Solilunární kalendář pro rok 2021
(gregoriánského kalendáře),
rok 8 Nového Věku

zpracoval Bohumil Lipka

xxxToto dílko není obvyklý lunární kalendář, kde se dozvíte, jak využít přechody Luny
jednotlivými sektory Zvěrokruhu pro běžnou praxi. Je spíše určen k práci na sobě v
souladu se solilunárními cykly a Sabiánskými symboly, zejména pro energetická cvičení v
přírodě. Sabiánská symbolika je také užitečným vodítkem pro to, jak využít jednotlivé
cyklické události ke specifickým účelům, daným popisem jednotlivých symbolů. U prvního
novoluní lunárního roku, kdy začíná 1. Sečen, Sabiány zároveň naznačují téma,
charakterizující celý nový rok.
xxxTento kalendář našich slovanských předků kombinuje solární a lunární cyklus. Rok
začíná a končí Zimním slunovratem, nazývaným KRAČUN – nejkratší den v roce.
Rovnodennosti a slunovraty (tzv. Mužské svátky) mají relativně pevná data. První měsíc
se nazývá Sečen, a začíná prvním novoluním po KRAČUNU (1. Sečen – první lunární
měsíc Nového roku). Začíná jím první čtvrtletí lunárního roku. Vždy v polovině takto
započatého čtvrtletí, určené úplňkem, nastávají finální okamžiky sezóny, známé jako
Hromnice, Pálení Morany, Dožínky, a Dušičky. Tyto tzv. Ženské svátky, spojené s
pohybem luny jsou tedy pohyblivé. Více o těchto svátcích v Dodatku II.

xxxÚsek mezi KRAČUNEM a 1. Sečnem je zbytek měsíce, který začal novoluním před
KRAČUNEM, a přesahuje do Nového roku. Nazývá se Hruden nebo Malý Sečen. Jde tedy
jen o různá pojmenování téhož lunárního cyklu. Všechny měsíce tedy začínají novoluními
– střídají se cykly dlouhé cca 29,5 dne, jednotlivé lunární čtvrtě vymezují „týdny“, cca 7,4

dní dlouhé; poslední den každé čtvrtě je „neděle“ – odpočinek. Měsíc, jako časový úsek,
je tedy logicky odvozen od lunárních fází. Takový kalendář, jak vyplývá z logiky věci, nepotřebuje žádné přestupné roky či měsíce, ani jiné přepočty; je to prostě lunární cyklus
spojený se slunečním. Jednoduché, přesné, v souladu s přírodou. A na obloze s malými
astronomickými znalostmi poměrně snadno rekonstruovatelné! Viz Dodatek I.
xxxPozoruhodné je, že zpoždění prvního novoluní od KRAČUNU (1. Sečen), skutečně
signalizuje, jak bude zpožděná celá zimní sezóna! Totéž platí i pro ostatní novy po
slunovratech a rovnodennostech. První zimní měsíc Sečen letos (2021) začíná s více než
3 týdenním posunem od KRAČUNU (13. 1. 2021) – zimní sezóna bude zpožděna o 3
týdny. Zároveň můžeme použít i takzvanou Dvanáctici – poznatek našich předků –
prvních 12 dní od KRAČUNU naznačuje charakter počasí pro dalších 12 lunárních
měsíců. Příroda se tím vším skutečně řídí! Je ovšem jasné, že na různých částech
našeho území bylo počasí mírně odlišné, takže si prognózy Dvanáctice upravte podle
vlastního pozorování z místa bydliště.

Dvanáctice pro tento rok 2021
1. měsíc Sečen –

7. měsíc Červen –

2. měsíc Luten –

8. měsíc Červenec –

3. měsíc Berzen –

9. měsíc Serpen –

4. měsíc Duben –

10. měsíc Rujen –

5. měsíc Traven –

11. měsíc Listen –

6. měsíc Lipen –

12. měsíc Studen –

xxxCyklus života našich předků byl a je díky solilunárnímu kalendáři v souladu s rytmy
přírody, které mají na naši existenci větší vliv, než si dnešní učenci a teoretici připouští.
Dnes lidé opět hledají ztracené pouto k přírodě. Je jím i návrat k přirozenému vnímání
cyklů přírody – fází Luny a Slunce. Život podle takového přírodního kalendáře garantuje
harmonickou existenci celé společnosti. A naopak, naší kultuře podsunuté vyumělkované
kalendáře, kde každý měsíc má jinou délku, a navíc ani nemají nic společného s cykly
přírody a nebeských těles, vytvořily disharmonickou společnost, a destrukci. Pokud tedy
chceme docílit stabilní svět, musíme odmítnout takové pseudo–kalendáře, právě pro jejich
dopad na náš život. Ať je tedy tento můj kalendář malým příspěvkem k nalezení harmonie
s přírodou i sami se sebou. To nám všem přeje autor projektu, Bohumil Lipka.
Časové údaje jsou uváděny v přirozeném středoevropském čase – SEČ, a jsou zaokrouhleny po
pěti minutách.

DATUM

. ČAS
. UDÁLOST
.
.
21. 12. 2020 . 11:00 SEČ . ZIMNÍ SLUNOVRAT (KRAČUN, VÁNOCE,
YULE, Jolka (jedlička), Alban Arthuan)
– Nový rok a začátek měsíce MALÝ SEČEN (Hruden)
0 – 1 Kozoroha
Indiánský náčelník žádá uznání moci od shromážděného kmene. Klíčová
poznámka: Moc a zodpovědnost zdůrazněná v každé žádosti po vůdcovství.
Klíčové slovo: Autorita ve vitální skupinové situaci. Výklad: Individuum se nyní
nachází v situaci, která mu dovoluje žádat moc nad svými kamarády, jakkoliv by ta
moc měla být omezená. Je schopen vykonávat tuto moc správně a zodpovědně.
22. 12. 2020 . 00:40 SEČ
30. 12. 2020 . 04:30 SEČ .
06. 01. 2021 . 10:35 SEČ

1. čtvrť
Úplněk
2. čtvrť

13. 01. 2021 . 06:00 SEČ . SEČEN – Novoluní
23 –24 Kozoroha
Žena vstupuje do kláštera. Klíčová poznámka: Totální zasvěcení se
transcendentálnímu cíli. Klíčové slovo: Dosažení transcendentální jistoty.
Výklad: Podřízení se tvrdé disciplíně klášterního života přináší vnitřní
svobodu zasvětit se cele Bohu.
20. 01. 2021 . 22:00 SEČ
28. 01. 2021 . 20:15 SEČ .
04. 02. 2021 . 18:35 SEČ

1. čtvrť
Úplněk
2. čtvrť

11. 02. 2021 . 20:05 SEČ . LUTEN – Novoluní
23 – 24 Vodnáře
Člověk, který překonal své vášně, učí hluboké moudrosti v pojmech své vlastní
zkušenosti. Klíčová poznámka: Konstruktivní užití toho, co z obtížné minulosti může
být dáno jako příklad těm, kteří se dosud snaží, aby překonali své vášně. Klíčové
slovo: Schopnost komunikace. Výklad: Každý, kdo učinil krok kupředu v evoluci, je
povinen pomoci těm vzadu, aby se dostali na jeho úroveň. Je to učitelský symbol.
19. 02. 2021 . 19:45 SEČ

1. čtvrť

27. 02. 2021 . 09:15 SEČ .
Úplněk (Hromnice, Imbolk)
Luna na 08 – 09 Panny
Expresionistický malíř při práci. Klíčová poznámka: Puzení vyjádřit svůj individuální
smysl pro hodnoty bez ohledu na tradici. Klíčové slovo: Originalita. Výklad:
Vyjadřujeme bohužel spíše hlubokou katarzi a hledání s tragickými svrchními tony.
Je to hluboké hledání a vnitřní konflikt.
Slunce na 08 – 09 Ryb
Žokej pobízí koně, aby předjel své soupeře. Klíčová poznámka: Soutěživý duch
intenzivně mobilizuje svou energii a zručnost v puzení po úspěchu v jakémkoliv
sociálním snažení, které má pro něj význam. Klíčové slovo: Sebeurychlování.

Výklad: Jasný.
06. 03. 2021 . 02:30 SEČ

2. čtvrť

13. 03. 2021 . 11:20 SEČ . BERZEN – Novoluní
23 – 24 Ryb
Na malém ostrově obklopeném ohromnou prostorou moře žijí lidé v těsných
vzájemných vztazích. Klíčová poznámka: Potřeba vědomě akceptovat svá osobní
omezení, aby člověk mohl koncentrovat svou energii, žít soustředěně a naplnit svůj
život. Klíčové slovo: Centralizace. Výklad: Je to symbol soustředění na malý úkol,
který si ale žádá dokonalost a velkou soběstačnost.
20. 03. 2021 . 10:35 SEČ . JARNÍ ROVNODENNOST (VELIKONOCE,
KOMOJADRY, MASELNICE, EQUINOX)
0 – 1 Berana
Žena se právě vynořila z moře, tuleň ji objímá. Klíčová poznámka: Vynoření nových
forem a potencialit vědomí. Klíčové slovo: Impuls být. Výklad: Obdobný obraz je
klíček obilí, který vyrazil ke Slunci a na němž ještě ulpěly zbytky prsti. Žena musí
setřást tuleně, rostlina pozůstatky hlíny – vše, co je stahuje zpět. Tuleň je tu
obrazem savce, který se vrátil do moře – tedy krokem zpět. Teď je důležité být
novým člověkem pro nový cyklus zkušenosti, překonat svou nejistou a slabost,
dívat se dopředu a neohlížet se zpět.
21. 03. 2021 . 15:40 SEČ
28. 03. 2021 . 19:50 SEČ .
04. 04. 2021 . 11:00 SEČ

1. čtvrť
Úplněk
2. čtvrť

12. 04. 2021 . 03:30 SEČ . DUBEN – Novoluní
22 – 23 Berana
Těhotná žena v lehkých letních šatech. Klíčová poznámka: Plodnost. Klíčové slovo:
Vnitřní naplnění. Výklad: Léto je obdobím zrání, na hmotné úrovni si můžeme
představit, že je zde příslib dobré sklizně, na vyšší spirále vývoje cítíme počátek
sjednocení duše s vnitřním Já - s Bohem.
20. 04. 2021 . 08:00 SEČ
27. 04. 2021 . 04:30 SEČ .
03. 05. 2021 . 20:50 SEČ

1. čtvrť
Úplněk
2. čtvrť

11. 05. 2021 . 20:00 SEČ . TRAVEN – Novoluní
21 – 22 Býka
Bílá holubice letí nad "bouřnými vodami". Klíčová poznámka: Duchovní inspirace,
která přichází k člověku po překonaných krizích. Klíčové slovo: Odměna věrným.
Výklad: Biblický příběh - Noe vypustil z archy holubici, aby zjistil, že potopa, které
statečně čelil v poslušnosti božích příkazů, skončila. Holubice se vrátila s ratolestí vody začaly klesat, země se objevila.
19. 05. 2021 . 20:15 SEČ

1. čtvrť

26. 05. 2021 . 12:15 SEČ .
Úplněk (Pálení Morany,
Beltine)
Luna na 05 – 06 Střelce
Kriket. Klíčová poznámka: Rozvoj zručnosti ve skupinových situacích testujících
kolektivní cíle. Klíčové slovo: Rozvíjející se skupinová solidarita. Výklad: Hra učí.
Nejenom zručnosti a dovednosti, ale také férovosti a kooperaci. Individuální vůle se
podřizuje vůli kolektivní.
Slunce na 05 – 06 Blíženců
Dělníci vrtající naftu. Klíčová poznámka: Dychtivost po vědomostech, které zajišťují
bohatství a moc. Klíčové slovo: Ambice. Výklad: Touha poznat síly v kolektivním
nevědomí, které byly základem magie, šamanizmu a kouzel starých časů. Staré
síly lze přizpůsobit novým časům, ale znečištění v nich obsažené je nevítanou
příměsí. Dvojitost Blíženců v sobě zahrnuje dvě protichůdné tendence - jedno z
dvojčat touží po magii, druhé hledá živý zdroj síly a moudrosti Duchovního vědomí
a lásky. Bohužel negativní žádosti jsou zprvu přitažlivější.
02. 06. 2021 . 08:25 SEČ

2. čtvrť

10. 06. 2021 . 11:50 SEČ . LIPEN – Novoluní
19 – 20 Blíženců
Moderní automat vystavuje nadbytek potravin, produktů různých oblastí. Klíčová
poznámka: Asimilace různých vědomostí syntetizující silou mysli. Klíčové slovo:
Asimilace - v negativním smyslu Plýtvání. Výklad: Mentální zmatek může vzniknout
z nedostatku diskriminace - může vést k přesycení a poruchám z toho plynoucím.
18. 06. 2021 . 04:55 SEČ

1. čtvrť

20. 06. 2021 . 04:30 SEČ . LETNÍ SLUNOVRAT (LETNICE, SOLSTI–
CE)
00 – 01 Raka
Námořníci na lodi sundali starou vlajku a vyvěsili novou. Klíčová poznámka:
Radikální změna postoje vyjádřená symbolickým aktem: bod, z něhož není návratu.
Klíčové slovo: Základní reorientace. Výklad: Je to kvadratura na první stupeň
Berana – moment krize, ostrý bod obratu. Slunce se otáčí zpět, dosáhlo svou krajní
severní polohu.
24. 06. 2021 . 19:40 SEČ .
01. 07. 2021 . 22:10 SEČ

Úplněk
2. čtvrť

10. 07. 2021 . 02:15 SEČ . ČERVEN – Novoluní
18 – 19 Raka
Kněz provádí manželský ceremoniál (svatbu). Klíčová poznámka: Ritualizace
produktivních interpersonálních vztahů. Klíčové slovo: Posvěcení. Výklad:
Mezilidské vztahy jsou složité. Naučit se lidi spojovat tak, aby měli pocit, že je to
správné, že tradice je zachována a že se vše se děje ve vyšším zájmu, je důležitá a
těžká role pro každého, kdo tento symbol má ve vínku.

17. 07. 2021 . 11:10 SEČ
24. 07. 2021 . 03:35 SEČ .
31. 07. 2021 . 14:15 SEČ

1. čtvrť
Úplněk
2. čtvrť

08. 08. 2021 . 14:50 SEČ . ČERVENEC – Novoluní
16 – 17 Lva
Kostelní chór zpívá nábožné písně. Klíčová poznámka: Pocit sounáležitosti, který
spojuje muže a ženy v jejich zasvěcení společnému ideálu. Klíčové slovo:
Vzájemnost. Výklad: Jasný.
15. 08. 2021 . 16:20 SEČ

1. čtvrť

22. 08. 2021 . 13:00 SEČ .
Úplněk (Dožínky, Lugna–
sad)
Luna na 29 – 30 Vodnáře
Člověku, který vyšel úspěšně z metamorfózy, se zjevuje Duchovní Bratrstvo, které
má své kořeny v minulosti velmi staré kultury a v němž je mnoho individuálních
vědomí spojeno v zářivém světle Jednohlasného Vědomí. Klíčová poznámka:
Schopnost osoby, jejíž mysl je otevřena a má hluboký smysl pro
sebetranscendenci, aby vešla v kontakt s vyššími formami existence. Klíčové slovo:
Vědomí totality bytí. Výklad: Je to symbol mistrovství.
Slunce na 29 – 30 Lva
Neodeslaný dopis. Klíčová poznámka: Zajištění individua, že všechny myšlenky a
všechny zprávy musí být nevyhnutelně sdíleny se všemi lidmi. Klíčové slovo:
Sdílení a komunikace musí převážit nad touhou vlastnit sám ideje a informace pro
svou slávu. Výklad: Naše myšlenky patří všem - podílíme se na jedné mysli lidstva.
30. 08. 2021 . 08:15 SEČ

2. čtvrť

07. 09. 2021 . 01:50 SEČ . SERPEN – Novoluní
14 – 15 Panny
Jemný hedvábný kapesník - dědictví po odvážných předcích. Klíčová poznámka:
Quint-esence jako základ dobře vykonaných činů. Klíčové slovo: Kultura. Výklad:
Kulturní člověk je ve svém nejhlubším a nejlepším smyslu toho výrazu aristokratem.
Je vlastně květem dlouhé linie předků, kteří přijali odpovědnost za svou skupinu
nebo společnost. Podobně je skutečný žák květem, který korunuje dlouhou sérii
inkarnací.
13. 09. 2021 . 21:40 SEČ
21. 09. 2021 . 00:55 SEČ .

1. čtvrť
Úplněk

22. 09. 2021 . 20:20 SEČ . PODZIMNÍ ROVNODENNOST (POSVĚCENÍ,
MABON)
0 – 1 Vah
Ve sbírce perfektních druhů mnoha biologických forem předvádí motýl krásu svých
křídel, jeho tělo je připevněno špendlíkem. Klíčová poznámka: Nesmrtelný
archetyp, který zjevuje perfektní a zasvěcený život. Klíčové slovo: Individuum je

učiněno svatým, stává se čistým vtělením svého archetypu. Výklad: Proces
okultního žákovství je symbolizován znamením PANNY. Nyní se stal z bytosti
adept, perfektní člověk, skutečně zasvěcený. Je to metamorfóza housenky v motýla
– jako symbolický proces. Je to výraz toho, že se člověk stane perfektním skrze
oběť – v biblickém smyslu je to symbol proměnění na hoře – Ježíš, syn člověka, byl
zasažen paprskem božského světla, které z něho učinilo syna Boha.
29. 09. 2021 . 02:55 SEČ

2. čtvrť

06. 10. 2021 . 12:05 SEČ . RUJEN – Novoluní
13 – 14 Vah
V poledním horku člověk drží siestu. Klíčová poznámka: Potřeba odpočinku v
každodenním vzorci aktivity. Klíčové slovo: Potřeba relaxace. Výklad: Musíme
dovolit funkcím těla i duše zažívat, odpočinout si a osvobodit se od zevních tlaků.
Je nezbytné, abychom někdy na chvíli popustili uzdu snům a fantazii a odpočinuli
si.
13. 10. 2021 . 04:25 SEČ
20. 10. 2021 . 15:55 SEČ .
28. 10. 2021 . 21:05 SEČ

1. čtvrť
Úplněk
2. čtvrť

04. 11. 2021 . 22:15 SEČ . LISTEN – Novoluní
12 – 13 Štíra
Výzkumník dělá laboratorní experiment. Klíčová poznámka: Puzení k úspěchům,
které je u kořenů každé civilizace. Klíčové slovo: Je třeba dávat do vztahu zdánlivě
nesouvisející fakta. Výklad: Je zde zdůrazněna cena individuální iniciativy,
vytrvalosti a logiky, aby bylo pochopeno, jak všechno vzájemně souvisí.
11. 11. 2021 . 13:45 SEČ

1. čtvrť

19. 11. 2021 . 09:55 SEČ .
Úplněk (Dušičky, Samhain)
Luna na 27 – 28 Býka
Žena po přechodu zakouší novou lásku. Klíčová poznámka: Lidská schopnost
pozvednout se ve vědomí a cítění nad biologické limitace. Klíčové slovo: Nové
začátky. Výklad: Máme otevřít svou mysl možnosti začínat vždy znovu. Je
zdůrazněn zralejší přístup k nové zkušenosti.
Slunce na 27 – 28 Štíra
Král víl přehlíží své království. Klíčová poznámka: Schopnost člověka poznat a
vzdát úctu integrujícímu principu v jádru existence. Klíčové slovo: Vnitřní oddanost.
Výklad: Člověk chápe přítomnost duchovního sjednocujícího faktoru v jádru všech
věcí. Tímto principem je Já. Je v nás a všude kolem nás, ve všem.
27. 11. 2021 . 13:25 SEČ

2. čtvrť

04. 12. 2021 . 08:45 SEČ . STUDEN – Novoluní
12 – 13 Střelce
Minulost vdovy byla odhalena. Klíčová poznámka: Karma minulých činů v tom

smyslu, v jakém zasahuje příležitosti, které jsou prezentovány v novém cyklu.
Klíčové slovo: Retribuce - to je jak odplata, tak náhrada škody. Výklad: Jasný.
11. 12. 2021 . 02:35 SEČ
19. 12. 2021 . 05:35 SEČ .

1. čtvrť
Úplněk

21. 12. 2021 . 17:00 SEČ . ZIMNÍ SLUNOVRAT (KRAČUN, VÁNOCE,
YULE, Jolka (jedlička), Alban Arthuan)
– Nový rok a začátek měsíce MALÝ SEČEN (Hruden)
0 – 1 Kozoroha
Indiánský náčelník žádá uznání moci od shromážděného kmene. Klíčová
poznámka: Moc a zodpovědnost zdůrazněná v každé žádosti po vůdcovství.
Klíčové slovo: Autorita ve vitální skupinové situaci. Výklad: Individuum se nyní
nachází v situaci, která mu dovoluje žádat moc nad svými kamarády, jakkoliv by ta
moc měla být omezená. Je schopen vykonávat tuto moc správně a zodpovědně.
27. 12. 2021 . 03:25 SEČ

2. čtvrť

02. 01. 2022 . 19:35 SEČ . SEČEN – Novoluní
12 – 13 Kozoroha
Uctívač ohně medituje nad konečností existence. Klíčová poznámka:
Subjektivní žádost najít to, co je za mezihrou života a smrti. Klíčové slovo:
Člověkova vůle k transcendenci. Výklad: Je to "dobrodružství vědomí". Sahá
hlouběji ke kořenům bytí než přírodní vědy. Je to tajemství, které přitahuje a
fascinuje okultisty, jogíny a mystiky. Je to smysl života. V dnešní době, kdy
stojíme na prahu sebezničení, roste počet těch, které láká meditace. Oheň je
symbolem transformace. Zážitek smrti mění náš přístup k životu od základu pochopíme, že jenom tvořivý aspekt čisté lásky dává náplň naší existenci.
●

Posvátné cykly deváté harmonické řady
Některé starobylé kalendáře našich předků mají svůj počátek o Podzimní
rovnodennosti, kterou také někteří staří nazývali Novoletie. Posvátný cyklus deváté
harmonické řady se řídil podle cyklu devítky v rámci starobylé gematry. Takže
Zvěrokruh byl rozdělen na 9 dílů, po 40°. Tyto cca čtyřicetidenní „měsíce“, známé
také jako Enneady, mají tedy významy stejné, jako gematrický cyklus Devítky. Tyto
cykly se používají převážně pro duchovní práci, pro programování a mazání
starých programů. V každém „měsíci“ tohoto Posvátného cyklu (cca 40,5 dní),
posledních 7 dní (35. až 41.) představuje finální očistnou fázi daného cyklu s
patřičným tématem, a závisí na ní kvalita přechodu do další fáze (41. den byl
jakousi „bezpečnostní zastávkou“).
Dříve se kvůli nedostatku přesných údajů používaly čistě čtyřicetidenní cykly, s
různými korekcemi v přestupných letech, ale dnes už můžeme tyto cykly spočítat
přesně na minutu; takže různé korekce nejsou potřeba. Podzimní rovnodenností
pro tento rok je ta v roce 2018, a cyklus končí o Podzimní rovnodennosti tohoto
roku 2019. Další cykly pak patří do Novoletie k roku 2019–20.

22. 09. 2020 . 14:30 SEČ . 1. Enneada (NOVOLETIE, Posvěcení)
0 Vah
Ve sbírce perfektních druhů mnoha biologických forem předvádí motýl krásu svých
křídel, jeho tělo je připevněno špendlíkem. Klíčová poznámka: Nesmrtelný
archetyp, který zjevuje perfektní a zasvěcený život. Klíčové slovo: Individuum je
učiněno svatým, stává se čistým vtělením svého archetypu. Výklad: Proces
okultního žákovství je symbolizován znamením PANNY. Nyní se stal z bytosti
adept, perfektní člověk, skutečně zasvěcený. Je to metamorfóza housenky v motýla
– jako symbolický proces. Je to výraz toho, že se člověk stane perfektním skrze
oběť – v biblickém smyslu je to symbol proměnění na hoře – Ježíš, syn člověka, byl
zasažen paprskem božského světla, které z něho učinilo syna Boha.
02. 11. 2020 . 00:30 SEČ . 2. Enneada
10 Štíra
Topící se muž byl zachráněn. Klíčová poznámka: Hluboký zájem sociální skupiny o
bezpečnost svých individuí. Klíčové slovo: Humanitarismus. Výklad: Člověk dostal
druhou šanci žít. Někdo riskoval svůj život, aby zachránil druhého – to je láska
založená na pocitu zodpovědnosti, která pramení z živého smyslu pro vzájemné
vztahy a tato láska podporuje člověka a dává mu jistotu.
11. 12. 2020 . 15:15 SEČ . 3. Enneada
20 Střelce
Dítě a pes nosí půjčené brýle. Klíčová poznámka: Použití představivosti a
předstírání v předvídání vyšších stádií vývoje. Klíčové slovo: Cena učení
napodobováním. Výklad: Jasný.
19. 01. 2021 . 21:40 SEČ . 4. Enneada
0 Vodnáře
Stará misie v Kalifornii (stavěná z vepřovic). Klíčová poznámka: Síla přítomná ve
všech velkých lidských dílech přežije svého tvůrce. Klíčové slovo: Zhmotnění
ideálu. Výklad: Člověk je nesmrtelný ve svém díle zasvěceném celku.
28. 02. 2021 . 10:15 SEČ . 5. Enneada
10 Ryb
Člověk putuje úzkou cestou a hledá světlo. Klíčová poznámka: Schopnost, která je
v každém člověku – hledat za každou cenu vstup do transcendentální roviny reality.
Klíčové slovo: Jdi dál. Výklad: Je to člověk na cestě za duchovním poznáním, za
osvícením. Vybral si ze dvou cest tu úzkou – trnitou stezku vedoucí k osvobození.
09. 04. 2021 . 16:35 SEČ . 6. Enneada
20 Berana
Boxer vchází do ringu. Klíčová poznámka: Uvolnění a glorifikace sociální agresivity.
Klíčové slovo: Obdiv a závist pro toho, kdo dovede vyvinout "nepřekonatelnou sílu".
Výklad: Vítězství v dualitě je dočasné, porážky a vítězství se střídají, jako princip
yin a yang – v každém z nich je už přítomen zárodek toho druhého. Na jistém
stupni vývoje cítíme v tomto symbolu primitivní boj o přežití silnějšího, ale také
dychtivost po slávě, moci a majetku.

20. 05. 2021 . 20:35 SEČ . 7. Enneada
0 Blíženců
Člun se skleněným dnem zjevuje podmořské divy. Klíčová poznámka: Zjevení
podvědomých energií a hlubinných psychických struktur. Klíčové slovo: Nové
dimenze reality. Výklad: Vědomá mysl se stává průhlednou, ale ne přímo
otevřenou. Člověk žasne nad tím, co objevuje ve skrytém obsahu kolektivního
vědomí. Je v bezpečí člunu – je to jen vize, ne ztotožnění.
01. 07. 2021 . 16:15 SEČ . 8. Enneada
10 Raka
Klaun napodobuje dobře známé osobnosti. Klíčová poznámka: Cena humoru ve
vývoji objektivity a nezávislosti mysli. Klíčové slovo: Umění smát se směšným
zvykům, svým pózám – je to osvobozující krok. Výklad: Zbavujeme se pýchy,
škrobenosti, předsudků, vší povrchnosti, uvolňujeme se a stáváme se sami sebou.
12. 08. 2021 . 13:00 SEČ . 9. Enneada
20 Lva
Opilá kuřata v závrati třepotají křídly a pokoušejí se létat. Klíčová poznámka: Často
negativní a směšná první zkušenost s duchovním učením. Klíčové slovo:
Nebezpečí předčasné expanze vědomí. Výklad: První mystická nebo okultní
zkušenost je jako víno – opíjí. Ale je třeba, aby byla dosažena hloubka poznání,
jinak se jen směšně pokoušíme létat jako opilé kuře.
●

22. 09. 2021 . 20:20 SEČ . 1. Enneada (NOVOLETIE, Posvěcení)
0 Vah
Ve sbírce perfektních druhů mnoha biologických forem předvádí motýl krásu svých
křídel, jeho tělo je připevněno špendlíkem. Klíčová poznámka: Nesmrtelný
archetyp, který zjevuje perfektní a zasvěcený život. Klíčové slovo: Individuum je
učiněno svatým, stává se čistým vtělením svého archetypu. Výklad: Proces
okultního žákovství je symbolizován znamením PANNY. Nyní se stal z bytosti
adept, perfektní člověk, skutečně zasvěcený. Je to metamorfóza housenky v motýla
– jako symbolický proces. Je to výraz toho, že se člověk stane perfektním skrze
oběť – v biblickém smyslu je to symbol proměnění na hoře – Ježíš, syn člověka, byl
zasažen paprskem božského světla, které z něho učinilo syna Boha.
02. 11. 2021 . 16:15 SEČ . 2. Enneada
10 Štíra
Topící se muž byl zachráněn. Klíčová poznámka: Hluboký zájem sociální skupiny o
bezpečnost svých individuí. Klíčové slovo: Humanitarismus. Výklad: Člověk dostal
druhou šanci žít. Někdo riskoval svůj život, aby zachránil druhého – to je láska
založená na pocitu zodpovědnosti, která pramení z živého smyslu pro vzájemné
vztahy a tato láska podporuje člověka a dává mu jistotu.
11. 12. 2021 . 21:05 SEČ . 3. Enneada
20 Střelce
Dítě a pes nosí půjčené brýle. Klíčová poznámka: Použití představivosti a

předstírání v předvídání vyšších stádií vývoje. Klíčové slovo: Cena učení
napodobováním. Výklad: Jasný.
Generováno v software Starfisher®.

Dodatek I. – rekonstrukce solilunárního kalendáře:
Pokud se ocitneme (teoreticky) v situaci, kdy v důsledku nějakého globálního kataklyzma
zkrachovaly všechny kalendáře a nevíme, kde na glóbu z hlediska polohy (vůči rovníku), a
kdy z hlediska ročního období, jsme se ocitli, můžeme zrekonstruovat svou časovou pozici
a obnovit tak alespoň solilunární kalendář, který je pro zemědělsky a chovatelsky
zaměřenou společnost životně důležitý. Musíme jen mít hodinky a mapu hvězdné
oblohy.
V poledne, kdy jsou stíny nejkratší (měříme klackem, zapíchnutým do země), se
postavíme čelem ke slunci. Označíme tento směr. Pokud byl východ slunce toho dne po
naší levici, nacházíme se na severní polokouli a označený směr míří přímo k jihu. Pokud
po pravici, jsme na jižní polokouli, a označený směr míří přímo na sever. Od takto
určeného poledne odpočítáme 12 hodin, a zjistíme, v jakém souhvězdí se nachází námi
určený směr. Pokud například o půlnoci míří náš jih do souhvězdí Raka, slunce bylo v
poledne v souhvězdí Kozoroha, tedy ve znamení Vodnáře. Protože jsme na severní
polokouli, máme tedy zimu, a pokud podle mapy hvězdné oblohy určíme (přibližně) i jaký
stupeň Vodnáře, víme, kolik dní asi uběhlo od Kračunu – začátku znamení Kozoroha. 1
stupeň = cca 1 den.
Nyní musíme vypozorovat lunární fázi – určit, kdy bylo asi novoluní. Pokud tedy například
máme první čtvrť, a jsme například cca 46 dní od KRAČUNU (půlka znamení Vodnáře),
víme, že od předchozího Novu plus jednoho měsíce navíc, uplynulo cca 37 dní (7,4 dní od
nejbližšího Novu, plus 29,5 dní od předchozího Novu). Tedy posun prvního Novu od
KRAČUNU (a tedy zpoždění sezóny) byl cca 9 dní (46–37). Po tomto posunu uplynul
Sečen (29,5 dní), a máme nyní Luten, a protože je první čtvrť (7,4 dne), je to 8. Luten.
Začíná druhý lunární týden tohoto měsíce; úplněk tohoto druhého měsíce zimy dělí
celý kvartál na polovinu, a budeme při něm slavit Hromnice. Obrázek na další

straně názorně ukazuje celý výpočet:

Ne vždy se to dá určit takto pohodlně; někdy se stane, že nám vyjde Nov kolem
KRAČUNU na stejný stupeň jako KRAČUN. Například KRAČUN v prosinci r. 2014. Pokud
nemáme superpřesné propočty a měření, je pak obtížné stanovit, jestli se jedná o dojezd
měsíce, jehož Nov začal měsíc před KRAČUNEM, nebo už to byl 1. Sečen, jehož Nov byl
chviličku po KRAČUNU. Pak musíme brát v úvahu další měření Slunovratů a
Rovnodenností, přesná pozorování lunárních fází, a počasí, v souladu s pranostikami. Ale
za rok už můžeme mít jasno; nikdy se nestane, že se tyto solární cykly (KRAČUNY či
LETNICE) překryjí oba 2x za sebou s Novy. Nov se na stejném místě Zvěrokruhu objeví
jednou za 19 let.
Měření Slunovratů souvisí se záznamy stínů slunce v pravé poledne (nebo v jiný předem
dohodnutý čas), a určujeme, kdy jsou stíny nejnižší/nejvyšší v celém předem odhadnutém
cca 30–ti denním cyklu kolem Slunovratů. Odhadujeme podle předpokládaného vstupu
slunce do znamení Raka a Kozoroha (popsáno nahoře). Jakmile máme Slunovrat,
připočtením 91,3 dne máme nejbližší Rovnodennost. Záznamy se provádějí s pomocí
pevných stínítek a ploch dopadu – podlouhlé kameny s vruby a kamenné plochy, vše
dobře ukotvené. Je to zdlouhavější, trvá to bez současných pomůcek pro upřesnění i
několik let, ale tyto záznamy kardinálních bodů se do budoucna vyplatí! Zjištěné pozice
pak porovnáme s předpokládanými Novy.
Smůlu mají ti, kteří se ocitli na rovníku. Tam se takto nedá určit, jestli jsme na severu nebo
na jihu, v létě nebo v zimě; resp. můžeme si vybrat. Jelikož tam mají sklizeň 2x do roka,
tak oba Slunovraty určují posun sezóny pouze pro každý půlrok. Jaký měsíc solilunárního
kalendáře (1. Sečen nebo 1. Červen) tomu přiřadíme, je na naší libovůli. Obrázek na této
straně naznačuje, jak by mohla vypadat soustava kamenů, měřících kardinální body
(Slunovraty a Rovnodennosti), i s označením pravého poledne. V dnešní době, kdy máme
k dispozici přesné údaje, by bylo jistě výhodné si takový kalendář založit!

Pro orientaci uvádím přibližné úhly slunce pro kardinální body, umožňující si udělat návrh
soustavy měřících kamenů.

© Bohumil Lipka, 2020
Dodatek II. – svátky solilunárního roku:
(převzato, částečně doplněno)

p 21. 12. Zimní slunovrat – Kračun – Yule – Jola (jolka, jedle) – Alban Arthuan
(Zářící Medvěd) – Vánoce (wainachts – svaté noci)
Spojení se severní stranou, zimní období – Den naděje. Slunce začalo posilovat svou moc
a dávalo tak příslib nového života, věštění budoucnosti, domy se zdobily jmelím, cesmínou
a břečťanem. Starý rok v podobě starce umírá, a nový v podobě novorozeně (slovanského
Božice) se rodí. Lidé si blahopřáli a vyměňovali si pečivo v podobě vánoček – pletýnek,
které symbolizovaly miminko v povijanu, nebo dozlatova vypečených bochánků – symbolů
nového slunečného boha Svarožiče. Křesťany převzato jako narození Jezulátka.

☻ Úplněk – Hromnice – Imbolk – Svátek světel
Svátek plodnosti a ochrana těhotných žen a také svátek básnického umění. Očista od
temnoty zimy a očekávání jara. Byla rozsvěcována světla. Dnešní HROMNICE – bohyně
inspirace, učení, léčitelství a zastánkyní opuštěných. Začínaly polní práce.

p 20. 3. Jarní rovnodennost – Velikonoce – Komojadry – Maselnice – Alban Eilir
(Zářící Země)

Nejdůležitějším symbolem nového života je vejce. Dalším symbolem jsou jarní květiny a
rašící větvičky. Vyšlehání živými pruty přenese nový život i do těla vyšlehaného člověka.
Očista po zimě, držení půstu a omývání tekoucí živou vodou z potoků, úklid a čistota
domácnosti.

☻ Úplněk – Pálení Morany – Vítání jara – Beltaine
Na tento den byly zapalovány ohně v očekávání léta. V tento den se smazávají hranice
mezi zdejším a oním světem. Pálení Moran. Oslava jara, obřady na podporu plodnosti na
poli. Nejdůležitějším krokem byla očista po zimě a zničení všeho zlého. K tomu sloužily
posvátné ohně, které po západu slunce zapalovali volchvi ve svatých hájích. Večer byly
zhašeny ohně ve všech domácnostech a znovu se zažíhaly až od posvěcených uhlíků
očistného ohně. Tím bylo dokonáno očištění domů, ale očistit se museli také lidé, dobytek
a vše ostatní. Lidé přes oheň skákali, zvířata se kolem něj prováděla nebo se okuřovala
jeho dýmem. Aby se posílila magická moc ohně, házely se do něj obětiny.
Dalším důležitým aktem bylo povzbuzení plodivých sil bohyně Matky a vegetačních duchů,
kteří se starali o budoucí úrodu. Proto se na polích pořádaly slavnostní průvody, ve
kterých lidé oblečení do zelených barev nebo přímo do kostýmů z větví a listí (Zelený
muž), na hlavách s věnci z rozkvetlých hlohových větévek, nosili tyče ozdobené
jehličnatými (stále zelenými) větvemi jako symbol nesmrtelné životní energie a síly. Tento
zvyk se dodnes uchoval ve stavění májů. Májka – falický symbol protínající věneček –
symbol ženského panenství. Také při této příležitosti tančili tanec, zvaný Kalamajka –
tanec, kdy pár se vezme za ruce, a tančí dokolečka, jakoby kolem májky, umístěné mezi
nimi. Kala (kolo, sanskrt) – majka.
Dnes se slaví pokleslá verze – pálení čarodějnic – tedy připomínka ohavného
rituálu, kdy náboženští fanatici obětovali svému hrůznému starozákonnímu božstvu
živé lidské bytosti, většinou zasvěcence a boží lidi – bylinkáře, porodní báby,
zaříkávačky, léčitele, ale i mladé ženy, které byly trnem v oku církevní komunitě.
Toto „vylepšení“ jsme zřejmě převzali od úpadkové formy druidizmu v západní
Evropě, kdy dotyční obětovali v tzv. „Slaměných mužích“ větší množství lidí, zřejmě
opilých nějakým durmanem, a následně upálených. Cílem bylo zřejmě oživit egregor
tohoto kultu, který upadal do zkázy, vinou infiltrace starých duchovních linií
nevhodnými osobami. Později to byl už jen kult lidských obětí astrálním vládcům a
pomocníkům, který tyto posedlé osoby vždy nakonec prosadily.

p 20. 6. Letní slunovrat – Letnice – Svatojánská noc – Alban Heruin (Zářící Břeh)
Utržené byliny mají silnější účinky. Je možné nahlédnout do budoucnosti, dostat se ke
skrytým pokladům nebo získat nadpřirozené schopnosti. Rituály, které se uskuteční v tuto
dobu, jsou velmi silné a přání každého budou snadněji naplněna. Je třeba si přání ale
předem dobře promyslet a zformulovat, protože se splní. Také záměr vyléčit se, se rychleji
uskuteční. Jako podpůrný symbol může pomoci oheň v jakékoliv podobě. Je to síla slunce,
která má nyní největší moc v roce. Je třeba také děkovat duchům území, na kterém žiji,
přírodním duchům, kteří zajišťují harmonii a hojnost a také Zemi, za pomoc a podporu. Je
třeba si uvědomit, že nemohu stále jen něco chtít, ale je třeba také dávat a komunikovat
se svým okolím s vděčností za podmínky k životu, které dostávám. Kruh je symbol slunce.

☻ Úplněk – Dožínky – Lugnasad
Den klidu a setkávání v poklidné a přátelské atmosféře. Nekonaly se náboženské rituály,

ale společenské akce, soutěže či závody. Svátek sedláků, rolníků, rituály za dobrou úrodu.
Tento svátek byl také spojen se svatbami i s početím nebo rozením dětí. Svatby se mohly
uzavírat pouze dočasně na rok, pokud se lidé v průběhu tohoto období rozhodli rozejít,
mohli tak učinit bez jakýchkoli právních dopadů. Ženich s nevěstou museli společně plnit
několik úkolů, které prokázaly, že spolu umí spolupracovat a také otestovaly jejich
schopnosti nutné pro šťastné manželství.

p 22. 9. Podzimní rovnodennost – Novoletie – Posvěcení – Mabon – Alban Elued
(Zářící Voda)
Příležitost k poděkování za dary Matky Země. Rituály s jablky, poděkování za úrodu,
umožnit rostlinám klidný spánek, aby nečerpaly síly do dalšího jara.

☻ Úplněk – Dušičky – Halloween – Samhain
Keltský nový rok. Byly zhasínány všechny ohně. Šlo o zvyk symbolizující smrt starého
roku. Další den byly zapáleny ohně nové, vítající mladý Nový rok. Avšak v mezičasí,
během noci, se otevřely brány mezi zdejším světem a „druhým“ světem. Tato noc měla
nesmírný mystický význam. Duchové mohli navštěvovat svět lidí a lidé naopak svět
mrtvých a bohů. Halloween je spojen se smrtí všeho starého a později dojde k jeho
znovuzrození. Na západě používali při tomto svátku vydlabané žluté tykve, se svíčkou
uvnitř, svítící do noci. Ty symbolizovaly právě tento úplněk.
Je ještě jeden alternativní způsob, jak některé směry určují Dušičky, a keltský Nový rok. Je
to den, kdy je Slunce v konjunkci se stálicí (hvězdou) Acrux. To se v současnosti děje vždy
4. listopadu. (Vlivem precese SVP a jiných dynamických pohybů vesmíru se tato událost s
rokem 2035 začne přesouvat na 5. listopad.)
Můžete se v tyto dny sejít na nějakém silném ohnisku a udělat společně meditaci. Je
možné na několika místech najednou ve stejnou dobu. Tím vznikne velká síla sjednocení
záměru v čase a prostoru. Tak zkusme se takto spojit a nastartovat vytvoření něčeho
krásného.
:@)

