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Světem stvořená bytosti, v světelné postavě svojí,  
již Slunce nadalo silou a Měsíc mocí svou, 
darem ti Marsu je tvořivé znění, 
údy hýbe ti Merkuru křídel chvění, 
Jupiter zářivou moudrostí svítí, 
krása Venuše lásku přináší ti. 
Aby tě odvěký Saturnu duch 
zasvětil v bytí prostoru a času. 
 
Rudolf Steiner 
 
 
Časové rytmy, den, týden, měsíc, rok atd., jsou obrazy kosmických rytmů, ve 
kterých sice stále ještě žijeme, ale zároveň je často zploštili a degradovali na 
banální termínový kalendář. Integrální nauka o hvězdách musí ukázat jejich 
pozadí. Takové 
poznatky by se pro nás mohly stát podnětem k tomu, aby si kosmické rytmy 
znovu více uvědomovali.  
 
 
Den jako zemsko-sluneční rytmus Já 
 
Střídání dne a noci je jistě prazákladním rytmem lidstva. jsme viděli například u 
Egypťanů, je to Slunce, kdo tento rytmus udává: jakmile se vynoří z nočního 
světa, kde bylo počato Osiridem a Isidou a nyní se jako Hór zrodilo, rytmizuje 
Slunce den: ráno, poledne a večer. Mýty různých národů však ukazují, že den a 
noc měly pro lidi rozdílnou váhu: severští Germáni počítali noci, tak jak to 
dodnes dělávají děti: „Ještě třikrát se vyspíš.....O Vánocích nebo o Velikonocích, 
v názvech těchto svátků, se zdůrazňují také noci. 



       Již v době kolem roku 2500 před Kristem začínal pro Babyloňany, Syřany, 
Peršany a Řeky den o půlnoci. Také u Římanů začátek dne o půlnoci, což se u 
nás a na celém světě prosadilo teprve v posledním století. 
       Z astronomických důvodů stanovil nejprve Ptolemaios a po něm i Arabové 
začátek dne na poledne, kdy Slunce prochází poledníkem (Slunce dosahuje 
nejvyššího bodu na jihu). Tady bylo možné změřit na poledníku přesné poledne. 
Polední i půlnoční čas však bývají dodnes hodnoceny jako strašidelné a 
nepříznivé, zatímco večer a ráno vnímají lidé jako čas tvůrčí. 
       Máme tu rytmický zákon polarity a vyrovnání. Je to jako střídání nádechu a 
výdechu. A skutečně můžeme díky denně se dostavující vlně zvýšeného tlaku 
vzduchu (ovšem jen kolem 9.00 a 21.00 hod.) vytušit, že Země jako živá bytost 
se nadechuje a vydechuje. Už Johannes Kepler řekl: „Zeměkoule je tělo, patřící 
živé bytosti." Rotace Země ukazuje,že se tady otáčí individuální bytost. Zemská 
osa je páteří této jedinečné Země, která existuje ve vesmíru jen jednou jedinkrát. 
Tento kosmický tanec Země, její otáčení kolem vlastní osy, utváří všechny 
pozemské životní procesy. 
       Země oběhne během jednoho roku jedenkrát Slunce. Z toho opět vyplývá 
jeden nádech a výdech, zima a léto na severní, respektive jižní polokouli. Tak 
vzniká na Zemi kříž denního východo-západního a ročního severo-jižního 
pohybu. Tento kříž pak dává také prazákladní znamení Země. Je to kombinace 
znamení Země a Slunce, tedy kříže a kruhu. 
       Na Zemi ovšem žije člověk ve velmi těsném propojení s jejím rytmem, s 
jejím nádechem a výdechem: centrem člověka je srdce jako jeho sluneční střed. 
Jeho dech je úzce spjat s rytmem srdce, na jeden nádech a výdech připadají čtyři 
srdeční tepy. Tento rytmus „jedna ku čtyřem" najdeme také u Země: čtyři roční 
období; čtyři denní doby (ráno, poledne, večer a půlnoc) atd.; také poměr mezi 
rytmem dechu a krevním pulsem je jedna ku čtyřem. 
       Člověk má v průměru 72 tepů a 18 nádechů za minutu. To dává 1080 
nádechů za hodinu a 25 920 za den. Zemská osa (v současnosti nakloněná ve 
směru Polárky) potřebuje přesně 25 920 roků, aby jednou oběhla kolem pólu 
ekliptiky. Počet 72 tepů za minutu odpovídá 72 rokům, které potřebuje zemská 
osa k tomu, aby se na ekliptice posunula o jeden stupeň, 72 let odpovídá rovněž 
kosmické průměrné délce lidského života. Tato čísla ukazují, jak intenzivně je 
bytost Země spojená se svým obyvatelem člověkem. 
       Otáčení Země okolo vlastní osy, východ Slunce, jeho kulminace na jihu a 
západ na západním obzoru, prodlévání pod severním obzorem kolem půlnoci - 
to jsou kosmické danosti základního lidského rytmu, totiž rytmu bdění a spánku. 
Člověk 
žije v těchto dvou světech a oba existenciálně potřebuje: v jeho bdělém stavu 
pracuje jeho Já na ustavičné inkarnaci. Pozvolna tak může uskutečňovat 
pozemské úkoly, které si vytkl před narozením. 
       Tak jako je tělo zachováváno při životě každodenní výživy, potřebuje lidské 
Já výživu světovým duchem během spánku. Spánek je pramenem zdraví 



lidského Já. Co se skutečně děje spánku? Jako dítě jsem to chtěl mnohokrát 
vyzkoumat. Před vzal jsem si, že až usnu, zůstanu vzhůru, abych viděl, co se 
mnou v noci děje. Ráno jsem se však pokaždé zklamaně probudil, protože se mi 
to samozřejmě nikdy nepodařilo... 
       Cítíme, že dobrý spánek nám dává tvořivé síly. Mnoho vynálezů je po dobré 
přípravě předešlého dne učiněno v noci. Neřešený problém, který si vezmeme 
do spánku, se příštího rána ukáže často jako vyřešený. 
       Rudolf Steiner ukázal, jak do sebe spánek a bdění navzáj zapadají. V 
bdělém stavu je tělo odbouráváno a uskutečňuji procesy smrti, zatímco ve 
spánku může být tělo opět obnovováno. Naopak bývá spánek považován za 
„malou smrt" - a duše se oddělují od těla, ponechávají ho v jeho vegetativn 
uzdravování a prodlévají v říši duchů, ve světě, do kterého člověk umírá při své 
fyzické smrti, respektive do kterého se při ní rodí. Takto se život a smrt 
vzájemně překrývají. 
       V praxi antické iniciace se toto usnutí do duchovního světa uskutečňovalo 
během tří dnů a nocí. Toto zasvěcení se také nazývalo „zřením půlnočního 
Slunce". Je to uzření půlnoční Slunce Osirida. 
       Ve dne žijeme ze stromu poznání, který je zdrojem lidské vývoje ke 
svobodě. Tento strom však s sebou zároveň přináší smrt. Strom života nám v 
noci zase dává nové síly pro tělo i naše Já. 
       Přes den prožíváme Zemi se všemi jejími živly, rostlinami, zvířaty a lidmi. 
V noci pohlížíme nahoru do trvajícího světa hvězd, který nám dává prožít věčný 
řád ducha a skýtá nám jistotu božského kosmu. Když s dětmi a mládeží pozoruji 
v noci oblohu, dávám jim za úkol, aby si pro sebe našli hvězdu, kterou si před 
usnutím mohou představovat jako místo svého spánku. 
 
 
Týden jako planetární rytmus duše 
 
Každý den se dělí na den a noc, na dvakrát dvanáct hodin. Přičemž hodiny 
původně naprosto nebyly stejně dlouhé. Bylo zde totiž dvanáct hodin dne od 
východu do západu Slunce a dvanáct hodin noci od západu Slunce do jeho 
východu. Jelikož dny, respektive noci byly během roku různě dlouhé, měly 
různou délku i hodiny (vždy dvanáctina dne a noci): dlouhé denní a krátké noční 
hodiny v ‚létě, krátké denní a dlouhé noční hodiny v zimě. Jen o jarní a 
podzimní rovnodennosti byly všechny denní i noční hodiny stejně dlouhé. 
Nemechanické hodiny (přesýpací, vodní, ohňové, olejové atd.) umožňovaly 
velkou pohyblivost, takže bylo možné měřit délku hodin diferencovaně. 
       Už ve staré Chaldeji byly hodiny dne dávány do souvislosti se sedmi 
planetami. Planetární řada, které se později říkalo ptolemaiovská, byla 
přičleňována k 24 hodinám dne; počínaje první ranní hodinou při východu 
Slunce byly hodiny nazývány podle planet ve známém pořadí Měsíc, Merkur, 
Venuše, Slunce, Mars, Jupiter a Saturn. Tím se každá hodina stávala určitou 



planetární hodinou a po sedmi hodinách (po hodině Saturnu) nadešla znovu 
hodina Měsíce, Merkuru, Venuše atd. Tak se odpočítalo 24 hodin a dalšího dne 
ráno byla první hodina hodinou Marsu, a zase dalšího dne se začínalo hodinou 
Merkuru atd. 
       První ranní hodina dala jméno celému dni, například pondělí jako den 
Měsíce (německy Montag, anglicky Monday), úterý jako den Marsu 
(francouzsky mardi), středa jako den Merkuru (mercredi) atd. Jakmile se první 
ranní hodinou opět stalo Slunce, sedmidenní týden se naplnil a týdenní rytmus 
mohl začít nanovo. 
Tento rytmický pohyb mezi nadslunečními planetami (Mars, Jupiter a Saturn) a 
podslunečními planetami (Venuše, Merkur a Měsíc) se Sluncem uprostřed 
ukazuje kosmickou harmonii, panující v týdenním rytmu. 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 



 

 
 

I když v historii lidstva byly nejrůznější pokusy vytvořit jiné týdenní jednotky - 
Indové měli například polovinu měsíce (od úplňku k novoluní), Sumerové pět 
dnů a EgypIané deset dnů - prosadil se sedmidenní, planetární rytmus. 
Jednotlivé dny týdne byly obecně pojmenovány podle planet. 
       Různá náboženství přitom určité dny v týdnu vyhlásila za své svaté dny: 
muslimové pátek (Venuše), židé sobotu (šabat Saturn), křesťané neděli (Slunce). 
Kristus vstal z mrtvých v Neděli velikonoční. Křestanský týden je tak obrazem 
pašijového týdne, který začíná o Květné neděli a jehož oktávou je velikonoční 
ráno (odkazuji se zde na křesťanské přičlenění formulované Wilhelmem 
Hoernerem): 
 
•   Jeho prosluněná rozvážnost vstupuje na scénu o Květné neděli. 
•   V pondělí otevírá jeho odevzdání se nové cesty duchovního poznání. 
•   V úterý se ve sporech zaskví jeho odvaha. 
•   Ve středu vyvolá jeho zprostředkovatelství v pomazání Marií Magdalenou 
proud  
    sakrální obětavosti. 
•   Při obětní večeři na Zelený čtvrtek spojí jeho moudrost minulost a 
budoucnost,  
     nebe a zemi. 
•   Jeho krásu v kosmickém smyslu dokázala ještě ukázat románská doba v 
obrazu  
    korunovaného Krista stojícího u kříže, v požehnání rozpřahujícího ruce, se  
    Sluncem a Měsícem po obou stranách, na Velký pátek. 
•  Jeho věčnost a rozlehlost přezařuje na Bílou sobotu smrt, pozemský hrob a 
sestup  
    do pekla. 
•   Jeho láska jako síla vzkříšení v sobě tak jako Slunce zahrnuje o 
Velikonočním  
    pondělí jakožto oktáva všech sedm hvězdných duševních sil. 
 



       Ve vzdělávacím ústavu Schlössli Ins, kde rytmizace a ritualizace; jsou 
důležitým výchovným prvkem, se čtvrtek slaví jako jupiterský den, jako „malá 
neděle". Jupiter je „malé Slunce", a začátek práce je tak tento den o hodinu a půl 
posunutý a člověk může déle spát. Žáci pak nemají obvyklé vyučování, ale 
mezitřídní tvořivé dílny. Odpoledne mají volno. 
       Utváření týdne jako spirituální rytmizace života je úkol budoucnosti a 
mohlo se řídit právě podle planetárních kvalit jednotlivých dnů týdne. 
       Týden je samozřejmě také čtvrtinou měsíce nebo též měsíčního rytmu: 
přibývající půlměsíc, úplněk, ubývající půlměsíc, novoluní. Tato měsíční kvalita 
zesiluje planetární rytmus sedmičlenného týdne. 
 
 
Měsíc jako lunární rytmus života 
 
Měsíc, který je v němčině kupodivu mužského rodu, byl vážně uctíván jako 
„Velká Matka". Egyptská isis, indická bohyně Májá, řecké Démétér a Artemis 
patří k Alma Mater, „matce živitelce", stejně jako křesťanská Panna Marie, která 
bývá často znázorňovaná na měsíčním srpku. Tyto matriarchální bohyně 
existovaly před patriarchálním Diem. Svědčí o životních silách, o proměnách 
citů oproti tomu, co je pevné, kupříkladu stálicím. Měsíční síly jsou tak 
projevem neustálé proměny všeho živého: 
 
•   Máme synodický měsíc od novoluní do novoluní (29,5 dne) 
•   siderický měsíc, tedy návrat Měsíce ke stejné hvězdě (27 dní a 7 hodin), 
•   tropický měsíc od vzestupného k sestupnému a opět k vzestupnérnu Měsíci 
(27  
    dní a 7 hodin), 
•   drakonický měsíc od vzestupného měsíčního uzlu (průsečík dráhy Slunce a  
    Měsíce) k sestupnému a opět k vzestupnému uzlu Měsíce (27 dní a 7 hodin) a 
•   anomalistícký měsíc od přízemí Měsíce k jeho odzemí a znovu přízemí (27 
dní a  
    13 hodin). 
 
Všechny tyto rytmy ukazují rozmanitost a živost pohybů Měsíce, i když při 
pohledu ze Země vypadá Měsíc jako mrtvý. Všude v živé sféře Země, v živlech 
(voda: příliv a odliv), v rostlinách, ve světě zvířat (plodnost), u lidí (cyklus 
menstruace u ženy) působí měsíční sĺly. 
       Měsíc a jeho rytmy tak mají velký význam pro život v cyklu dní a měsíců. 
Lunární měsíc se svými třiceti dny (přesně je to 29,5 dne) vznikl ze synodického 
rytmu Měsíce, který je nejpůsobivější. Oněch 29,5 dne vynásobených dvanácti 
dá 354 dnů, tedy jeden lunární rok. Mohamed vyžadoval přísné zachovávání 
tohoto rytmu, vyrovnávání se slunečním (solárním) rokem bylo zakázáno. Pro 
mnohé kultury však bylo Slunce stejně důležité nebo dokonce ještě důležitější. 



Tak byl vytvořen lunárně-solární rok o dvanácti měsících po třiceti, respektive 
jedenatřiceti dnech. Únor se svými 28 dny napomáhá vyrovnání jedním 
přidaným, 29. dnem v přestupném roce, aby mohl být zachován sluneční cyklus. 
Rytmus Měsíce se tedy musel podřídit slunečnímu roku. 
 
Staré germánské nebo keltské názvy měsíců se prosadily spíše u venkovského 
obyvatelstva a Karel Veliký je ustanovil jako závazné. Dodneška se někde 
používají: 
 
•   leden, dnes německy (podle latiny) Januar, ve staré němčině Wintermonat, tj.  
    zimní měsíc; 
•   únor, Februar, Hornung, tj. měsíc rohů (podle jiné teorie to znamená 
„bastard",  
    ten, který přišel zkrátka); 
•   březen, März, Lenzmonat, tj. měsíc vesny; 
•   duben, April, Ostermonat, tj. měsíc Velikonoc, resp. měsíc bohyně Ostary; 
•   květen, Mai, Marienmonat, tj. měsíc Panny Marie; 
•   červen, Juni, Brachmonat, tj. měsíc úhoru (obdělat); • červenec, Juli, 
Heumonat, tj.  
    měsíc sena; 
•   srpen, August, Erntemonat, tj. měsíc sklizně; 
•   září, September, Holzmond, tj. měsíc dříví; 
•   říjen, Oktober, Weinlesemonat, tj. měsíc sběru vína;  
•   listopad, November, Windmond, tj. měsíc větrů; 
•   prosinec, Dezember, Christmond, tj. Kristův měsíc. 
 
Měsíc jako časové období se začleňuje do slunečního roku, do chodu Slunce 
dvanácti znameními zvěrokruhu, počínaje Beranem 21. března, při jarní 
rovnodennosti. 
 
 
Rok jako sluneční rytmus těla 
 
Pohyb Země během roku kolem Slunce způsobuje vzhledem k naklonění její osy 
o 23,5 stupně rozdílné oslunění obou polokoulí. Jednotlivá souhvězdí přitom 
Slunci tvoří pokaždé jiné pozadí. Vzestup a sestup denní sluneční dráhy dělí rok 
na roční doby. I tady se Slunce oproti hvězdám každý den o čtyři minuty 
opožd'uje - za týden o půl hodiny, za měsíc o dvě hodiny a za rok o 24 hodin. 
Díky kulminaci 21. června a nejnižšímu bodu 23. prosince tvoří polaritu 
především ve vegetaci. Jarní (21. března) a podzimní (23. září) rovnodennost 
představují vyrovnávající váhy. 
       Slunce je zdrojem tepla a světla a bylo uctíváno v různých kulturach jako 
Ahura Mazda v Persii, Osiris ve starem Egyptě, Hélios v antickém Řecku nebo 



Sol u Římanů. Johann Wolfgang Goethe (1782-1832) který už jako díte postavil 
Slunci oltaříček řekl, že Slunce je zjevením toho Nejvyššího, a sice to 
nejmocnější, které je nám pozemským dítkům dopřáno vnímat. Ve Slunci, 
pravil, vzývám Světlo a plodící sílu Boží, díky čemuž jen život máme a jsme a 
všechny rostliny a zvířata s námi". 
       Císař Julián (Julianus Apostata 331-363) mluvil o Slunci jako o žensky-
duševně-duchovní bytosti. Totéž říkal i Johannes Kepler. Třebaže několik málo 
kultur, například mohamedáni, uctívají Měsíc více než Slunce, bylo v Asii 
Slunce stejně posvátné jako u Germánů a Aztéků. 
       To, že lidská míra je v souladu také s kosmickým prostorem a časem, 
ukazuje následující skutečnost: kdyby člověk mohl po dobu jednoho roku (365 
dní - oběh Země kolem Slunce; oběh Slunce zvěrokruhem) jít stále na západ, 
pak by rychlostí 4,57 kilometru za hodinu jedenkrát přesně obešel Zemi. 
„Obíhání" Země, Slunce a člověka si tedy odpovídají. 
       
21. června - nejdelsi den  
24. cervna - sv. Jan 
23. září  
29.září - sv. Michal  
21. března  
Velikonoce 
(pohyblivé) 
22. pros. - nejkratší den  
24. pros. - Vánoce 
 
        I když existovaly variace, v nichž Měsíc za dvanáct lunárních měsíců (354 
dnů) dal jen neúplný sluneční rok, prosadil sa rok s 365, resp. 366 dny. Byl to 
Julius Caesar, kdo začátek roku ustavil na 1. ledna (uvádění konzulů do úřadu). 
Existují však i jiná pravidla pro stanovení začátku roku, jako např. 
O Velikonocích, nejdůležitejším svátku křesťanů.   
       Slunce svítí všude na Zemi stejně dlouho, směrem k pólům však po celá 
roční období (v létě je tu téměř neustále viditelné, v zimě téměř nikdy), 
v rovníkových zónách v jednotlivých denních dobách a dny zůstávají zhruba 
stejně dlouhé. Slunce tak podporuje nebo brzdí růstové síly: klíčení, růst, 
kvetení, plozrení, vysemenění, odpočinek semen. 
 
Rytmus Slunce tvořĺ v průběhu jednoho roku velký sluneční kříž. Nejprve se 
musí vždycky všechno připravit astronomicky a poté, za několik dní – jako 
kdyby bylo třeba trochu času na to, aby příslušný impuls dosedl na Zemi – 
nastává oslava. Velikonoce jsou, jak jsme to již popsali, pohyblivým svátkem. 
       Uprostřed léta máme nejprve nejdelší den v roce (21. června), potom 
narozeniny Jana Křtitele (24. června), který se, zvláště na severu, slaví v podobě 
svatojánských ohňů. Na podzim nastává nejprve rovnodennost (23. září), potom 



se 29. září slaví sv. Michal. V zimě je nejkratším dnem 22. prosinec, který je 
nutný, aby 24. prosince mohly následovat Vánoce. 
       Tak se rok člení v čase vždy stejně, a přece rozdílně, ať už klimaticky, 
historicky, společensky nebo v rámci rodiny. Tak jako letokruhy stromů, které 
také nejsou nikdy stejné, následuje rok za rokem. 
 
 
Průběh života jako horoskopový rytmus osobnosti 
 
Při narození dostává člověk z astrálního (hvězdného) světa určitou hvězdnou 
konfiguraci, horoskop, který ho formuje, nikoli však určuje. Goethe to nazval 
„otištěná forma, která v žití se vyvíjí". Na rozdíl od zvířete je člověk při 
narození tvor dosud nevyvinutý, vlastně předčasně narozený, a potřebuje 21 
roků, aby se tělesně zdokonalil. Ještě dlouho po narození potřebuje domácí 
„hnízdo", pomoc a péči starajících se rodičů a dalších dospělých, než se 
osamostatní. Duch a duše se v jeho nespecializovaném těle mohou víc a víc 
zabydlovat, aby rozvíjely schopnosti rukou, srdce i hlavy. 
 

 
 
 
        
 
 
 
 
       Člověk přichází z prenatální existence, kde duchovně-duševně působily 
planety. Planety na něj působí také během jeho života, a to v ptolemaiovském 
pořadí. 
Tento rytmus ukazuje, že člověk se v prvních třiceti letech fyzicky stále více 
inkarnuje, od poloviny života se však soustřed'uje na rozvoj duchovně-



duševních schopností. V dnešní době vidíme často jen tělesné stárnutí. Když se 
však například u rostliny začne opět zmenšovat velikost jejích listů, tehdy se v ní 
vyvĺjejí vyšší orgány (květ a plod). Toto Goethovo učení o metamorfóze, 
demonstrované nejprve na rostlinách, má ovšem paralelu také u člověka a jeho 
vývoje. 
 
Ve schématu prarostliny je patrné stahování a odhmotňování, aby vznikly květ, 
plod a semeno. V metamorfóze vývoje vidíme, že vývoj k vyššímu, 
uskutečňující se v různých přírodních říších, ale také vývoj člověka, je možný 
jen prostřednictvím odhmotňování, odvitalizování a odanimalizování To platí i 
pro život člověka. Právě odbourávání životních sil umožňuje duševní život,. 
Avšak i překonavani pudů (odanimalizování) umožňuje morální vědomíJá, 
„projástvení" člověka. 
       V následující charakteristice lidského života jako sedmiletého rytmu jsou 
stale vyšší bytostné články člověka (podle Rudolfa Steinera) ukázány v 
souvislosti s planetárními silami a jednotlivými sedmiletími. 



 
 
 
 
 



 
Nejprve se uplatní měsíční síly, které formují tělo a z genetického materiálu 
poskytnutého otcem a matkou ho individualizují. Při výměně zubů (sedm let) se 
merkuriální rytmická soustava uvolňuje pro školní, duševní vývoj. Od 
čtrnáctého roku života jsou splněny i tělesné předpoklady k tomu, aby se 
duševně duchovně po venušském způsobu rozvíjela otázka partnerství. V 21 
letech je dosažen věk pro zrození Já, i když Já dnes ve stále větší míře 
probleskuje již dříve. 
       Následující tři sedmiletá období představují dobu slunečního utváření 
osobnosti, v jejímž středu se nachází 33. rok života. V tomto životním úseku se 
člověk rozhoduje, jestli je ochoten vyvíjet - často teprve na základě krizí - své 
vyšší bytostné vlastnosti. 
       V marsovském sedmiletí se zrcadlí síla Venuše. V tomto životním úseku jde 
o prosazení vlastního Já, ovšem ve smyslu vyšší síly Já. 
       Pak přichází doba Jupiteru, tohoto „malého Slunce". Tady člověk může 
uplatňovat morální fantazii a intuici a uskutečňovat takzvanou morální techniku. 
Rudolf Steiner to nazývá „žít v lásce k jednání a nechat žít v porozumění pro 
cizí vůli. Saturnské síly se mohou postarat o rozvoj mystických sil. Saturn však 
také ukazuje hranice; a důležitým hraničním mezníkem je smrt. Ted'je na čase, 
abychom měli smrt stále na paměti: „Kdo nezemře, dříve než zemře, ten zhyne, 
když zemře!", tak zní již citovaná slova Jakoba Böhma. Léta po 63. roce života 
jsou nám darována navíc. Možná se nesou ve znamení vyšších planet Uranu, 
Neptunu a Pluta a samozřejmě stálic. 
       Existují i jiné koncepty rytmizace lidského života, například koncept Bruna 
a Louisy Huberových, kteří životu přisuzují šestiletý rytmus. Šestiletí jsou u 
nich charakterizována v rámci horoskopu jako dvanáct krát šest roků. 
 
Právě těchto 72 let je „nejmenším rytmem" platonského světového roku. 
Zemská osa se tak za 72 roků otočí o jeden stupeň. Tato doba (72 let odpovídá 
jednomu lidskému životu) je 360 krát nutná k tomu, aby se dosáhlo čísla 25 920. 
Každá z planet má ovšem svou dobu oběhu. Při svém návratu stojí opět v místě 
narození: u Slunce je tornu každým rokem o narozeninách, u Jupiteru každých 
dvanáct let, u Saturnu každých třicet let. Když se někdo dožije 84 let, uskutečnil 
Uran jedenkrát svoji cestu kolem Slunce. Důležitý je ještě takzvaný měsíční uzel 
ve věku osmnácti let, sedmi měsíců a devíti dní. Po této době máme opět stejné 
sluneční a měsíční poměry jako při narození. Měsíční uzly zhruba v 18, 37 a 56 
letech jsou považovány za otevření se novým impulsům. 
       Tak by se dalo najít ještě mnoho dalších astronomických rytmů, jak je 
představuje například Wilhelm Hoerner. Všechny tyto kosmické rytmy jsou 
však jen možností utváření vlastního života. Člověk zkrátka není jen Božím 
tvorem, určovaným zvenčí, ale je tvůrcem vlastního života, a je důležité, aby 
každý člověk v sobě nechal růst svůj život, dokud není na čase přijmout nové 



impulsy. Je nutný ten správný Kairos: správná míra, pravý okamžik. Tak se již 
ve Starém zákonu praví (Kazatel): „Všechno má svůj čas." 
       Čas narození se ukazuje v nativním horoskopu. Rudolf Steiner však 
poukazuje na to, že horoskop smrti je možná ještě důležitější, pokud časové 
rytmy v životě nahlížíme pozpátku. Možná, že život je ve svém utváření 
orientovaný na smrt víc, než si myslíme. Ono „žít ke smrti" a „zemřít k životu" 
lze podle Novalise vidět i takto: „Když zemře duch, stane se člověkem." 
  
 
  
  

 
 

 
 
 
Rytmus duchů času: 72 a 354 roků 
 
Kořeny nauky o střídání epoch sahají až k sedmeru božstev uctívaných v 
babylonských chrámech. V křesťanství se objevují pod hebrejskými jmény: 
Gabriel, Rafael, Anael, Michael, Samael, Zachariel, Orifiel. 
Kosmická doba jednoho lidského života je, jak jsme již řekli, 72 roků. To je 
však zároveň i doba, kterou potřebuje zemská osa, aby se ve světovém 
platonském rytmu posunula o jeden stupeň. 
       Slovenský angelolog Emil Páleš podal ve své obsáhlé knize Angelologie 
dějin. Synchronicita a periodicita v dějinách podrobný přehled vědy o andělech. 



Tato kniha dosud ovšem nebyla vydána v německém jazyce, k dispozici je ale 
německé shrnutí (viz www.sophia.sk). Páleš uvádí soupis „72letých duchů 
času". K archandělům přiřazuje sedm klasických planet: Michael - Slunce, 
Gabriel - Měsíc, Samael - Mars, Rafael - Merkur, Zachaniel - Jupiter, Anael - 
Venuše, Orifiel - Saturn. Planety jsou synonymy těchto archandělů. Už Bible 
mluví o andělech jako o bytostech hvězd. Astronomické hvězdy jsou fyzickými 
těly andělských bytostí. Avšak vlastní archandělská období trvají 354 roků: 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
•   Michael: sluneční archanděl, vítězící bojovník s drakem, archanděl, který byl 
při  
    vyhnání z ráje, a strážce prahu při posledním soudu, anděl lvovsky zlatého  
    podkladu, moderní zlaté měny, demokracie, duše vědomé a moderního 
vědomí. 
•   Gabriel: měsíční archanděl, tajemství věčného mládí, anděl rozmnožování,  
    mateřství, obraznosti, růstových sil, touhy po stříbrném, rakovitém vnitřním  
    prostoru, inspirátor dětského baroka, naturalismu, islámu, archetyp Velké 
Matky. 
•   Samael: marsovský archanděl Božího hněvu, vítěz nad starými formami a  
    průkopník budoucnosti, přinašeč železa krve, původce drakovitých dinosaurů 
v  
     pravěku, inspirátor válečnické vůle, plamenné gotiky, rytíř odvahy a slova. 
•   Rafael: merkurský archanděl, stavitel katedrál a univerzit, božský léčitel, 
inspirátor  
    lékařství, obchodu, rokoka, osvícenství, volnomyšlenkářství, zakladatel 
cynismu,  
    satiry, sofismu, velká láska k učenosti, k racionalismu. 
•   Zacharie/:jupiterský archanděl moudrosti a klidu, přináší vývoj, blahobyt a 
plody  
    dobra, korunuje královské hlavy, je archandělem míru, obyvatelem znamení  
    Střelce; patron Indoevropanů, tvůrce renesance, moudrý učitel geometrie,  
    geografie a filosofie. 
•   Anael: venušský archanděl lásky, ranních červánků, harmonie a krásy. Čeho 
se  
    dotkne, to se naplní nadšením a vroucností. Anael zjemňuje a zušlechluje 
duše. Je  
    múzou básníků a trubadúrů, duchem puberty a oddělenosti pohlaví, člověk  
    povznesený v chemické svatbě. 
•   Orifiel: saturnský archanděl smrti, v sobě spočívající věčné síly Polárky,    
    zpomalování, bolesti, neomylný keplerovský duch, který hledá a nalézá 
pravdu v  
    sobě i ve vesmíru, architektonická inspirace kromlechů, kupolí, observatoří a  
    hrobek. 
 
Marsovský archanděl Samael vládl například od roku 1917 (Leninova revoluce) 
do roku 1989 (zhroucení komunistického panství ve východní Evropě). 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Platonský světový rytmus a kulturní epochy 
 
I když se dnes někteří lidé dožívají mnohem vyššího věku, znamená 72 let 
kosmického lidského bytí úctyhodné stáří. Ještě jednou si na tomto místě 
zopakujme: během těchto 72 roků se jarní bod, tedy průsečík ekliptiky a 
nebeského rovníku za jarní rovnodennosti, posune o jeden stupeň. Průchod 
jarního bodu celým zvěrokruhem (360°) trvá 25 920 roků. To je takzvaný 
platonský světový rok. Jedna dvanáctina tohoto roku je platonský světový měsíc 
(2160 roků). Důvodem tohoto posouvání jarního bodu je pohyb zemské osy 
kolem pólu ekliptiky. Zemská osa směřuje v současnosti k Polárce, to znamená 
ke hvězdě nacházející se v oji Malého vozu, do místa nacházejícího se asi 47 
úhlových minut vedle této hvězdy. 
 
Před více než čtyřmi tisíci lety směřovala zemská osa k jedné hvězdě v ocasu 
Draka - atd. Zemská osa se tedy při svém kroužení kolem pólu ekliptiky 
(uprostřed Draka) naklání pokaždé k jiné oblasti hvězdné oblohy. V současné 
době se naklání k souhvězdí Blíženců, které proto také vystupuje nejvýše nad 
jižní obzor a je tak místem, kde má Slunce v průběhu roku o svatém Janu svůj 
kulminační bod. O tři měsíce (souhvězdí) dříve, 21. března, máme jarní 
rovnodennost, a to v souhvězdí Ryb. Tento pohyb zemské osy kolem pólu 
ekliptiky vzniká, jak již bylo řečeno, v důsledku naklonění zemské osy vůči 
rovníku 0 23,5 stupně a její rotace. Tím vzniká tento dvojitý kužel. 
 



 
 



 
 

 
 
popisky na vnějším obvodu kruhu,                         popisky uvnitř kruhu: 
ve směru hodinových ručiček 
Platonský světový měsíc                                              Indové 
2160 roků                                                                    Peršané 
síderické epochy                                                         Egypťané, Babyloňané 
přípravná doba                                                         Řekové, Římané 
1200 let 1960 I.                                                         Evropané  
Jarní bod 5 ½°                                                                 Slované 
posun jarního bodu za 2160 roků                                    Američané 
 
kulturepochen = kulturní epochy                                    Flut = potopa 
7 poatIantských kulturních epoch                                    zánik Atlantidy 
7 atlanských kulturních epoch                                         Kristův impuls  
                                                                                         heute = dnes 



 
 
 
Země se tedy denně (za 24 hodin) otočí jednou kolem vlastní osy, za rok (365 
dní) oběhne kolem Slunce a za 72 roků (jeden lidský život) vykoná soustředný 
otočný pohyb kolem pólu ekliptiky o jeden stupeň. Fenomenologicky se však 
tento pohyb zemské osy ukazuje v pohybu jarního bodu zvěrokruhem. Před 
dvěma tisíci lety se jarní bod dosud nacházel v Beranu, v roce 2375 vstoupí do 
Vodnáře. 
      
Průchodem jarního bodu souhvězdími zvěrokruhu vznikají siderické epochy. 
Souběžně, nikoli však identicky následují kulturní epochy ve stejných 
zvěrokruhových kvalitách. Klíčovým datem je rok stanovený zřejmě 
babylonskými astronomy; byl to rok nástupu jejich krále Nabonassara do úřadu 
(747 před Kristem) a tímto rokem začal věk Berana a beraní kulturní epocha. 
Tento letopočet se stal později východiskem i pro Ptolemaia, především ale také 
pro Rudolfa Steinera, který tyto kulturní epochy uvedl do dějinných souvislostí. 
Tato kulturní epocha Berana však v žádném případě není totožná se vstupem 
jarního bodu do souhvězdí Berana. K tomu došlo již o 1200 let dříve. Máme 
tedy, jak ukazuje nákres, astronomický vstup jarního bodu do příslušného 
souhvězdí a o 1200 let později začátek k němu přináležející kulturní epochy. Po 
začátku této kulturní epochy zůstává jarní bod ještě 960 roků v příslušném 
souhvězdí zvěrokruhu. Opět se tedy nejprve něco děje v kosmu, a teprve pak v 
historii lidstva jako kulturní impuls. 
       Siderická údobí a k nim přináležející kulturní epochy, ale také průchod 
jarního bodu souhvězdími zvěrokruhu ukazují, jak se v dějinách lidstva 
projevují vesmírné hodiny. Ručičkou těchto hodin je jarní bod. Můžeme se tak 
vrátit i daleko před počátek kulturní epochy Berana: před začátkem kulturní 
epochy Raka nastala velká potopa, jak o ní hovoří Bible, a atlantská katastrofa, 
zánik Atlantidy, jak o něm hovořil Platón. Ještě dříve, jak o tom víme především 
z líčení Rudolfa Steinera, probíhaly atlantské kulturní epochy, které měly své 
centrum v Atlantidě. 
 
Velký vůdce lidstva Manu, v Bibli zvaný „Melchisedech" nebo „Noe", zavedl 
lidstvo po potopě do centrální Asie a odsud založil indogermánské poatlantské 
kulturní epochy: do minulosti se ohlížející indická kulturní epocha Raka (7227-
5067 před Kristem) žila ještě velmi silně v atlantském pravědomí. 
       Praperská kultura (5067-2907 před Kristem) jako blíženecký impuls žila v 
polaritě světla a temnoty, Ahura Mazdy a Ahrimana, jak ji zvěstoval prorok 
Zarathuštra. Toto učení o světle a temnotě se později objevuje mimo jiné v 
manicheismu (třetí století po Kristu, u katarů (dvanácté století) a u rosikruciánů 
a alchymistů (šestnácté století). 
 



Následující epocha začala v roce 2907 před Kristem: jsou to egyptská a 
babylonská kultura, které tvořily centrum. Tady se také nalézá v této knize 
popisovaná „kolébka" komplexní hvězdné nauky. K nebi (rohy) a zemi (trávení) 
orientovaná povaha býka je znakem této velkolepé býčí kulturní epochy. K tomu 
je v rozích Býka ještě Slunce. To znamená, že Slunce se během staroegyptské 
kulturní epochy nacházelo na jaře v souhvězdí Býka. 
Člověk se dosud prožíval jako božské stvoření, zároveň však tvořil co do 
rozměrů a monumentality obrovské stavby (pyramidy, chrámy, věže atd.). 
 
Rokem 747 před Kristem začíná v Řecku a v Římě a jejich koloniích kulturní 
epocha Berana. Člověk poznává sám sebe jako individuum, což se odráží v 
architektuře řeckého chrámu. 
Člověk (sloup) již stojí individuálně, sám za sebe. Jako skupina však ještě nese 
duchovně-božský svět, totiž tympanon. Ve znamení Berana se síla soustřed'uje v 
hlavě. Athéna, ta, která myslí, se zrodila z Diovy hlavy. Do dějin lidstva 
vstupuje patriarchát. Tato doba znamená zároveň zrození vědy. 
S kulturní epochou Ryb, která začíná roku 1414 po Kristu, vstupujeme do věku 
renesance. Tady je svobodná osobnost, která je oslavována, ztvárněna třeba v 
Michelangelově (1475-1564) soše „Davida". 
 
Síly osobnosti jsou ovšem zprvu také silami egoismu, sebeprosazení. To jsou 
vlastně ještě síly beraní. V budoucnu však musí být rozvinuty síly citlivých 
spirituálních Ryb. Teprve v roce 2375 vstoupí jarní bod do souhvězdí Vodnáře. 
Pak bude nutných opět 1200 let, než se kulturní epocha Vodnáře naplní. 
       Tyto zvěrokruhové síly tedy působí v dějinách lidstva. Avšak nezávisle na 
tom zasahuje do dějin světa bytost Krista - jak to ukazuje Rudolf Steiner v knize 
Křest'anství jako mystická skutečnost a mysteria starověku - která se od křtu v 
Jordánu až po vzkříšení jako člověk obětovala lidstvu. Tím bylo ve všech 
lidských duších posíleno vyšší Já. Rozvíjena již neměla být rasa, nýbrž 
individuum. Bez Kristovy síly není překonání rasismu a egoismu v lidech 
možné. 
       Budoucí lidství vodnářského charakteru nastane nejprve za několik set let 
jako astrologický věk Vodnáře a o 1200 roků později ve vodnářské kulturní 
epoše. Ta pak opět potrvá 2160 let. Má být epochou slovanskou a následující 
kulturní epocha Kozoroha pak americkou. 
       Tyto obrovské časové dimenze jsou skoro až příliš veliké na to, abychom je 
dokázali vnímat jako realitu. Hvězdný svět se však manifestuje právě v 
nekonečně větších časových obdobích, než jaká můžeme my lidé poznat v 
průběhu našeho života. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


