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Hermetický horoskop se týká psychické konstituce člověka (analogie planet a systému lotosových
květů) a geocentrický horoskop se týká jeho fyzického organizmu (planetární analogie s jednotlivými
orgány: srdcem, mozkem, plícemi atd.), takže hermetický horoskop se týká vědomí, zatímco
geocentrický horoskop se týká roviny života. Oba jsou však významné pro sféru osudu. Ten se
vyjadřuje na pozemské rovině, k níž patří také astrologické domy. (V hermetické astrologii jsou domy
pozorovány jako oddělené od geocentrického horoskopu.) Osud patří k oběma rovinám, k vědomí i k
životu a nakonec také k bytí. V realitě na pozemské úrovni se vyjadřuje v komplexní spolupráci mezi
rovinami bytí, vědomí a života. Tím, že hermetické a geocentrické horoskopy představují dynamické
spolupůsobení mezi rovinami bytí, vědomí, života a osudu, můžeme na ně nahlížet ve spojení s
těmito různými úrovněmi. Hermetický horoskop se primárně týká roviny vědomí, a tak na jedné
straně vyjadřuje také rovinu bytí individuality, a na druhé straně působí až na oblasti života a osudu.
Podobně se geocentrický horoskop sice primárně týká roviny života, ale zrcadlí na jedné straně také
individualitu a vědomí, kterým je individualita vybavena, a na druhé straně působí dolů až na oblast
osudu.
Na rovině bytí je individualita svobodná v tom smyslu, že oblast bytí je věčná a věčné bytosti jsou
svobodné bytosti. Proces inkarnace v oblasti Země, kde se uskutečňuje osud, můžeme srovnat se
stavbou domu. Vstup do tohoto domu, který byl vytvořený pro novou inkarnaci, tj. osud, může být
vnímán jako ztráta svobody. Navzdory tomu veškerá hermeticko‐astrologická pojednání zastávají
stanovisko, že osud je „domem“, který si člověk vystavěl sám pro sebe na vyšší úrovni (individuality),
třebaže zkušenosti osudu mohou být jakkoliv omezující (zkušenostmi s ranami osudu může být toto
omezení ještě více zesíleno). V tomto světle představují hermetické a geocentrické horoskopy
indikátory, tedy jakési „nástroje řemeslníka“, které individualita používá při stavbě svého „domu“
(osudu). Hermetický horoskop se primárně týká „nástroje vědomí“, zvoleného individualitou,
geocentrický horoskop se v podstatě týká „nástroje života“.
Vědomí je zaměřeno více na budoucnost (budoucí karmu), zatímco život pramení ze studny
minulosti (minulá karma). To můžeme považovat za určitou všeobecnou směrnici, protože vědomí je
přece také tvořeno v minulosti a život v očekávání pohlíží do budoucnosti. Nad sférami života a
vědomí se nachází oblast bytí, tj. sféra individuality, která je v hermetické astrologii v zorném poli
pozornosti, neboť osud může být nakonec pochopen jen jako výraz změn bytí, vědomí a života. V
hermetické astrologii tedy centrální roli zaujímá postup individuality od jedné inkarnace k další
inkarnaci.
Zatímco „nástroje“ vědomí a života individuality jsou astrologicky prezentovány hermetickým a
geocentrickým horoskopem, individualita sama stojí na druhé straně astrologické charakteristiky,
neboť pravé poznání individuality vyžaduje proniknutí tajemstvím reinkarnace. Jestliže každá
inkarnace obsahuje částečné odhalení individuality, představu o její celkové tvářnosti obdržíme jen
pozorováním řady inkarnaci. Chybějícím faktorem tradiční astrologie je tedy reinkarnace*, kterou
musíme brát v úvahu, chceme‐li se dopracovat k hlubšímu pochopení lidského existence a k pravému
poznání osudu.

1

Ascendent, osa iniciativy, střed nebes (MC)
Klíčovou roli u každé individuality hraje ascendent jako indikátor fyzického těla na jedné straně a
pozemské osobnosti (ega) na druhé straně. Vyjadřuje, jakým způsobem se člověk bude orientovat v
pozemském světě, ale ukazuje také orientaci, kterou člověk přijal ve sféře zvěrokruhu před svou
inkarnací. Ascendent tedy zrcadlí něco z vyššího aspektu člověka, věrného obrazu Božího, jehož
archetypem je člověk zvěrokruhu. Ukazuje „osu nahlížení“ člověka zvěrokruhu, orientaci věrného
obrazu při nahlížení na kosmickou skutečnost. Když se tento obraz stane aktivním, nad osou
nahlížení se zvedne druhá osa člověka zvěrokruhu, „osa iniciativy“. V horoskopu narození člověka je
tato osa iniciativy naznačená středem nebes (MC), který je při narození člověka nejvyšším bodem
zvěrokruhu nad horizontem. Odpovídajícím protilehlým bodem je nadir, nejnižší bod zvěrokruhu
pod horizontem v okamžiku narození. Osa nadir‐MC, probíhající zdola nahoru, je osou iniciativy,
která je obvykle víceméně kolmá na horizontální osu od descendentu k ascendentu (viz obr. 6).
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