Techniky sekundárního a terciálního typu
Chiron
(nová korekce k 4. 8. 2020)

První a druhej přežah
xxxxTento článek je upozornění na zajímavost, na kterou jsem narazil při své praxi. Pitval
jsem nativitu klienta, který neměl ani zdání o přesné hodině narození. Použil jsem tedy
substituci, kdy sluneční znamení jsem dal do I. domu, a ostatní znamení po 30° zařadil do
dalších domů. Takže, jako Blíženec měl druhý dům v Raku, atd... Včetně planet a jiných
záležitostí. Protože používám Sabiany, prohlížel jsem horoskop i s jejich pomocí. A
napadla mě takováto věc: II. dům je analogický znamení Býka. Ale pro substituci je tam u
Blížence Rak. Co takhle se podívat, jestli ta planeta, tady teda Merkur na 6° Raka nemá
pro Blížence analogii se 6° Býka? Tedy něco jako Sabiány substitučního horoskopu.
Vypadalo to logicky - když mohou fungovat direkce, progrese a dokonce i regrese, proč ne
toto? Projel jsem si takto různé horoskopy mně dobře známých osob, a byl jsem
překvapen tím, jak zde tato technika velmi pěkně dokreslovala to, co už bylo známo z
jiných údajů v horoskopu. V podstatě zopakovaly nebo prohloubily pohled na klientův
horoskop. Což u substitučního horoskopu určitě není k zahození :@)
xxxxNazval jsem to Sekundární symbolika, neboli Druhej přežah. Tedy Sabiánská
symbolika pro substituční domy, resp. planety a prvky v nich. Jde to použít i u horoskopů s
přesným časem pro doplnění údajů o Ascendentu, Antivertexu, poloze Luny a jiných velmi
individuálních pozicích. Pro zpřesnění hodiny narození velmi užitečné. Jedinej, kdo má
smůlu, jsou Berani. Tam bude všechno stejné, jako v nativitě. Posun pro Býka je 30°, pro
Pannu 150° atd... Jde tedy o techniku, spojenou s Harmonickými horoskopy.
xxxxTakže, co je v opozici na sluneční znamení, hledáme ve Vahách, pozice ve slunečním
znamení má analogii s Beranem, kvadráty hledáme v Raku a u Capa...
xxxxAle funguje to i naopak: pokud máme např. důležitou polohu ve Vodnáři, což je
znamení analogické k XI. domu, podívejte se na příslušnou polohu v Raku. Pro Pannu je
to "XI". dům. To je Terciální symbolika. Třetí přežah... Taky dobrý.
Sekundární (Terciální) symbolické aspekty a tranzity
xxxxDalší technika na stejné bázi používá jev, který jsem popsal v předchozí části. Jde o
to, že Sekundární symbolika nejen, že nám umožní dostat data, která s použitím
Sabiánských symbolů upřesňují kvalitu zrození, ale polohy, které takto získáme, můžeme
porovnat s reálnými polohami v nativitě. Pokud tedy v Sekundární (Terciální) symbolice
získáme údaj o poloze Marsu na 5° Lva, a my máme na této pozici v nativitě Lunu, jde o
Sekundární (Terciální) symbolickou konjunkci. Pokud tuto polohu získáme např. z Ročního
horoskopu, jde o Sekundární (Terciální) symbolický tranzit. Získáváme tak Sekundární
nebo Terciální symbolický aspekt nebo tranzit.
Pravé symbolické tranzity
xxxxJinou zajímavou technikou, na kterou bych rád upozornil jsou tzv. Pravé symbolické
tranzity. V transformační astrologii (ale jistě nejen v ní) se používá metoda určení fáze

pomalých planet vůči svému postavení v Nativitě. Pokud například v Ročním horoskopu
máme Uran v úhlu 158° vůči nativní poloze, lze z toho odvodit, že se nachází v
symbolickém VI. domě, který coby analogie znamení Panny začíná na 150° a končí na
180°. Lze však jít dál. Pokud tedy na 158° zvěrokruhu, tedy na 8° Panny, máme nějaký
prvek, např. Lunu, dochází zde k Pravému symbolickému tranzitu Uran-Luna. Navíc tento
stupeň má svou Sabiánskou symboliku. To vše lze pak použít jako indikaci nějakého děje,
a doplnit další divinační zjištění. Tyto úhly vůči nativní poloze mají všechny body či prvky
tranzitních i progresních horoskopů, a to včetně symbolických tranzitů solárních cyklů,
například 12 harmonické řady! Myslím, že by bylo zajímavé používat tuto techniku ve
větším měřítku a prozkoumat její hranice využití.
Vlastní cykly vybraných astrologických prvků
Merkur – 87,7 dní (0,24 roku)
Venuše – 226,45 dní (0,62 roku)
Mars – 1 rok 321,4 dní (1,88 roku)
Jupiter – 11 let 329 dní (11,9 roku)
Saturn – 29 let 146 dní (29,4 roku)
Uran – 83 let 292 dní (83,8 roku)
Neptun – 163 let 256 dní (163,7 roku)
Pluto – 245 let 109 dní (245,3 roku)
Chiron – cca 51 let
Lunární uzel – 18 let 219 dní (18,6 roku)
Luna – 27,32 dne/ 29,5 dne synodicky
Lilith – 8 let 310 dní (8,85 roků)
Doplněk k cyklickým technikám
xxxxV Transformační astrologii, která je cyklicky orientovaná, se mimo jiné posuzuje
kvalita nejbližšího novoluní, které se uzavřelo před narozením klienta. Je to symbolika,
která charakterizuje „pracovní téma“ celého „výsadku“, který trvá až do dalšího novoluní.
xxxxOd této pozice se pak odvíjí dvě další: novální fáze - lunární fáze, která se rozvinula
od tohoto novoluní k okamžiku narození, a která je pro klienta velmi významná co do
osudovosti, a lunární fáze – aktuální fáze v okamžiku narození, která je o něco menší, a
symbolizuje osobní úkol v rámci výše zmíněného výsadku – tedy jakousi specializaci v této
„partě“. Já pak ještě posuzuji sluneční fázi, která se rozvinula od zmíněného novoluní k
okamžiku narození, tedy jakýsi stupeň cyklického vývoje, a která nepřekročí nikdy 30°.
Celé se to pak posuzuje skrze Sabiánskou či jinou symboliku.
XxxxPři rozboru určitého období se kromě jiných technik používá i solilunární revoluce či
synodická lunace, kdy se posuzuje horoskop, ve kterém se nachází stejná lunární fáze,
jako v okamžiku narození. Tedy jistá forma lunárního horoskopu.
xxxxJak jsem předeslal, není to jediná fáze, kterou lze odvodit z horoskopu narození, a
zkoumat v aktuálním čase formou lunačních horoskopů. Stejně lze posuzovat i novální
fázi, ale i Nov před okamžikem narození, tedy Novální revoluci na pozici Novu z nativity
(samozřejmě s korekcí precese SVP). Stejně lze posuzovat i sluneční fázi. Určí se
horoskopy pro okamžik, kdy mezi sluncem nativity s opravenou korekcí SVP a novou
pozicí slunce je n-násobek sluneční fáze.

Jsou tu tedy k dispozici tyto další techniky:
xxxxNov před narozením, Sluneční fáze od Novu k okamžiku narození, Lunární fáze
nativity a Novální fáze Luny od Novu k okamžiku narození. Řešeno přes Sabiány.
xxxxDále jsou to pak z předchozích pozic odvozené techniky Novální revoluce pro pozici
slunce na stupni Novu před narozením (s korekcí SVP), Novální synodická lunace pro
úhel mezi lunou nativity a Novem před narozením, Synodická lunace pro lunární fázi v
nativitě a Revoluce sluneční fáze mezi Novem před narození a pozicí slunce v nativitě (s
korekcí SVP).
xxxxVěřím, že všechny tyto techniky stojí za to, aby byly prozkoumány, a že přispějí k
práci nejen transformačních astrologů, ale i kolegů z ostatních odvětví astrologie, a to
zvláště tam, kde klient nezná hodinu narození. Holografický charakter časoprostoru nám i
tak dá dostatek informací! Doporučuji tedy tyto techniky ke ctěné pozornosti váženého
publika (kromě zasloužilých koryfejů tohoto oboru, kteří zajisté ohrnuli nos), neboť jejich
výsledky mne příjemně překvapily.

