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Je významnou skutečností, že identifikace Richarda Wagnera jako poslední inkarnace Terezie z Ávily
vychází z duchovního poznání. Neméně významnou je ovšem skutečnost, že reinkarnace Terezie z
Ávily jako Richarda Wagnera, která byla nalezena duchovními prostředky, byla nejen potvrzena
prvním reinkarnačním pravidlem (viz výše), ale také pravidlem seřazení ve zvěrokruhu h-Merkur/hVenuše. Toto pravidlo je naplněno tím, že h-Merkur (h-ME) při Wagnerově narození (*) stojí ve
zvěrokruhu v opozici k h-Venuše (h-VE) při smrti (s) Terezie z Ávily. V rámci siderického
zvěrokruhu (S) může být toto seřazení vyjádřeno takto:
S: sh-Venuše opozice *h-ME (6° Rak / 7,5° Kozoroh, orbis 1°28’)
Linearita (rovnost) seřazení ve zvěrokruhu je velmi přesná, protože zde je známá jak doba
narození Richarda Wagnera, tak i doba smrti Terezie z Ávily. Diference vůči exaktnímu seřazení
obnáší jen asi 1,5°.
Obě uplatněná pravidla reinkarnace, která potvrdila reinkarnační posloupnost Terezie z Ávily Richard Wagner, se vztahují jen na vztah mezi konstelací smrti v jedné inkarnaci ke konstelaci
narození v následující inkarnaci. Všeobecně je ovšem možné, aby při astrologickém výzkumu karmy
bylo vyhledávání seřazení ve zvěrokruhu a metamorfózy aspektů rozšířeno od konstelace smrti
dřívější inkarnace také na konstelaci narození, jestliže je známé datum narození dřívější inkarnace.
Konstelaci narození nové inkarnace potom můžeme srovnávat s konstelací narození a konstelací smrti
předcházející inkarnace. Jako příklad uvedeme pozorování horoskopu narození Richarda Wag- nera ve
vztahu ke konstelaci narození a smrti Terezie z Ávily (viz tabulku 1 se souhrnem seřazení v horoskopu
a tabulku 2 se souhrnem metamorfóz aspektů).
Ze seřazení ve zvěrokruhu a z metamorfóz aspektů uvedených v tabulce 1 a 2 je zřejmé, že
existuje úzký vztah mezi horoskopem narození/smrti Terezie z Ávily a horoskopem narození Richarda
Wagnera doplňující obě reinkarnační pravidla.
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Je velmi nápadné, že konjunkce Venuše, Slunce a ascendentu při narození Richarda Wagnera souhlasí
s postavením Měsíce ve zvěrokruhu smrti Terezie z Ávily a že konjunkce Marsu a Jupitera v
geocentrickém horoskopu při narození Terezie se v geocentrickém horoskopu Richarda Wagnera mění
v přesnou opozici obou planet.
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