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a citlivosti obou světel (často považovaných za dvě nejsilnější 
planety v horoskopu) a ascendentu! Pak je třeba si uvědomit,  
že bod štěstí je jednoznačně velmi důležitou oblastí v horoskopu, 
která často reaguje na vnější podněty se stejnou, ne-li větší silou 
než jednotlivé planety.

To nás přivádí k další úvaze. Je-li bod štěstí prostřednictvím 
zkušeností a okolností, ke kterým dochází v důsledku tranzitů a pro-
gresí, citlivý vůči vnějším silám, je pak možné, aby byl citlivý také  
na vnitřní síly pocházející z vědomí člověka vymezeného jeho ho-
roskopem narození? Na to lze odpovědět velmi snadno prostřednic-
tvím studia neplanetárních částí horoskopu. Vezměte si ascendent, 
Medium Coeli, uzly, hroty domů, vertex, Immum Coeli, descen-
dent a všechny ostatní neplanetární části horoskopu. Jsou citlivé 
vůči vzdáleným vztahům či aspektům, které k nim tvoří skutečné 
planety? Je důležité, když planeta tvoří konjunkci s ascendentem? 
Ano. Mění to celý obraz horoskopu! Je důležité, když planeta tvoří 
kvadraturu s hrotem domu? Velice. Vytváří to zvláštní napětí mezi 
energií této planety a zkušeností, kterou symbolizuje daný dům. Je 
důležité, tvoří-li v horoskopu člověka tři planety konjunkci s jeho 
severním uzlem? Samozřejmě že je! Nutí to člověka naplňovat jeho 
karmu s jistým pocitem naléhavosti.

Bylo by možné uvést mnoho dalších příkladů, že planetární 
aspekty k citlivým bodům v horoskopu skutečně působí. Co je  
v tomto případě důležité si uvědomit, je, že každou část horoskopu 
ovlivňují její aspekty, i když se nejedná o planetu.

Existuje ještě jeden způsob, jak se na to dívat. Zapomeňme  
na chvíli zcela na astrologii a uvědomme si, že bod štěstí sym-
bolizuje radost, kterou v životě hledáme. Uvažme následující:  
na světské, každodenní úrovni myšlení se v životě jednotlivého 
člověka vyskytují určité věci, které mu přinášejí radost. A kromě 
těchto věcí jsou také věci, které mu buď umožňují prožívat jeho 
radost, nebo mu v tom zabraňují. Radost člověka může docela dobře 
spočívat v klidu mysli (stejně těžko postižitelného jako bod štěstí). 
Účet přicházející poštou jeho prožívání radosti na chvíli narušuje. 

Kapitola pátá

ASPEKTY A BOD ŠTĚSTÍ

Bod štěstí je arabský bod, nikoli určitá planeta. Někteří astro-
logové neberou v horoskopu vlivy planetárních aspektů k tomuto 
bodu v úvahu. Existuje však několik velmi vážných důvodů, proč 
vztahy planet k tomuto bodu zkoumat.

Je třeba si uvědomit, že bod štěstí představuje v individu-
álním horoskopu velmi citlivý prvek. Člověk reaguje silně  
na druhé lidi, jejichž planety se ho dotýkají! Člověk také reagu-
je silně na důležité tranzity a progrese tohoto bodu. Proto platí,  
že je-li tato oblast v individuálním horoskopu dostatečně citlivá, 
aby v důsledku toho člověk reagoval na vnější síly, je zřejmé,  
že má dostatek síly, aby se dala považovat za jeden z faktorů, který 
má na život tohoto člověka velký vliv. Budeme-li si pamatovat,  
že bod štěstí není planeta, můžeme diskutovat o tom, jak velkou 
sílu tento arabský bod má. Takové přemyšlení vede člověka smě-
rem k přesvědčení, že tento bod musí být nutně slabší než planeta. 
Tehdy je důležité si uvědomit, že bod štěstí není odvozeninou 
žádné jednotlivé planety, ale spíše představuje kombinaci síly 
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naši cestu a brání nám v dosažení toho, po čem toužíme. To jsou ty 
takzvané překážky. Ale překážky jsou pouze stupínky, které zesi-
lují naší vlastní „radost“, když jí dosáhneme. A to díky vší té síle, 
kterou jsme v sobě během procesu snažení objevili a využili. Někte-
rých věcí můžeme dosáhnout až po mnoha letech toužení. Obvykle 
při jejich dosahování děláme jeden krok vpřed a dva zpátky. O to 
větší mají pak tyto věci cenu, když jich člověk konečně dosáhne. 
Na těžké či snadné aspekty k bodu štěstí je proto třeba se dívat  
ze správné perspektivy: v každém vidět přesně tu cenu, kterou 
má. Nad věcmi, které přicházejí snadno, musíme také cítit pokoru.  
Za věci, které přicházejí s obtížemi, musíme být vděční. Tím člověk 
vedle další radosti, kterou skýtá bod štěstí, dosahuje skutečného, 
trvale radostného naladění.

Kvadratury k bodu štěstí
Tvoří-li planety s bodem štěstí kvadraturu, svádí nás to myslet 

si, že tím připravují člověka o jeho radost. To ale není pravda. Kva-
dratury ve skutečnosti vytvářejí napětí, které nutí člověka k činu. 
Podle Freuda je čin tím, co vyvádí člověka ze snového stavu. Čím 
více člověk dělá, jedná, podílí se, pracuje, usiluje atd., tím blíže je 
schopen přivést sebe samého ke zhmotňování snů.

Snít nebo spřádat fantazie o tom, co mi přinese radost, nezna-
mená této radosti dosáhnout. Přiznat si, že se dosažení nějakých 
velkých tužeb děje následkem soustředěného úsilí, je prvním kro-
kem k jejich dosažení.

Čím nepřátelštější jsou planety, které kvadratury s bodem štěstí 
tvoří, tím hlubší studnu nepřízně osudu člověk hloubí, aby následně 
vytvořil o to větší prostor pro svou radost. Vždy musíme mít na pa-
měti, že to, co děláme, neděláme proto, abychom si mohli stěžovat 
na námahu, kterou to zahrnuje, ale spíše proto, abychom si jasně  
a pevně vytyčili cestu a způsoby a prostředky, které nám pomohou 
v realizaci toho nejpozitivnějšího, co může z bodu štěstí vzejít.

Výhodné planety tvořící kvadraturu s bodem štěstí mohou přinést 
člověku naplnění jeho tužeb dříve, nebo za pomoci jednodušších 
metod. V tomto případě si musí člověk pamatovat, že je mnohem 

Účet je mnohem hmatatelnější (v jistém smyslu velmi podobně jako 
planeta). Přestože jedno je hmatatelnější než druhé, existuje mezi 
nimi silný vztah. Emocionální reakce člověka (vycházející z jeho 
nitra) na skutečnost, že musí zaplatit účet, ho odvádí od jeho cíle, 
kterým je v tomto případě klid mysli. Stejným způsobem působí  
v životě jedince planetární aspekt k bodu štěstí.

Uvažme další příklad a předpokládejme, že nějaký člověk má 
bod štěstí v pátém domě v konjunkci s Lunou. Na velmi realistické 
úrovni je jeho radostí touha mít dítě. Luna symbolizuje skutečné 
narození tohoto dítěte. Opět zapomeňme na chvíli na astrolo-
gii a uvědomme si vztah mezi toužením, chtěním, očekáváním  
a čekáním na příslovečnou „radostnou událost“ a její následnou sku-
tečnou realizaci. I v tomto případě je jedno mnohem hmatatelnější 
než druhé. Přesto mezi nimi existuje přímá spojitost.

Na astrologické úrovni myšlení tak může být jedna část horosko-
pu hmatatelnější než druhá, aniž by nutně musela mít větší význam. 
Není sporu, že hmatatelné narození dítěte je pro člověka mimořádně 
důležité, nicméně jsou měsíce radostného očekávání, plánů, snů  
o budoucnosti a úžasného pocitu posvátné úcty, kterou cítíme, když 
prožíváme část Božího stvoření, méně důležité?

Obě strany téže mince jsou hmatatelné i nehmatatelné. Vždy 
však působí společně. Na tomto místě se dostáváme k ještě větší-
mu objevu. Bod štěstí není ve skutečnosti nehmatatelný. K tomu,  
po čem člověk touží jako po své životní radosti, vedou velmi kon-
krétní (a hmatatelné) cesty. Člověk někde uvnitř ví, co ho činí šťast-
ným. Jeho znalost je konkrétní. Je to něco, co může prožívat, cítit, 
chutnat a čeho se může dotýkat. Naplňuje ho to zevnitř a umožňuje 
mu to vyzařovat tuto energii na každého, s kým se setká.

Prostřednictvím těchto analogií si lze snadno uvědomit, že as-
pekty k bodu štěstí mají velmi konkrétní vliv na cesty, jakými může 
člověk dosáhnout své vlastní jedinečné „radosti“. Tyto aspekty mají 
také vztah k překážkám, které je třeba překonat, aby člověk svou 
radost zrealizoval. Zvolil jsem pečlivě slovo „překážka“, abych se 
mohl zmínit ještě o něčem. V žádném horoskopu ve skutečnosti 
není nic negativního. Jsou věci, které vyžadují čas, aby jim člověk 
porozuměl. Dokud jim neporozumíme, dělají dojem, že blokují 
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mější, protože vychází z jeho nitra. Vykazuje-li však jeho horoskop 
k tomuto bodu trigony, pohybuje se člověk mnoha různými směry 
– v podstatě vklouzává a vyklouzává z reality každého člověka, 
kterého potká, a tato realita nějakým způsobem představuje to, co 
pro něj znamená jeho bod štěstí. Je to člověk, který jde „křivolakými 
cestami“, nicméně i přesto vždy dorazí tam, kam jde. A zajímavé 
je, že se tam často dostane navzdory sobě samému!

Pocházejí-li trigony k bodu štěstí od přátelských planet, je 
pro člověka mimořádně snadné realizovat své sny. Stále znovu  
a znovu se ukazuje, že je v příslušné oblasti, kterou jeho bod štěstí 
symbolizuje, velmi šťastný. Lekcí v tomto případě samozřejmě je 
netlačit příliš na své štěstí, ale spíše je ocenit jako součást Boží 
Štěstěny, jíž je z nějakého neznámého důvodu hoden.

Opozice k bodu štěstí
Planety, které tvoří s bodem štěstí opozici, tvoří zároveň kon-

junkci s bodem NV. Tudíž to, co člověku v jedné oblasti berou, mu  
v jiné dávají. Tyto planety fungují nejlépe, nepokouší-li se je člověk 
využívat k vlastnímu prospěchu. Člověk nemusí striktně dodržo-
vat pravidlo o tom, že musí více dávat než brát. Namísto toho je 
důležitější, aby tyto planetární energie využíval k přivlastňování 
si vlastností, které tyto planety představují, nebo výsledků, které 
vytvářejí. Ovzduší odstupu jen napomáhá co nejlepšímu fungo-
vání a v žádném případě člověku nebrání v prožívání přislíbené 
„radosti“ jeho bodu štěstí.

Tyto planety představují cesty, jakými se člověk podílí  
na světě prostřednictvím bodu NV. Ukazují mu, jakým způsobem 
se do značné míry podobá všemu ostatnímu živému, namísto toho, 
aby zdůrazňovaly jedinečnost, kterou v sobě člověk touží nalézt 
jakožto identickou strukturu svého ega. Tyto planety však nemají 
za úkol fungovat na osobní úrovni; jejich prostřednictvím člověk 
vidí, jakým způsobem je do značné míry součástí toku životních 
zkušeností, které jsou všem lidem společné. A v osobní rovině mu 
to dává pocit sounáležitosti, který by si jinak možná neuvědomil.

obtížnější si radost udržet než získat! Někdo si může přát stát se 
zpěvákem a prostřednictvím výhodných kvadratur k bodu štěstí  
v desátém domě může usilovat o to, aby jednou natočil hit. Ale kolik 
procent z milionů zpěváků, kteří natočí hit, natočí také druhý nebo 
třetí? Méně než jedno procento z nich je ve skutečnosti schopno 
v úspěchu pokračovat! Podívejme se na to z jiné části horoskopu. 
Člověk může mít bod štěstí v jedenáctém domě, s nímž svírají kva-
draturu výhodné planety. Tyto kvadratury pomáhají dodávat energii 
při aktivním vyhledávání přátelství. Protože však tito přátelé přichá-
zejí poněkud snadno – díky výhodné energii, která se tímto směrem 
soustředí – člověk si je mnohdy neudrží příliš dlouho, protože není 
schopen si uvědomit plnou cenu toho, čeho dosáhl.

Kvadratury k bodu štěstí vytvářejí ve své podstatě dynamickou 
energii, kterou může člověk využívat k tomu, aby dosáhl té nej-
větší radosti. Ať už tato radost přichází snadno nebo s obtížemi, 
ať už její dosažení zabírá relativně krátkou dobu nebo celý život, 
není nic lepšího než se stát součástí „radosti“ samé. Lekcí těchto 
kvadratur je, že na konci vynaloženého úsilí leží odměna, která 
stojí za to!

Trigony k bodu štěstí
Planety svírající s bodem štěstí trigon navozují v životě člověka 

vnější okolnosti, které ho vedou ke štěstí. U těchto aspektů nabývá 
velmi na důležitosti, aby se člověk za svým bodem štěstí aktivně 
nehnal, protože bude-li to dělat, bude se mu štěstí neustále vyhýbat. 
Na druhou stranu tím, že se prostě naučí plynout s okolnostmi, lidmi 
a událostmi, které přicházejí do jeho života a odcházejí z něj, dosáhne 
automaticky bodu štěstí, aniž by o to vědomě usiloval.

Trigony vždy navozují vnější zkušenosti, ale ne vždy tak snadno, 
jak by se mohlo zdát. Nepřátelská planeta svírající s bodem štěstí 
trigon způsobuje, že člověk prochází poněkud obtížnými okolnost-
mi, které drží ve svých rukou druzí lidé. Nicméně jsou to přesně 
ty okolnosti, jejichž prostřednictvím posléze zrealizuje své touhy. 
Má-li člověk kvadratury k bodu štěstí, je jeho cesta zdánlivě pří-




