 
        Ve skutečnosti podle babylónského siderického zvěrokruhu vstupuje Slunce dne 15. 
března do Ryb a dne 15. dubna do znamení Berana. Když ale v roce 2375 jarní bod vstoupí do 
znamení Vodnáře, bude dnem vstupu Slunce do siderického znamení Berana den 20. dubna. 
Tak můžeme předpokládat, že výpověď Rudolfa Steinera týkající se dat průchodu Slunce 
znameními siderického zvěrokruhu spočívá v projekci na začátek epochy Vodnáře. V době 
jarního bodu bude stát v 5° znamení Ryb, má ještě proběhnout 5°, aby v roce 2375 vstoupilo 
do Vodnáře, přičemž se pohybuje rychlostí 1° za 72 let. Nadto se Slunce denně pohybuje 
přibližně o 1° znameními zvěrokruhu, což znamená, že v současnosti vstoupí o pět dní dříve 
do Berana, totiž 15. dubna (nikoli 20. dubna). Stejně vstoupí do Ryb 15. března, nikoli 20./21. 
března. Fakticky okolo 15. každého měsíce vstupuje Slunce do nového siderického znamení  
 
 
Zemědělský kurz Rudolfa Steinera 
 
Přesně to měl Rudolf Steiner před očima, když v Zemědělském kurzu řekl ke dnům 15. ledna 
až 15. února, že jsou přibližným časovým prostorem průchodu Slunce znamením Kozoroha: 
Minerální substance se totiž musí emancipovat od toho, co je bezprostředně nad povrchem 
půdy, mají-li být vystaveny nej 
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vzdálenějším kosmickým silám. V našem dnešním věku se tyto substance mohou na blízkosti 
země nejsnáze emancipovat a dostat se uvnitř země pod vliv nejvzdálenějšího vesmíru, dalo by 
se říci, v době mezi 15. lednem a 15. únorem, tedy během zimy. Právě toto jsou skutečnosti, 
které budou jednou uznány jako exaktní údaje. Uvedená doba je dobou, kdy ve vztahu k 
minerálním substancím může být v zemi vyvinuta největší síla krysta- lizace, síla formování. K 
tomu dochází uprostřed zimy. Tehdy je nitru země vlastní, že jeho minerální masy jsou 
nejméně závislé na sobě samých a že se dostávají do vlivu krystalotvorných sil z kosmických 
dálav. 
     Rudolf Steiner zde upozorňuje na časový prostor od 15. ledna do 15. února a říká, že přijde 
doba, kdy budou tyto dny uznány jako exaktní údaje. Tato doba nyní nastala v opětném 
objevení původního zvířetníku, totiž siderického zvířetníku, v němž Slunce během tohoto 
časového prostoru putuje znamením Kozoroha. Protože podle astrologické tradice je Saturn 
„vládcem planety“ Kozoroha a Saturn jako planeta platí za planetu krystalizace, je zřejmé, že 
když Slunce putuje znamením Kozoroha, je to doba, ve které v nitru Země je „u díla“, slovy 
Rudolfa Steinera, „největší formu tvořící síla“, největší kryštalizační síla. Smysl Steinerových 
slov je možné pochopit jen na pozadí siderického zvěrokruhu - to je zde rozhodujícím bodem. 
Je zřejmé, že jasnozřivý vjem Rudolfa Steinera týkající se putování Slunce znameními 
zvěrokruhu exaktně potvrzuje babylónský siderický zvěrokruh! 
     V případě ještě některých dalších pochyb o tom, zda mlu- ví-li Rudolf Steiner o znameních 
zvěrokruhu, míní siderická znamení, by se měla vzít v úvahu následující výpověď: „A je to již 
tak, že průchod Měsíce znameními zvěrokruhu může mít mimořádné mnoho co dělat se setím a 
vyrážením semen.“l99)* Tato výpověď je základem pro kalendář měsíce, který je používán v 
biologicko-dynamickém zemědělství jako kalendář pro setí a pěstování rostlin. 
      Na základě směrnic Rudolfa Steinera o průchodu Měsíce znameními zvěrokruhu a jeho 
vlivu na rostlinný svět začalo ve 20. letech působit bio-dynamické zemědělství jako 
průkopník organického pěstování půdy a vedlo k rozsáhlým výzkumům působení a vlivu 
Měsíce na růst rostlin v době setí. 
Různé empirické výzkumy vedly k závěru, že právě průchod Měsíce znameními zvěrokruhu 
má zvláštní účinky na růst a kvalitu rostlin. V biologicko-dynamickém zemědělství se 
nevědělo nic o stejně dlouhých znameních siderického zvěrokruhu (připomeňme, že Rudolf 
Steiner výslovně mluvil o průchodu Měsíce znameními zvěrokruhu) a biodynamičtí zemědělci 
používali a ještě používají kalendář trvající na nestejně dlouhých délkách obrazů 
astronomického zvěrokruhu. Protože však mezi stejně dlouhými siderickými znameními a 
nestejně dlouhými astronomickými obrazy existuje částečný vztah překřížení, dosahují 
biologicko-dynamičtí zemědělci všeobecně dobrých výsledků. 
      Výzkumy Nicka Kollerstroma a jiných vědců ukázaly, že zemědělci by mohli dosáhnout 
ještě lepších výsledků, kdyby používali znamení siderického zvěrokruhu, což souhlasí s výše 
citovaným poukazem Rudolfa Steinera. Nick Kollerstrom prošetřil různé skupiny výzkumu, 
které se týkají působení Měsíce na rostliny. Srovnával tři volby specifikace postavení Měsíce 
v době pěstování rostlin: tropický zvěrokruh, siderický zvěro- kruh a astronomický zvěrokruh. 
Nalezl slabé spojení rostlinné ho růstu a Měsíce ve znameních tropického zvěrokruhu, dobré 
ve spojení souhvězdí astronomického zvěrokruhu a excelentní spojení v rámci znamení 
siderického zvěrokruhu. Uvádí: 
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      Jako je novým fenoménem výzkum vlivu Měsíce na růst rostlin, tak je fenoménem také 
znovuobjevení siderického zvěrokruhu na Západě. Tradiční příručky zahradnictví jednoduše 
používaly tropický zvěrokruh, protože ponejvíce vůbec nic nevěděly o nějakém jiném. Praxe 
při pěstování rostlin podle určitých postavení Měsíce dnes může stavět na jistých základech, 
protože pro siderický zvěrokruh stále přibývá uznání. ... Předložený kalendář spočívá na 
siderickém zvěrokruhu jako na korektním a optimálním systému, aby organické zemědělství a 
zahradnictví mohlo skutečně dobře fungovat. 
      Výsledky výzkumů, které Nick Kollerstrom po desetiletí shromažďoval, jednoznačně 
potvrdily, že poukaz Rudolfa Steinera na význam průchodu Měsíce znameními zvěrokruhu se 
může vztahovat pouze na siderický zvěrokruh, nikoli na tropický zvěrokruh nebo na nestejně 
dlouhé astronomické obrazy souhvězdí. 
      Rudolf Steiner v Zemědělském kurzu zcela výslovně používal výrazy „znamení 
zvěrokruhu“ a „souhvězdí“ tak, že pokud se týká výlučně znamení siderického zvěrokruhu, 
jsou zaměnitelná za stejně dlouhá souhvězdí. V tomto ohledu jsou významné jeho následující 
poukazy v Zemědělském kurzu: 
      Tady musí člověk ve svých plánech brát ohled na okolní stálice, jmenovitě na ty stálice, 
které se nacházejí ve zvěrokruhu. 
      Dejme tomu, že se vám podaří chytit nějakého velmi mladého hraboše. Můžete ho pak 
stáhnout a kůži tohoto mladičkého hraboše můžete použít. Nyní se jedná o to, abyste si tuto 
hraboši kožku opatřili v době, kdy Venuše stojí ve znamení Štíra.,59) Jde totiž o to, že s tou 
hraboši kožkou provedeme něco zcela určitého. V době, kdy Venuše stojí ve znamení Štíra, si 
kožku hraboše opatříme a spálíme ji. Pečlivě posbíráme to, co se zde spálením popela vytvoří, 
vůbec částečky, které z toho vzejdou. A v tom, co je zde zničeno ohněm, zůstává síla, negativní 
vůči reprodukční síle hraboše. Když pak tímto způsobem získaný „pepř“ rozptýlíte na své 
pole, jestliže jste ho správně provedli ohněm za vysoké konjunkce Venuše a Štíra, tak v tom 
získáte prostředek, díky němuž se budou hraboši tomuto poli vyhýbat. 
       Je třeba opět vycházet z vědění, avšak toto vědění si musíme osvojit veskrze duchovním 
způsobem, nejen pouze fyzicky smyslově. Nuže, takto ošetřujeme zemi, chceme-li podstoupit 
boj s veškerou tou havětí našich polí, kterou můžeme nějakým způsobem počítat k vyšším 
živočichům. Hraboši jsou hlodavci řadící se k vyšším živočichům. 
       Zato s hmyzem touto cestou mnoho nepořídíme. Hmyz totiž podléhá zcela jinému 
kosmickému vlivu a všechno to, co patří k nižším živočichům, je pod jiným kosmickým vlivem 
než živočichové vyšší. Zde musíte vzít, nikoli jako u hraboše pouze nějakou část těla hmyzu, 
ale musíte vzít hmyz celý. Toho, co chceme, dosáhneme zcela jistě spálením celého hmyzu. 
Toto spalování musí být provedeno v době, kdy Slunce stojí ve znamení Býka, právě naproti 
postavení, v němž musí stát Venuše, zhotovujeme-li pepř z hraboších kožek. Neboť svět hmyzu 
zcela souvisí se silami, jež se vytvářejí při průchodu Slunce Vodnářem, Rybami, Beranem, 
Býkem, Blíženci a posléze až k Raku. 
       Slunce vlastně není stejným Sluncem, svítí-li na zemi během roku či dne z Býka, nebo 
svítí-li z Raka a tak dále. Je pokaždé něčím jiným. A je dokonce dost veliký nesmysl, který 
však můžeme prominout, hovořit o Slunci jako takovém, hovořit o něm všeobecně. Vlastně 
bychom měli mluvit o Slunci beraním, o Slunci býčím, račím, lvím, a tak dále. Jeho podstata 
je pokaždé jiná. 
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(Otázka:) U potírání hraboše polního se jedná o astronomickou Venuši?  
(Odpověď:) Ano, to, co nazýváme Večernicí. 
 
(Otázka:) Konstelace Venuše se Štírem? 
(Odpověď:) Konstelaci Venuše se Štírem je třeba rozumět tak, že v úvahu připadá každá 
konstelace s Venuší, kdy je Venuše vidět na obloze a za ní souhvězdí Štíra. Venuše musí stát za 
Sluncem.  
 
Rudolf Steiner nejprve mluvil o Venuši ve znamení Štíra, což potom specifikoval pojmem 
souhvězdí Štíra. Jinými slovy: odvolal se na siderické znamení Štíra tj. stejně dlouhé 
souhvězdí Štíra. Totéž platí pro jeho poznámku o Slunci ve znamení Štíra; pokračuje potom 
dále, že Slunce před tím nebo oním souhvězdím svítí. Souhvězdí Štíra také specifikuje jako 
znamení stojící proti, což je jen v případě, když Slunce se nachází v siderickém znamení Štíra. 
Lze jen doufat, že tato poznámka, totiž které rozdělení zvěrokruhu je optimální, a výsledky 
výzkumů Nicka Kollerstroma v biologicko-dynamickém zemědělství s ohledem na otázku 
vlivu Měsíce na růst rostlin budou brány v úvahu. 
       Ve své knize Řeč tvarů rostlin. Základy kosmologické botaniky také Ernst-Michael 
Kranich ostatně ukazuje na to, že výsledkům pozorování mnohonásobných příčin růstu rostlin 
neodpovídá ani geocentrický ani heliocentrický obraz rostlinného světa, ale dalekosáhle 
souhlasí s obrazem světa Tychona de Brahe. 
      To znamená, že růst rostlin je „nastaven“ nejen na stejně dlouhá znamení 
siderického zvěrokruhu, ale také na hermeticko-tychonský systém. Není to tedy jen 
člověk se svou reinkarnací, ale také růst rostlin, který je plně v souladu s aplikováním 
druhého reinkarnačního pravidla! 
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