
Kapitola 3

Uzly ve znameních

Severní uzel ve Skopci 
Jižní uzel ve Vahách

V tomto případě prochází duše lekcí sebe-uvědomění na těch nej-
základnějších úrovních. Zkušenosti z předchozích inkarnací nedovo-
lily Já, aby se zformovalo v individuální identitu. Člověk nyní platí 
cenu za nerozhodnost v minulých životech a zároveň se učí, jak se 
 z tohoto zmatku prostřednictvím vytvoření „jednobodové mysli“ 
dostat.

Protože značně podléhá lichotkám, zachází velmi daleko, aby 
druhým udělal dobře. Vzhledem k tomu, že však ještě neprošel 
identifikací se svým egem, je zmatený a neví, jaký směr svým
činům dát. Protože se vždy snaží udržovat všechno kolem sebe  
v harmonii, připadá si jako věčný rozhodčí mezi dvěma nebo více 



znesvářenými idejemi, lidmi nebo podmínkami. Stojí uprostřed  
a zaujímá roli tlumiče, který se zoufale snaží vnést harmonii na 
všechny strany, stejnou měrou. Minutu po minutě, den po dni 
přebíhá od jedné strany ke druhé v naději, že nebude muset nikdy 
zaujmout jednoznačné stanovisko!

V předchozích životech posuzoval své štěstí podle úspěchů nebo 
neúspěchů svých blízkých. Teď v tom pokračuje a identifikuje se
prostřednictvím druhých. Jeho sebevědomí je snadno otřesitelné, 
protože ještě málo ví, kdo vlastně je. Směšuje kolektivní potřeby 
druhých s vlastními nesplněnými tužbami a inklinuje tak k dlouho-
trvajícím depresivním stavům. Jakkoli se cítí vyčerpán, pokračuje 
stále v kolejích minulého života. Vyhledával v něm lidi, se kterými 
by se mohl identifikovat.

Čas od času mu jeho neschopnost - dát nesourodé části ve svém 
nitru dohromady - připadá odporná. Je však tak zvyklý zvažovat růz-
ná hlediska k různým myšlenkám, že ještě přilévá olej do ohně.

Přitahuje ho hudba a umění, cítí se dobře v prostředí, které je 
noblesní a zjemnělé. Ocitne-li se v hrubém nebo ošklivém prostře-
dí, ztrácí kontrolu.

Nežije rád sám, ale touží, aby byl ponechán o samotě. Pro klid      
a mír vlastní duše se musí naučit překonávat svou mimořádnou 
citlivost, se kterou reaguje na veškeré, disharmonii vyvolávající 
potřeby lidí, kteří ho obklopují. Dosáhne toho nejlépe tak, že se 
vzdá postoje „musím bojovat o holý život“ a přesune pozornost 
na to, jaké pozitivní myšlenky by mu mohly pomoci vytvořit si 
vlastní identitu.

V minulých inkarnacích se vyskytla velká obětavost pro druhé, 
která nebyla plně oceněna. Teď se duše vtěluje s pozůstatky hněvu, 
že nebyla za své snahy patřičně odměněna. Tím se člověk jenom 
zasekává na jižním uzlu, což mu brání najít své pravé Já! Severní 
uzel může vystoupit v celé své kráse pouze poté, co byl jižní uzel 
přiveden ke karmickému vrcholu. Tento člověk proto dosáhne svého 
nejvyššího potenciálu teprve tehdy, až se naučí ochotně sloužit, aniž 
by pro sebe žádal jakoukoli odměnu. Kromě svého vlastního růstu. 
V minulých životech byl lehce ovlivnitelný. Teď stráví přinejmen-



ším první polovinu života snahou udělat něco s nevypořádaným 
pozůstatkem vlastní přístupnosti. Jak ubíhají roky, stává se náruži-
vým čtenářem, což mu umožňuje vyjasňovat si vlastní myšlenky. 
Stále je tu však tolik případů nerozhodnosti z minulých životů, že 
mu připadá extrémně těžké dělat příslušná rozhodnutí.

Protože má vždy sklon vidět u všeho pro i proti, zůstává stát na 
půli cesty. Stane-li se tato polovičatost natolik bolestnou, že už ne-
dokáže svou nerozhodnost snášet, začíná sahat po severním uzlu 
ve Skopci.

Konečně se učí nebát se stát za tím, o čem mu jeho vyšší Já říká, 
že je Pravda. Dosáhne toho tím, že se naučí být samostatným je-
dincem, místo toho, aby byl prodlouženou rukou někoho druhého. 
Stále však musí stavět na svých předchozích inkarnacích, ve kterých 
se učil spíše milovat než nenávidět. Začíná tak nalézat sám sebe. 
Musí však stále dávat pozor na to, jak jeho nově objevená schopnost 
prosadit se ovlivňuje lidi, které má kolem sebe.

Někdy se bude muset nakrátko uchýlit do samoty, aby načerpal 
sílu.

Podstatou nejzávažnější lekce je naučit se podřizovat srdce hla-
vě, protože, věnuje-li mu někdo tu nejmenší pozornost, stále taje 
jako sníh.

Tento člověk nabyl v minulých životech z celého zvěrokruhu nej-
méně zkušeností s prozkoumáváním sebe sama. Teď musí zjistit, 
kdo vlastně je!

V současném životě má za úkol změnit se z toho, kdo sklízí,                 
v toho, kdo seje. Každá myšlenka se tak stane tvořivým zárodkem 
nového začátku.

Dům, ve kterém se nachází jižní uzel, ukazuje tu životní oblast, 
ve které nadměrná minulá identifikace s druhými zabrzdila vlastní
růst. Dům, ve kterém je severní uzel, naznačuje oblast, ve které Já 
nyní prožívá své zrození. Až dosáhne nového pocitu vlastní identity, 
bude se tento člověk cítit jako Kolumbus, který objevil Ameriku.  
A tím nejpřekvapivějším na jeho objevu bude poznání, že tato 
identita tady po celý ten čas byla, ale on o ní nevěděl.



Severní uzel v Býku 
Jižní uzel ve Štíru

Tady je duše konfrontována s jednou z nejobtížnějších karmic-
kých lekcí v celém zvěrokruhu. Minulé životy byly poznamenány 
mnoha zvraty, protože Štírova plutonická síla uskutečňovala svůj 
transformační proces.

Tohoto člověka nyní velmi děsí vzpomínky na to, jak často se 
mu hroutila půda pod nohama. Vytváří si proto obranný postoj  
ke všem, kteří mu dávají rady, jenž by mu mohly pomoci. V minu-
lých inkarnacích prošel doslova křest ohněm, aby v něm spálil své 
falešné hodnoty. Teď, namísto aby se vracel k pozůstatkům štíří 
zkušenosti, kterou má stále v sobě, musí si prostřednictvím zname-
ní Býka vytvořit nový soubor solidních hodnot, podle kterých by 
se dalo žít.

Téměř všichni lidé s těmito uzly se někdy v minulosti dostali  
do kontaktu s magií. V současném životě se proto musí jakékoli 
nevypořádané pozůstatky nižšího Já naplno probudit.

V minulých inkarnacích se  musel také potýkat s mocnou silou 
sexuálního pudu, který ho neustále vyváděl z rovnováhy. Výsledkem 
je, že je zvyklý hledat uspokojení prostřednictvím nejrůznějších 
vztahů, které v konečném důsledku ničí jeho ego. Zmatený a roz-
trpčený zkázou, kterou kolem sebe vidí, má pak téměř radost, když 
může dílo zkázy - tam, kde ještě něco malého stojí - dokonat.

Většina oblastí jeho života je stále pod kontrolou podvědomí, 
hluboko skrytého zkoumavému zraku společnosti. Tento člověk 
může vypadat žoviálně a přátelsky, zatímco uvnitř ve skutečnosti 
plánuje nějaké mysteriózní intrikářské dobrodružství.

Než uděláme konkrétní závěry, musíme horoskop pečlivě pro-
zkoumat, abychom přesně určili, jaký kus cesty duše od Štíra ura-
zila. Protože ti, kteří jsou už blízko Býka, se divokým vírům Štíra  
za každou cenu cíleně vyhýbají. Pro ty, kteří mají Štíra jen tak 
tak za sebou, stále probíhá vnitřní revoluce. Planety v konjunkci 
s kterýmkoli uzlem člověka k tomuto uzlu přitáhnou a doslova ho 
donutí, aby žil současný život skrze něj.



U všech lidí s takto postavenými uzly má pozůstatek minulé re-
voluce tak velkou sílu, že je pravděpodobné, že dojde k určitému 
efektu setrvačnosti, který v současném životě zasáhne do vztahů  
s rodinnými příslušníky a blízkými lidmi.

Zdá se, že každý den je plný mezních situací. Vršící se krize nako-
nec vytvoří takovou bouři konfliktů, že člověk klesá k boji o holý
život. Neví ještě nic o tom, jak najít míru nebo jak brát věci takové, 
jak vypadají, protože stále věří, že druzí mají postranní úmysly. 
Vnitřně má pocit, že mu neustále hrozí trest. Musí před ním neustále 
unikat a všechno, co mu kdysi bylo drahé, za sebou mění v spoušť. 
Někdy má pocit, že se proti němu druzí obracejí. Není však scho-
pen se na dost dlouho zastavit, aby si uvědomil, že příčinou je on 
sám. Ať si ještě odžívá minulé inkarnace ve Štíru nebo už postupuje 
směrem k Býku, součástí jeho navyklého způsobu, jak věci dělat, 
je do značné míry hluboce zakořeněná tvrdošíjnost.

Udělá velký pokrok ve svém růstu, dokáže-li vidět činy druhých 
jako odrazy vlastního podvědomí!

V minulých inkarnacích si navykl prožívat vše s ohromnou in-
tenzitou. Nemůže-li se tato intenzita sama projevit, zvrhává se ve 
zlost. Hluboce se bojí bolesti, která se pojí s ublížením ze strany 
druhých. V tomto stavu může být jako raněné zvíře nebezpečný 
každému, kdo pro něj představuje i tu nejmenší hrozbu. Lidé s tak-
to postavenými uzly dokáží pronásledovat svou kořist na nižších 
rovinách vědomí s intenzitou krevní msty. Když dojde na lámání 
chleba, vypadají jako nevinné oběti, zatímco ve skutečnosti velmi 
pečlivě naplánovali své vítězství.

Intenzivní emoce si neustále hledají cestu ven, a je proto zapotřebí 
široké škály možností, kde by se mohly tvořivě projevit.

Sexuální touhu je třeba přetvořit v Boží lásku. Všechny hořké 
zkušenosti z minulých inkarnací je třeba odstranit z vědomí, aby 
bylo možno nalézt nový zárodek pokoje. Štíří jižní uzel musí spálit 
mosty za minulostí, rozplynout se a poučit z lekce, kterou prošla 
Lotova žena: „Nikdy se neohlížej!“

Prostřednictvím jižního uzlu v Býku se člověk musí odnaučit tříš-
tit nebo marnit veškeré síly, které má k dispozici, v nicotnostech. 
Největších úspěchů v tomto životě dosáhne, když prostřednictvím 



rozvinutí velké lásky k zemi, na které žije, začne vnímat záblesky 
zdroje, který ho neustále vyživuje a podporuje. Po mnoho životů 
užíval své energie, svých pudů a tužeb špatně. Měl pocit, že stojí sám 
proti veškerému útlaku a vlivům, které lidstvo sužují. Pomocí citlivě 
vnímavého severního uzlu v Býku si teď musí uvědomit, že ve ves-
míru je tak veliká hojnost, že kdykoli bude něco potřebovat, bude to 
vždycky mít. Musí se naučit rozlišovat mezi slovy chci a potřebuji, 
protože i když nebude vždy schopen uskutečnit to, co chce, v každé  
chvíli je zahrnut vším, co potřebuje!

Bude-li se přibližovat k severnímu uzlu v Býku, dosáhne nakonec 
stability. Může se přestat štvát za vším, o co se vždy cítil připraven, 
protože vidí, co všechno se mu teď nabízí. Jeho úkolem v tomto 
životě je dosáhnout posléze stavu spokojenosti. Bouřící sopky Štíra 
se rozplynou v modré duchovní vody harmonie v Býku, kde milo-
vaný Gautama Buddha zanechal své požehnání. Jedná se vskutku 
o přechod z válečných časů do stavu míru.

Dům, ve kterém je umístěn jižní uzel, naznačuje životní oblast, 
ve které je třeba překonat všechny nevypořádané pozůstatky štíří 
bitvy. Zatímco dům, ve kterém se nachází severní uzel, ukazuje 
životní oblast, ve které může podvědomé boje nakonec nahradit 
vědomí důvěry a bezpečí.

 
Severní uzel v Blížencích  
Jižní uzel ve Střelci

V tomto případě dostává člověk pozvání, aby se připojil ke spo-
lečnosti. Duše vstupuje do tohoto života s divokostí vytvořenou              
v minulých inkarnacích. Výsledkem je, že tento člověk není zvyklý 
oceňovat stanoviska druhých. Karmický pozůstatek silného pocitu 
vlastní pravdy způsobuje, že je pro něj těžké nestranně posuzovat 
vlastní činy. Jeho život zabíhá proto do extrémů. Stále ho přitahuje 
stav přirozenosti bez formalit a je ochoten zajít hodně daleko, aby se 
vyhnul jakýmkoli opatřením, která by ho měla nějak omezovat.

Je zvyklý být volným duchem a zoufale se pokouší si svůj po-
cit volnosti udržet. Bez ohledu na to, žije-li v manželství nebo je 



svobodný, vzpomínka na minulé duševní rozpoložení, kterému 
odpovídal život starého mládence, způsobuje, že se druhým příliš 
nedaří přiblížit se mu.

Věří, že činy jsou hlasitější než slova, a dělá proto ze svého živo-
ta jednu velkou honičku. Vždy se snaží dělat příliš mnoho věcí 
najednou a natolik se tříští, že ztrácí z dohledu nějaké ústřední 
životní téma.

V minulých inkarnacích žil z velkých zásob nervózní energie. Pro 
všechen ten shon se však dosud nenaučil, jak soustředit pozornost 
na jednu oblast. V tomto životě k tomu hledá neustále vhodné cesty 
a vždy má pocit, že je obětí slepých uliček.

Není zvyklý na požadavky společnosti a pokouší se zbavit zodpo-
vědnosti. Má pocit, že kdyby se mohl všeho co nejrychleji zbavit, 
měl by svobodu, v jejímž dosažení se mu společnost pokouší bránit. 
Většinu času proto vynakládá na své osvobození. Neuvědomuje si 
však, že každá akce vytváří stejnou a opačným směrem působící re-
akci. Výsledkem je, že ve skutečnosti sám sebe ještě více vězní.

Jeho povaha je vždy poněkud naivní. Je-li sobecký, dělá to nevě-
domky. Stoupne-li někomu na nohu, je to proto, že neví, že tam ta 
noha je. Zdá se, že vždy přehlíží, co je evidentní. Blaženě ignoruje 
bezprostřední okolnosti, ve kterých se nalézá. Co se týče společen-
ského chování, je tak nezkušený, že působí dojmem příslovečného 
„slona v porcelánu.“

V současném životě se učí, jak se včlenit do společnosti, ze které 
může mít výhody. Přesto má však stále strach z reakcí lidí a žije 
svůj život proto na okraji společnosti. Příležitostně si odskočí do 
jejího středu, ale jenom, aby se zase rychle vrátil.

Jeho zkušenosti s lidmi měly v minulých životech v oblasti spo-
lupráce, družnosti a taktu nedostatky. Teď se učí, jak svoje jednání 
zkultivovat. Dosud však neví, že musí uvidět v druhých zřetelný 
obraz sebe sama. Nechápe totiž, že každá mince má dvě strany. 
Prostřednictvím severního uzlu v Blížencích prochází nyní zkuše-
ností, která ho donutí, aby všechno viděl z obou stran.

V tomto životě má poznat, jak vidí svět druzí lidé. Než pochopí, 
proč mu lidé, jak si myslí, nenaslouchají, musí se do nich nejprve 



vžít. Nakonec zjistí, že všechny negativní vlastnosti, které připisuje 
druhým, jsou věci, které nechápe sám u sebe.

Někdy mluví nahlas v knihovně. Bez ohledu na to, jak kultivovaně 
se snaží vystupovat, nese v sobě z minulých životů tolik neotesanos-
ti, že tato vlastnost musí nutně v těch nejnevhodnějších momentech 
vyploul na povrch. Přivádí ho to natolik do rozpaků, že je odhodlán 
vylepšit se tím, že věnuje pozornost svým manýrám, návykům, 
chování na veřejnosti a zejména způsobu, jak mluví.

Severní uzel v Blížencích způsobí, že vynaloží většinu životní 
energie na to, aby se naučil umění komunikace. Cítí potřebu vzdě-
lání, aby si tak mohl ve společnosti vytvořit nějakou identitu.

V určité chvíli bude v tomto životě konfrontován s konfliktem, zda
žít ve velkém městě (Blíženci) nebo na venkově (Střelec). Podstata 
jeho povahy vytvořená během mnoha minulých životů je taková, 
že jí lépe odpovídá život na venkově. Dokáže-li se však přizpůsobit 
nové zkušenosti, která znamená nutnost vyrovnat se se životem ve 
městě, může se mnoho naučit.

Prostřednictvím severního uzlu v Blížencích se musí naučit re-
spektovat práva druhých. Má-li přispět k fungování společnosti,            
o které v minulých životech soudil, že není důležitá, kterou však        
v tomto životě potřebuje pro holé přežití.

Zatímco jeho tělo volá po sportu, přírodě a jednoduchém životě, 
jeho mysl ho postupně vede ke studiu slov, jazyků a reflexi vlastního
projevu, takže začíná být lidštější součástí kultury, ve které žije.

Je jako divoký hřebec, který se zoufale brání zkrocení, a zároveň 
uvažuje, jaké by to asi bylo. Přes všechny rozpory přináší nižší  
i vyšší mysli každého člověka, se kterým přijde do kontaktu, určité 
zprávy. Minulé inkarnace mu přinesly přirozené porozumění ves-
míru. Teď svou misi podniká nejenom kvůli sobě, ale má také šířit 
své porozumění mezi velké množství lidí, kteří procházejí jeho 
životem. V tom spočívá mystický důvod jeho věčného neklidu. Má 
toho tolik říci a tolika lidem!

Dům, ve kterém je jižní uzel, ukazuje životní oblast, ve které 
pozůstatek karmy minulé stále láká k osvobození ducha. Umístění 
severního uzlu v Blížencích ukazuje bránu, kterou musí projít, aby 
zakusil výhody lidské civilizace a kultury, ke které se má připojit.


