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Kapitola druhá

BOD ŠTĚSTÍ: BOD HARMONIE

Studie zabývající se astrologií slunečních znamení věnují hodně 
pozornosti vlivu protilehlých znamení. Zdá se, že bylo všeobecně 
přijato, že zakouší-li člověk při prožívání svého slunečního znamení 
potíže, má silný sklon projevovat se těmi nejnegativnějšími vlast-
nostmi protilehlého znamení. Právě z tohoto důvodu jsou Býci, kteří 
se prakticky nikdy nerozčílí, známi těmi nejvýbušnějšími reakcemi 
z celého zvěrokruhu. Tyto velmi řídké, ale mocné výbuchy nejsou 
vůbec projevy Býka, nýbrž se jedná o nejnegativnější vlastnosti 
jeho protipólu – Štíra.

O Racích je známo, že když se jich něco dotkne, odseknou, 
stáhnou se do ulity, schovají se za zeď a s tím, kdo se jich dotkl (ať 
to byl kdokoli), nepromluví někdy celé měsíce. Tento druh chování 
se vůbec neshoduje s Rakovou skutečnou vřelostí a upřímností, ale 
je jedním z negativních projevů jeho protipólu – Kozoroha.

Odmítne-li člověk pomoc a velkorysou radu Lva, který o něj 
projevuje zájem, lze téměř s jistotou očekávat, že Lev odvětí: „Dob-
ře, udělal jsem, co bylo v mých silách, teď dělej, jak myslíš.“ Tento 
očividně odmítavý postoj u Lva samotného nikdy nenajdeme. Vidí-li 



však Lev bezvýchodnost dané situace, převáží v něm Vodnářova 
blazeovanost.

U případů podobného chování lze snadno vypozorovat, že každé 
sluneční znamení vykazuje silné rysy svého protějšku. Ve většině 
případů se bude jednat o nejnegativnější rysy protikladného zname-
ní, protože ty se obvykle dostavují jako následek odporu a frustrace, 
s nimiž se člověk setkává při pokusech být sám sebou. Dalo by se 
to přirovnat k přísloví „tonoucí se stébla chytá“.

Co se však týče bodu štěstí, musíme o protilehlých znameních 
uvažovat jinak. Bod štěstí je vždy bodem harmonie. Aby tímto způ-
sobem fungoval, nesmíme dopustit, aby znamení, které je k němu 
protilehlé, zasahovalo negativním způsobem na opačnou stranu. 
Jestliže to dopustíme, pak nemůže bod štěstí fungovat jako harmo-
nický střed horoskopu člověka. Namísto toho se kvůli velmi silné-
mu přetahování mezi znamením, do kterého spadá, a protilehlým 
znamením deformuje. Je-li člověk ochoten učit se projevovat těmi 
nejpozitivnějšími vlastnostmi opačného znamení, pak odstraňuje 
překážky, které jinak bodu štěstí brání projevovat se tím nejlepším 
způsobem.

Radost, štěstí, snadné fungování a koncept harmonie obecně 
nejsou pouhými výsledky spojení pozitivních sil. To je pouze jedna 
strana mince. Ve skutečnosti jsou to projevy absence protichůdných 
sil. Proto zakouší-li člověk ve svém životě deset pozitivních sil, 
zakouší zároveň deset negativních jednotek – deset protichůdných 
jednotek. Takže celkově to v něm zanechá pocit neutrality. Jakmile 
je rovnováha porušena buď přidáním jedné pozitivní, nebo odstra-
něním jedné protichůdné síly, začne člověk zakoušet více radosti. 
Když se však rovnováha poruší opačným směrem – odstraněním 
jedné pozitivní nebo přidáním jedné protichůdné síly, člověk začne 
svůj pocit radosti ztrácet. Abychom tomuto procesu porozuměli, 
musíme se na celý koncept radosti dívat jako na něco, co se zdá být 
nevycentrovaným bodem ve spektru pozitivních a negativních sil. 
Jakkoli nevycentrovaně vypadá naprosto pozitivní prožitek radosti, 
je to ve skutečnosti samotný střed naší bytosti.



Zdá se, že svět je plný pozitivních a negativních sil, které se 
projevují jako žádoucí či nežádoucí okolnosti, s nimiž se musí kaž-
dý člověk vyrovnávat. V této souvislosti je důležité si uvědomit,  
že se všichni musíme s těmito silami vyrovnávat skrze samotný 
střed naší bytosti. Bereme-li v úvahu stávající stadium evoluce  
(a vědomí) člověka, liší se tato bytost okamžik od okamžiku, člo-
věk od člověka. Právě sám na sobě musí člověk provést největší 
díl práce. Zároveň musí pracovat na svém vědění. V současnosti je 
prožitek rovnováhy milionů očividně protichůdných sil jak dobrých, 
tak zlých, nebo pozitivních a negativních, žádoucích a nežádoucích, 
„dopřán“ pouze Bohu. V naší lidské rovině jsme každý malou částí 
Božského celku. Přestože se zdá, že střed bytosti každého z nás je 
daleko vzdálen od samotného středu univerzální bytosti – kterou je 
schopen nahlížet pouze Bůh sám –, jsme nicméně schopni zakoušet 
Božskou radost naprosto jedinečným způsobem.

Hledá-li každý člověk svou radost tak, že využívá Slunce, Lunu 
a ascendent tím nejpozitivnějším způsobem, snaží se neurážet, 
nezraňovat a nevnášet negativitu do vztahů k lidem a okolnostem 
představovaných znamením a domem protilehlým vůči jeho bodu 
štěstí, zakouší svět v Božích očích pozitivní evoluci. Hledá-li  
na druhou stranu člověk radost tím nejpozitivnějším harmonickým 
využitím Slunce, Luny a ascendentu, ale nedokáže se vyrovnat  
s lidmi, okolnostmi a událostmi symbolizovanými domem a zname-
ním protilehlým vůči jeho bodu štěstí, pak – viděno Božíma očima 
– zakouší svět chaos.

Bod štěstí má vždy Božskou kvalitu, která přesahuje jedincovo 
osobní úsilí, přesvědčení a pocit štěstí. Proto je důležité, aby člo-
věk při hledání toho, co je pro něj nejlepší, nenarušoval to, co je  
v konečném důsledku nejlepší pro evoluci společnosti, jíž je součás-
tí. Z tohoto důvodu je třeba se všemi faktory, které jsou v rozporu 
s rozkvětem jedincova bodu štěstí, zacházet tím nejpozitivnějším 
možným způsobem. Odpověď na všechny tyto problémy spočívá  
ve schopnosti člověka zaujmout ke všem těmto faktorům, okolnos-
tem a událostem spojených s domem a znamením protilehlým vůči 



jeho bodu štěstí zcela neosobní postoj. Tyto faktory mohou člověka 
ve své univerzálnosti snadno svést z jeho vlastní cesty, která jediná 
mu může přinést největší radost. Člověk se musí naučit tyto fakto-
ry přijímat a vyrovnávat se s nimi tak, aby to přispívalo k evoluci 
světa. Aby spolupracoval nejenom s Božským Dobrem, ale současně 
aby zůstal imunní vůči všem faktorům, které jsou dle jeho názoru 
v rozporu s jeho osobním pocitem radosti.

Člověk se v domě a znamení, jež jsou protilehlé k bodu štěstí, 
setkává se svým neosobním Já. Proto vzniká sklon reformovat 
postoje a modely chování druhých. Člověk začíná chápat tu část 
sebe samého, která není osobní, ale která odráží roli, již jedinec 
hraje v Mistrově plánu. Projevuje-li člověk v této oblasti lásku, 
porozumění a moudrost, které dává Bůh, naplňuje svůj závazek 
vůči němu. Čím lépe je toho schopen, tím více mu bude umožněno 
zakoušet bod štěstí. S tímto postojem odstraní všechny negativní 
síly osobního Já, protože pozná a vyjádří své neosobní Já, které je 
určeno Bohu. Osobní pocit radosti, jak jej nalézáme v bodu štěstí,  
a neosobní pocit radosti, který nalézáme při vyjadřování univerzál-
nějšího aspektu svého Já v protilehlém znamení, mohou být navzá-
jem v harmonii, nikoli v neustálém konfliktu.

Přesný stupeň a znamení protilehlé vůči bodu štěstí, skrze nějž 
zakouší každý z nás určitou část univerzální reality, nazývám bo-
dem neosobního vědomí(dále NV) – symbolizovaným (viz. značka 
na str. 30), jak uvádím v horoskopech v sedmé kapitole. Naplňuje-li 
člověk svůj bod neosobního vědomí, začíná masivně narůstat podpo-
ra a pomoc, které se mu z této oblasti horoskopu dostává. Nejenže 
člověk začíná odstraňovat překážky, které by mu jinak stály v cestě 
při prožívání velkých výhod, jež bod štěstí skýtá, ale ve skutečnosti 
mu tato podpora a pomoc nabízejí i správné vnímání perspektivy, 
díky níž může pociťovat velkou osobní radost. Zároveň mu tato 
podpora a pomoc umožňují poznat, že je integrální součástí kos-
mického celku.

Zda člověk považuje za Boha nějaké vzdálené, neurčité 
božstvo, nebo celkový úhrn vnímatelné kosmické reality, hraje  
v této souvislosti jen malou roli. O co skutečně jde, je skutečnost, 



že jedincovo osobní vnímání Štěstěny a radosti je nemožné bez 
pocitu, že spolupracuje s nějakou vyšší silou. Ať už je tato vyšší 
síla cosi nekonečného, v co člověk věří, zdroj dokonale vyváženého 
vesmíru nebo jednoduše nalaďění na přírodní síly vymykající se 
osobní kontrole, není pochyb, že v poznání a spolupráci s touto 
silou spočívá veškerý potenciál nutný k zakoušení velkého štěstí 
a k porozumění skutečnosti, že život člověka je plynoucí součástí 
řeky všeho života.



Kapitola třetí

BOD ŠTĚSTÍ V DOMECH

V prvním domě
V tomto případě se člověku dostane od života největšího dobra, 

až se naučí být naprosto subjektivní, nikoli pouze v souvislosti 
se sebou, ale také ve svém obecném pohledu na svět. Koncept 
subjektivního vědomí se ve srovnání s objektivním vnímáním re-
ality obecně považuje za negativní rys. Pro člověka s bodem štěstí  
v prvním domě je schopnost dívat se na sebe a na svůj svět výlučně 
svýma vlastníma očima, a nikoli očima druhých tím, co mu přinese 
největší prospěch. Myšlenka na úspěch v nějaké oblasti života je 
založena na schopnosti soustředit energii jedním určitým směrem 
bez bočního rozptylování. Za tímto účelem je třeba rozvinout vy-
soce subjektivní a jednoznačný pohled na život. Až si tento člověk 
uvědomí, že všechno pochází z něj, bude méně závislý na tom, jak 
se druzí dívají na něj a na jeho práci.

Objevuje-li se bod štěstí v prvním domě, je vysoce pravděpo-
dobné, že Slunce a Luna tvoří v horoskopu konjunkci. V případech, 
kdy tomu tak je, jasně vysvítá důležitost spojení síly obou těles. 
Tak se na sebe člověk může dívat jako na střed svého života a může 
se vytrvale snažit dosáhnout celistvosti. Zbytek světa, se kterým 



přichází do styku, bude pak s jeho vlastními cíli a ambicemi v sou-
ladu. Pro tohoto člověka je důležité, aby vedl svůj život nějakým 
smysluplným směrem. Od druhých se mu nedostane pomoci, pokud 
o ni nepožádá. Svými požadavky však snižuje dobro pocházející 
z bodu štěstí v prvním domě, protože se spoléhá méně na sílu har-
monického Já, které je přitom schopen si vytvořit. Jeho největší 
štěstí přijde, až bude vykazovat nezávislost a schopnost vystačit 
si sám. Ať dosáhne v životě jakkoli vysokých cílů, v konečném 
důsledku budou podružné ve srovnání s tím, co pochopí objevem 
sebe samého.

Povýší-li ho v práci, nebude to na základě cizího úsilí. Koupí-li 
na něco skvělého v obchodě se starožitnostmi, to nebude proto, 
že by mu někdo řekl, aby tam zašel. Najde svůj vlastní jedinečný 
zlatý poklad – za předpokladu, že bude ochoten natáhnout pro něj 
sám ruku.

Při svém úsilí dosáhnout úspěchu zjistí, že jeho vysoce soutěživá 
povaha funguje nejlépe, když se snaží překonat vlastní minulé úspě-
chy, namísto aby bojoval se silami, lidmi a projekty, které stojí mimo 
něj. To jenom narušuje jeho soustředění a tříští jeho energii.

S takto postaveným bodem štěstí je velmi důležité osobní vystu-
pování. Čím lépe proto člověk dokáže potěšit druhé svým harmonic-
kým chováním a jemnou, vstřícnou osobností a ochotou nepůsobit 
v životě druhých zmatek, tím více prostoru mu druzí dají.

Protože bod NV spadá do sedmého domu, musí tento člověk 
zaujmout neosobní a duchovní přístup k manželství a ke všem zále-
žitostem, ve kterých má co do činění s druhými lidmi. Své nejvyšší 
pravdy pozná ve společnosti druhých. Lidé budou fungovat jako 
prostředky k otevírání jeho nitra. Bude-li tento člověk schopen apli-
kovat nová zjištění nebo pravdy na sebe, získá nakonec velkou vládu 
nad svým omezeným egem. Porozumění určité formě „sobeckosti“ 
umožní člověku zakoušet svobodu vyššího řádu; svobodu, při kte-
ré se ztrácejí hranice mezi osobní potřebou a potřebami druhých.  
Z omezeného ega se stane služebník vyššího Já, které je pro všechny 
lidi stejné. Jak se toto ovládání zdokonaluje, zakouší člověk radost 
skutečného naplnění.


