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Text Box
Berte na vedomie:1. text je starý vyše 1000 rokov2. niektoré slová v súčasnosti môžu mať iný význam ako v minulosti3. v texte je veľa zamlčaných vecí, autor ako keby predpokladal, že ten kto to číta, má dobré základy perzskej astrológie, nič nevysvetľuje, len konštatuje, preto tento text nie je ideálny pre začiatočníkov4. ide o preklad prekladu, preto je možné, že sa tam vyskytnú chyby, navyše nie som profesionálny prekladateľ5. samotný text, z ktorého bol robený preklad, mohol obsahovať chyby, preklepy6. v perzskej astrológii sa používal prevažne systém domov celých znamení a aspekty cez celé znamenia, preto nie sú v grafoch vyznačené domy a stupne planét, ak to nie je nevyhnutné7. ide skôr o hromadu príkladov, na ktorých sú vysvetlené princípy výkladu, nie všetko ide zovšeobecniť


































































Text Box
O tom, kto má úzkosti1.Ak je Mars v padajúcom dome v niekoho horoskope narodenia, slabý a v zlom stave, ak neaspektuje ASC a Saturn ho aspektuje, zrodenec bude slabého srdca a plachý a popri tom sa bude desiť miest, kde sa zabíja.moja poznámka:Mars symbolizuje odvahu. Ak je v horoskope narodenia oslabený, môže to znamenať bojazlivosť. Dôležité je, že neaspektuje ASC. Podľa tradície má ASC a I. dom najväčší vplyv na povahu človeka, ak ho neaspektuje, na povahu nevplýva a môže chýbať to, čo symbolizuje.



























Text Box
2. Podobne, ak by bola Venuša v ľudskom znamení (Blíženci, Panna, Váhy, Strelec, Vodnár) zrodenec by bol slabého srdca a plachý.moja poznámka:Nepoznám dôvod, prečo by táto pozícia Venuše mala znamenať plachosť.
















































Text Box
3. Ak by bol Saturn v X. dome v nočnom horoskope, zrodenec by bol veľmi bojazlivý a mal by najbiednejšie srdce.moja poznámka:V predchádzajúcej kapitole hovorí o Saturnovi, že jeho prirodzenosť je strach. V X. dome má silnú pozíciu. X. dom má tiež silný vplyv na I. dom (robí tam pravú kvadratúru), ktorý má významnú úlohu pri posudzovaní povahy. Ak je to navyše nočné zrodenie, prejaví sa jeho horšia stránka. Niečo podobné by mohlo platiť aj pre I. dom, prípadne aj pre zvyšné rohové domy.



















































Text Box
O zrodencovej rýchlosti do vojny a hnevu1. Mars nachádzajúci sa v I. dome spôsobuje zrodencovu horlivosť do nezhôd a súdnych sporov, zabijak majúci silnú zúrivosť.moja poznámka:Toto samozrejme platí špeciálne vtedy, ak je Mars v zlom stave. Napríklad ak je to denné zrodenie, alebo je v exile a podobne. Čím v horšom stave je, tým horší prejav môže mať.Tiež by sme to mohli zovšeobecniť aj na prípad, kedy by bol Mars v X. dome, podobne ako to bolo v prípade Saturna.














































































Text Box
2. Ak by bol Merkúr v IV. dome, vychádzajúci z lúčov Slnka a v aspekte na Mars a Saturn, zrodenec by mal ostré a náhle zmeny, vždy nepokojný a zaneprázdnený.moja poznámka:Merkúr je planéta, ktorá ľahko preberá charakter iných planét. Viacero tradičných astrológov pri posudzovaní povahy berie do úvahy aj Merkúr. V tomto zmysle to môže byť myseľ človeka, alebo jeho slovný prejav.













































Text Box
3. Mars v VIII. dome peregrinný, či už v nočnom alebo dennom horoskope, znamená, že zrodenec bude nepokojný a trvalo nepokojný a hlúpy zabijak.moja poznámka:Peregrinnosť znamená, že planéta nemá žiadnu hodnosť. Nie je doma, povýšená, nie je vo svojich hraniciach, triplicite, ani dekáne. Vo všeobecnosti sa to považuje za negatívne a planéta v takom znamení sa prejavuje horšie.







































Text Box
4. Ak je Merkúr vo svojom domicile, zrodenec bude bojazlivý a nepokojný.poznámka Benjamina Dykesa:Toto musí byť isto v kombinácii z inými podmienkami, napríklad tými spomenutými vyššie.



























Text Box
5. Ak by bol Mesiac v domicile Marsa a dorastajúci, zrodenec by bol horlivý, náchylný na hnev, majúci veľkú pečeň, chtivý do vojny a otvorene prejavujúci zlé zaobchádzanie voči ľuďom.moja poznámka: V tradičnej astrológii sa dával veľký dôraz na pozíciu Mesiaca. V modernej astrológii dávame väčší dôraz na pozíciu Slnka v znamení a z toho usudzujeme na povahu.



























Text Box
6. Ak by sa Mesiac aplikoval na Mars v nočnom zrodení a bol by dorastajúci, zrodenec by mal veľký popud k hnevu, majúci chuť na súdne spory a nezhody bez príčiny. moja poznámka:Dorastajúci Mesiac v aspekte na Mars je horší ako ubúdajúci. U Saturna je to naopak. Dorastajúci Mesiac v aspekte na Saturn je lepší a ubúdajúci horší. Všimnite si, že nedáva dôraz na typ aspektu, aj napríklad sextil môže mať taký prejav, samozrejme o niečo miernejší.































































Text Box
7. Ak by Bod šťastia, alebo jeho vládca, alebo vládca ASC boli v domicile Marsu, zrodenec by bol zúrivý, vždy smutný a mal by veľký hnev, odvracajúci sa od neho pomaly.moja poznámka:Bod šťastia je vlastne alternatívny ASC. Má podobný význam a vzťahuje sa aj na povahu. Preto tu dáva alternatívu ASC alebo Bod šťastia.













































Text Box
O zrodencovej pokore1. Ak by bol Merkúr v lúčoch Slnka a vo vodnom znamení (pretože také je bez hlasu) a Mars by ho aspektoval, zrodenec by bol pokorný a pokojný a vážny vo svojom konaní.moja poznámka:Pravdepodobne mal na mysli aspekt nie od Marsu, ale od Saturna, ináč mi to nedáva zmysel.



























































































































Text Box
2. Ak by Saturn a Mars aspektovali Mesiac a Slnko (alebo len jedného z nich) z X. alebo I. domu, alebo zo VII. alebo IV. domu, zrodenec by bol pokorný a inteligentný, špeciálne ak aspektujú Slnko v dennom horoskope a Mesiac v nočnom a Slnko a Mesiac by boli v hraniciach dobrodeja.


































































































































































Text Box
3. Ak by jedna zo stálic povahy Marsu, Jupitera a Saturna a prvej magnitúdy bolana ASC alebo MC, zrodenec by bol pokorný, jemného charakteru a dobrých stretnutí.poznámka Benjamina Dykesa:Stálice prvej magnitúdy povahy Jupiter-Saturn podľa Rhetoriusa sú: Rigel, Capella. Nepoznám stálicu povahy Marsu alebo Jupiter-Mars ktorá by sedela na tento popis.







































Text Box
O nehanebnosti zrodenca1. Mal by si vedieť, že ak Mars aspektuje Merkúr opozíciou, zrodenec bude bez hanby. Ale ak Mesiac aspektuje Mars opozíciou, zmierni jeho nehanebnosť a zmení jeho hádky. moja poznámka:Z textu nie je jasné, či má Mesiac aspektovať Mars keď je v opozícii s Merkúrom, alebo nie. Odhadujem, že áno. 



















































Text Box
2. A ak by ubúdajúci Mesiac bol s Marsom v zlom dome, zrodenec by bol bez hanby.








































































Text Box
3. Ak by bola Venuša a Merkúr v I. dome a v opozícii na Mars, zrodenec by mal málo hanby.



























Text Box
O zrodencovej hanbe1. Jupiter v I. dome v nejakom horoskope narodenia bez aspektu Marsu znamená, že zrodenec bude mierny (skromný). 











































































Text Box
2. Ak by bol Mesiac v I. dome a v hraniciach Saturna a v jeho tvári, ale Mars by bol v VII. dome a Jupiter by aspektoval Mesiac, zrodenec by bol mierny (skromný).








































































Text Box
O kráse zrodencovej morálky1. Ak by Mesiac na MC aspektoval Saturna kvadratúrou, so Saturnom v II. dome, je to znakom toho, že zrodenec by mal krásnu morálku.






























Text Box
2. Slnko v domicile Saturna znamená, že zrodenec má dobrú myseľ. Ak by dobrodej aspektoval toto Slnko, zrodenec by mal dobro a dobrú morálku a šťastie.































































Text Box
3. Ak by bol Merkúr v domicile Slnka v dennom horoskope, zrodenec by mal dobrú morálku, špeciálne ak by bol v bezpečí od aspektov škodcov.




























































Text Box
4. Ak by bol Merkúr v domicile Mesiaca, v dobrom stave, bez aspektov škodcov, zrodenec by mal dobrú morálku a krásnu tvár.










































Text Box
5. Ak by bolo Slnko v povýšení Venuše bez aspektu škodcu, zrodenec by mal krásnu morálku, bol by jemného charakteru a veselej tváre a uznávaný ľuďmi.






























Text Box
O zrodencových klamstvách1. Ak by bol Mars s Merkúrom v jeho domicile*, zrodenec by bol klamár a vyjadroval by klamlivé slová bez príčiny a základu; a jeho vôľa by ozdobila jeho jazyk klamstvami.poznámka Benjamina Dykesa:* nie je jasné koho domicil sa tým myslí.moja poznámka:V tradičnej astrológii sa často stretávam s tým, že Merkúr s Marsom v disharmonickom aspekte znamená klamstvo.







































Text Box
2. Ak by bol Mars vládca IV. domu a bol by v VI. dome, zrodenec by bol klamár.













































Text Box
3. Ak by bolo Slnko a Venuša v VII. dome, zrodenec by bol plný klamstiev.moja poznámka:Tu sa to vzťahuje pravdepodobne na partnerské vzťahy v zmysle lichôtok, (alebo nevery?)













































Text Box
4. Ak by bol Mars v IX. dome, zrodenec by predkladal lži a potvrdil by ich prísahami.moja poznámka:Zjednodušene povedané, ide o krivú prísahu. IX. dom symbolizuje zákony, vieru, náboženstvo. Prísaha zvykne byť spojená práve s touto oblasťou. Okrem toho Mars v tomto postavení zvyknú spájať s rúhaním sa.


















































































































Text Box
5. Ak by jedna zo stálic povahy Marsu a Merkúra bola na ASC alebo MC, zrodenec by bol klamár a upevnil by svoje klamstvá prísahami; a písal by falošné listy a oznámil by veci o iných ľuďoch, ktoré nie sú pravdou.

















































































Text Box
6. Ak by sa Mesiac oddeľoval od Marsu a aplikoval na Merkúr a obe planéty by boli východné, zrodenec by bol klamár, nehovoriac o tom, že by bol majster podvodu a zrady.moja poznámka:Toto sa nazýva prenos svetla. Mesiac berie svetlo od Marsu a prenáša ho na Merkúr a tým ich prepája. Toto sa obyčajne využíva v horárnej a elekčnej astrológie, ale v perzskej astrológii nie je taká hrubá čiara medzi natálnou a horárnou astrológiou. 











































































Text Box
7. Ak by Mars a Merkúr, boli na tom istom stupni a boli by v jednom z rohových domov, bez aspektu nejakej planéty, zrodenec by bol klamár a chvastavý o veciach, ktoré nespravil a predložil by klamlivé slová svojimi vyhláseniami.



























Text Box
O zrodencovej pravde1. Ak by boli Mesiac s Venušou v X. dome, zrodenec by bol pravdovravec, plniaci svoje sľuby. 




























































Text Box
2. Ten kto sa narodil so Strelcom na ASC a Mesiacom v ňom a v trigone alebo sextile na Jupiter - je to znak toho, že zrodenec bude pravdovravný, plniaci veci, ktoré sľúbil.moja poznámka:Mesiac je v Strelcovi, kde vládne Jupiter. Ten na neho robí harmonický aspekt. To sa nazýva recepcia. Je to harmonický aspekt, od dobrodeja a s recepciou, takže veľmi priaznivý.







































Text Box
3. Ak by bol Jupiter v I. dome a Merkúr v VII. dome v lúčoch Slnka, zrodenec by hovoril pravdu.








































































Text Box
4. Merkúr nachádzajúci sa v I. alebo X. dome s Venušou znamená, že zrodenec bude rečník, pravdovravec, plniaci svoje sľuby a vyjadrujúci pravdu, či už vo svoj prospech alebo proti nemu.moja poznámka:Všimnite si kontrast medzi klamárom - Merkúr s Marsom - a pravdovravným človekom - Merkúr s Venušou. Merkúr v prvom prípade je so škodcom a v druhom prípade s dobrodejom.

























































Text Box
O zrodencovej viere1. Jupiter nachádzajúci sa v IX. dome v dennom zrodení znamená, že zrodenec bude kultivátor Boha, veriaci Bohu, kontemplatívny, tak, že na základe ozdobnej slávy, ktorú bude mať vo svojom zákone (viere), bude rešpektovaný kráľmi a mocnými ľuďmi.moja poznámka:IX. dom symbolizuje podľa tradície vieru a zákon. V minulosti viera a zákon boli viac spojené ako dnes. 























































































Text Box
2. Ak by bol Saturn vo svojej triplicite, zrodenec by sa bál Boha a modlil k Nemu a jeho slová by boli sväté a prakticky anjelské; a často by prijal trest za jeho ponuky (obete?), lamentujúc nad svojimi hriechmi; a toto by bolo silnejšie, keby Jupiter aspektoval Saturn s recepciou a dobrým aspektom.moja poznámka:Predpokladám, že pozícia Saturna vo svojej triplicite, teda cez deň vo vzdušnom znamení, by mala byť za predpokladu, že je Saturn v IX. dome, tak ako to bolo v predchádzajúcom príklade. Aspekt Jupitera s recepciou je možné takto zaručiť len cez hranice planét, alebo tvár. 








































































Text Box
3. Ak by bol Mesiac v I. dome a vo svojom povýšení a popri tom v sextile alebo trigone na Jupiter, zrodenec by bol kontemplatívny, rečínk (kazateľ?), pán kostolov alebo distribútor vecí pre chudobných.moja poznámka:Dôležité je si uvedomiť, že Jupiter je planéta viery. Povýšená planéta v I. dome mu zasa zaručuje dobré spoločenské postavenie, rešpekt. K tomu tiež prispieva dobrý aspekt od Jupitera. Tiež je zaujímavé spojenie Jupitera s dobročinnosťou.


































































Text Box
4. Ak by bolo Slnko v III. dome alebo v mužskom znamení, a popri tom v dobrom aspekte na Jupiter, je to znak toho, že zrodenec bude rečník, veriaci v Boha, a zanechávajúci za sebou všetky svetské záležitosti v zmysle strachu a lásky k Bohu.moja poznámka:III. dom sa v tradičnej astrológii tiež vzťahuje na vieru a náboženstvo.




































Text Box
5. Ak by bola Venuša v III. dome a v povýšení v nočnom zrodení, je to znak toho, že zrodenec bude v úcte Boha a jeho viera istá a pevná.














































































Text Box
6. Ak by boli Merkúr, Slnko a Venuša v IX. dome, bez aspektu škodcu, zrodenec by mal vždy Boha pred svojimi očami, a pred sebou v snoch; prenesie dobro na toho, komu dobro praje.


































































Text Box
7. Ak by bola Venuša v IX. dome a vo svojom povýšení alebo domicile, zrodenec by bol slávny pustovník (mních ?) a toto platí najsilnejšie, ak ju Jupiter aspektuje dobrým aspektom.











































































Text Box
8. Ak by bol Merkúr v dobrom stave a východný v IX. dome, bez aspektu škodcu, zrodenec by bol dobrý a šťastný vo svojom zákone (viere).











































































Text Box
9. Ak by bol Mesiac v IX. dome a v ženskom znamení a popritom v dobrom aspekte na Jupiter, zrodenie by bolo nočné, zrodenec by bol rečník (kazateľ) a pustovník (mních).




























































Text Box
O zrodencovej predstieranej svätosti1. Ak by bol Jupiter v nočnom zrodení v III. dome s Marsom a v mužskom znamení, zrodenec by bol pokrytec.





































































Text Box
2. Ak sa Venuša peregrinná nachádza v IX. dome a v ženskom znamení, zrodenec bude zisťovať, čo by sa o ňom hovorilo - menovite, že je dobrý - ale bude pokrytec, hľadajúci novinky za účelom vytvorenia svojho triku.





























































































Text Box
3. Ak by bol Bod ducha v jednom z rohových domov a jeho vládca by aspektoval dobrodeja bez recepcie a vládca by bol v bezpečí od škodcov, zrodenec by chcel, aby o ňom ľudia dobre hovorili a bude predstiarať že je dobrý, ale bude zlý.moja poznámka:Bod ducha sa vzťahuje na vieru človeka.












































































































Text Box
4. Ale ak by tento Bod ducha a jeho vládca boli silní a boli by v dobrom stave a oslobodený od škodcov, zrodenec by mal dobré slová a tajnú vôľu.moja poznámka:Pod tajnou vôľou si môžeme predstaviť nejakú dobročinnosť, ktorú robí v tajnosti, nehľadá za ňu uznanie.









































































































Text Box
5. A ak by tento Bod bol v zlom stave a jeho vládca by bol oslobodený od škodcov, zrodenec by bol lepší z vnútra ako navonok.moja poznámka:Možno by sa to dalo zovšeobecniť tak, že Bod ducha sa vzťahuje na vonkajší prejav viery a jeho vládca na vnútorný.








































































Text Box
6. A ak by obaja (Bod ducha aj jeho vládca) boli v rohových domoch a oslobodení od škodcov, zrodenec by bol stály a mal by len málo predstieranej svätosti vo svojom vystupovaní.moja poznámka:Ak sú Bod ducha a jeho vládca v rohových domoch, nie je možné dať oboch škodcov do averzie voči Bodu aj vládcovi. Preto som zvolil averziu voči Bodu a harmonické aspekty k vládcovi v príklade.


































































Text Box
7. Podobne, ak by bol vládca Bodu ducha prijatý (v recepcii) a aspektoval by svoj vlastný dom, zrodenec by bol istý, dobrý a šťastný.moja poznámka:Ak má planéta aspekt s recepciou, vplýva to na ňu celkovo priaznivo. Ak vládca Bodu ducha aspektuje Bod ducha, zvyšuje to pevnosť viery, ak by bol v averzii, sú možné prerušenia.

























































Text Box
8. Ale ak by vládca Bodu ducha bol retrográdny, zrodenec by pochyboval o svojej viere a prešiel by na inú vieru.moja poznámka:V tomto príklade je vysvetlený význam retrográdnej planéty. Retrográdnosť sa teda prejavuje ako pochybnosti a zmeny.




































































































































Text Box
9. A ak by vládca spomenutého Bodu ducha bol vládcom IX. domu, znamená to dobro viery v zrodencovi, špeciálne ak by bol prijatý (v recepcii). Pretože ak by nemal recepciu v tomto dome, prináša to rozpor vo viere a rozdelenie slov. Ak by navyše bol vládca Bodu ducha poškodený, znamená to pochybnosti o viere a škoda z toho plynúca.A súď tak isto ak by bol v III. dome. Ale ak by bol v II. dome, znamená to stálosť vo viere a že sa stiahne zo svetských záležitostí; a čím viac by slúžil, tým viac by utekal od svetských vecí.








































































Text Box
10. Vládca Bodu ducha oslobodený od škodcov a navyše aspektujúci svoj vlastný dom bude brzdiť zrodenca pred predstieranou svätosťou a pridá mu na dobrote.Ak by bol Bod ducha v recepcii, spomenutá dobrota by bola s pravdou a čestnosťou. Ale ak by bol poškodený, zničilo by to jeho dobrotu z vnútra.





































































Text Box
11. Ak by Bod ducha bol v padajúcom dome, dobro, ktoré zrodenec bude mať vo svojom prejave, bude nakoniec zničené.Ak by vládca spomenutého Bodu bol poškodený, zrodencovo dobro by bolo považované za nič, v prejave aj vo vnútri.










































Text Box
12. Ak by Jupiter v dennom zrodení bol v III. dome, zrodenec by bol pokrytec a ukazoval by ľuďom, že je niekto, kým vôbec nie je. moja poznámka:V predchádzajúcom príklade písal o Jupiterovi v III. dom v nočnom zrodení, čo dáva väčší zmysel, pretože tak by bol mimo sektu.










































Text Box
13. Slnko v III. dome a v jednej z jeho hodností znamená, že mu úplne bude chýbať viera. 




























































Text Box
14. A ak by bol Mesiac v III. dome v nočnom zrodení, zrodenec by bol len vo svojom prejave, ale viac ako to, ukazoval by navonok, čo má v srdci.moja poznámka:Mesiac v III. dome sa podľa tradície raduje.

























































Text Box
O zrodencovom modlárstve1. Ak by bol Jupiter na ASC a Mesiac v VII. dome a Mars by aspektoval Jupitera, zrodenec by uctieval hvizdy a planéty.













































Text Box
2. Ak by bola Venuša v lúčoch Slnka v II. dome, zrodenec by bol modloslužobník.













































Text Box
3. Podobne, Saturn v III. dome s Mesiacom znamená, že zrodenec bude modloslužobník a v rozpore s Bohom.













































Text Box
4. Ak by bol Mesiac v IX. dome a v ženskom znamení v dennom zrodení, zrodenec by bol pohŕdavec Boha a v rozpore s Ním.









































































































Text Box
5. Ak by bola Venuša zovretá medzi Saturnom a Marsom v jednom znamení a škodcovia by aspektovali Mesiac a Merkúr kvadratúrou alebo opozíciou, zrodenec by bol kultivátor mnohých modiel.








































































Text Box
6. Mars v I. dome a v opozícii na Jupiter znamená, že zrodenec je modloslužobník.Ak by Merkúr bol s Marsom v domicile Jupitera, zrodenec by bol prakticky ako pustovník uctievajúci modly.
































































































Text Box
7. Ak by bol Saturn vládca ASC, alebo vládca domicilu Slnka, alebo Bodu šťastia, alebo  syzigie a v IX. dome a Jupiter by ho aspektoval, zrodenec by bol opát alebo pontifex uctievajúci modly.








































































Text Box
8. A ak by bol Merkúr v domicile Marsa a Mars by bol s ním, alebo by ho aspektoval opozíciou, zrodenec by bol kacír; a podobne ak by boli Slnko, Mesiac a Merkúr v dvojitých znameniach - ešte silnejšie ak Mars vrhá lúče na to isté miesto kvadratúrou alebo opozíciou.



























Text Box
O zrodencovom poznaní1. Ak Saturn aspektuje Jupiter trigonom, zrodenec bude múdry, dobrej rady a dôvtipu, múdreho myslenia a znalý všetkých tajomstiev prírody, tak, že sa o ňom hovoriť, že je filozof a bude rozprávač veľkých skutkov a bude predpovedať (kázať) vážne veci podobne ako haruspikovia.moja poznámka:Haruspik bol starorímsky kňaz, ktorý sa venoval vešteniu z vnútorností obetovaných zvierat.


































































Text Box
2. Ak by bol Merkúr vo svojom domicile alebo povýšení a v dobrom dome a Mars by ho aspektoval dobrým aspektom, zrodenec by bol veľmi múdry v školení hviezd a vážny vo svojich vlastných záležitostiach a hlbokého myslenia; bude zostavovať knihy a veľa vecí si osvojí a bude hovoriť podivuhodné veci.


































































Text Box
3. Ak by bol Merkúr so Slnkom vo svojom domicile, Slnko vo svojej tvári, zrodenec by bol múdry, prírodný filozof a skladateľ veršov.




































































































































Text Box
4. Ak by bol Merkúr v priamom behu v X. dome a v jednej zo svojich hodností a aspektoval by Mesiac kvadratúrou alebo opozíciou a Mesiac by bol vo svojom domicile alebo povýšení, zrodenec by bol múdry, rozumný a bádateľ hviezd.
























Text Box
5. Ak by bol Merkúr v dobrom stave vo svojom znamení, zrodenec by bol milovník kníh a poznania hviezd a komentátor zložitých záležitostí ktoré sa k nim vzťahujú.





































































Text Box
6. Ak by bol Merkúr vo svojom domicile alebo povýšení na ASC, ale Saturn v VII. dome, zrodenec by skúmal vážne a náročné vedy a vďaka tomu by mal prevahu a vznešenosť.











































































Text Box
7. Ak by Mars aspektoval Merkúr, ktorý by sa nachádzal v jedenej zo svojich hodností, trigonom a Mars by bol v dobrom stave, zrodenec by bol múdry a skúsený filozof.






















































Text Box
8. Ak by bol Mesiac vo svojom domicile alebo povýšení, alebo v hraniciach Merkúra, zrodenec by bol oboznámený s tajnými a neznámymi záležitosťami, alebo by bol vzdelaný vo veciach pod povrchom.




















































































Text Box
9. Ak by bol Merkúr v III. dome s Mesiacom a v jeho tvári navyše by bol vládcom ASC a Bodu šťastia, zrodenec by bol haruspik a znalý tajných vecí.moja poznámka:Nie je možné splniť naraz všetky podmienky. Mesiac sa za týchto okolností nemôže nachádzať vo svojej tvári (dekáne).
































































































Text Box
10. Ak by Merkúr vychádzal z lúčov Slnka a bol by v III. dome a v mužskom znamení, zrodenec by bol augur a žil by z augurie a mal by z toho bohatstvo. Ak by Mars, východný, aspektoval Merkúra takto postaveného, zrodenec by bol oboznámený s knihami a bol by v nich vzdelaný.moja poznámka:Augur bol kňaz, ktorý predvídal budúcnosť z letu vtákov.








































































Text Box
11. Ak by bol Merkúr v IX. dome bez aspektu Marsu, zrodenec by bol vykladač snov; a silnejšie, ak by bol Saturn vo svojom domicile alebo povýšení.Ak by takto bola postavená Venuša ako sme povedali o Saturnovi, zrodenec by bol tiež vykladač snov.














































































Text Box
12. Ak by boli Merkúr a Slnko v IX. dome a v nejakej svojej hodnosti, zrodenec by bol múdry, vykladač snov a prakticky ako haruspik.










































Text Box
13. Ak by bol Merkúr v IX. dome a v dobrom stave, zrodenec by bol augur.





























































































Text Box
14. Ak by Bod šťastia a Bod viery boli v IX. dome alebo v III. dome bez aspektov dobrodejov a škodcovia by ich aspektovali z opozície ich domicilu, zrodenec by bol haruspik a odhaľoval by tajomstvá tajných vecí.moja poznámka:Nie je mi jasné, ako rátať Bod viery.





































































Text Box
15. Ak by Saturn a Merkúr boli v III. dome, vo svojom znamení alebo povýšení, zrodenec by bol znalý hviezd, z čoho by mal profit.A súď podobne, ak by Merkúr vychádzal z lúčov Slnka v III. dome.














































































Text Box
16. Ak by bola Venuša peregrinná v III. dome a Saturn by ju aspektoval zo svojho domicilu alebo povýšenia dobrým aspektom, zrodenec by bol čierny mág, alebo by robil podivuhodné veci pomocou umenia.A javil by sa ako prorok a predstavoval podivuhodné veci, špeciálne ak by Venuša bola v ženskom znamení.moja poznámka:Pri splnení prvých podmienok nie je možné dať Venušu do ženského znamenia.































































Text Box
17. Ak by Merkúr a Saturn boli v I. alebo X. dome v dobrom stave a bez aspektov škodcov, zrodenec by bol čierny mág.







































Text Box
18. Ak by bol Merkúr vo svojom domicile alebo povýšení a Saturn (poškodený) by ho aspektoval kvadratúrou alebo opozíciou, zrodenec by bol filozof, ale jeho poznanie by nepriniesla úspech a bol by biedny a chudobný.














































































Text Box
19. Ak by bol Merkúr v dobom stave a v domicile Saturna, zrodenec by bol múdry, chápajúci tajomstvá a nejasnosti záležitostí, komunikatívny, rečník, augur, vykladač snov. Ak by boli Strelec alebo Ryby znamením III. domu a Saturn by bol v tomto znamení, zrodenec by bol znalý v záležitostiach tohto druhu.






















































Text Box
20. Ak by bol Merkúr s Venušou v IV. dome zrodenec by bol komunikátor, právnik, vynálezca slov a ešte silnejšie, ak by to bolo v peregrinnom znamení.
























Text Box
21. Ak by bolo Slnko v IX. dome, zrodenec by bol právnik, debatujúci o viere, uctievač Boha.




























































Text Box
22. Ak by bol Jupiter vládca III. domu v dennom zrodení a znamenie spomenutého domu by bolo mužské, zrodenec by bol múdry. A ak by horoskop bol nočný, verilo by sa, že je múdry, ale nebol by.




















































































Text Box
23. Ak by sa Mesiac oddeľoval od Slnka a aplikoval na Merkúra nachádzajúc sa v III. dome, zrodenec by bol spisovateľ, znalý počtov.


































































Text Box
24. Ak by Slnko, Merkúr alebo Jupiter boli v IX. alebo II. dome* a v Levovi, zrodenec by mal jasný intelekt a bol  by organizátor záležitostí.poznámka Benjamina Dykesa:* to by mal byť pravdepodobne III. dom













































Text Box
25. Ak by bol Merkúr v dobrom stave v X. dome, zrodenec by bol jemného a rýchleho dôvtipu a podobne, ak by bol Merkúr v domicile Marsa.



























Text Box
26. Ak by bol Mesiac so Saturnom východným, zrodenec by bol chápajúci, ale lenivý a mäkký.moja poznámka:V tradičnej astrológii sa Saturn spája s lenivosťou a pasivitou.











































































Text Box
27. Ak by sa Mesiac separoval od Venuše a aplikoval na Merkúr a obe planéty by boli západné, zrodenec by bol jemný a bystrý.






























Text Box
28. Ak by Jupiter prijímal Marsa, alebo by ho aspektoval kvadratúrou, zrodenec by dával dobré rady a mal dobrý intelekt.

























































Text Box
29. Ak by bolo Slnko v domicile Jupiter alebo v jeho trigone alebo sextile na neho, zrodenec by dával dobré rady a mal dobrý intelekt a hlbokú múdrosť.Ak by s ním bol Merkúr, zrodenec by bol právnik a múdry v úsudkoch.



















































Text Box
30. Ak by Merkúr bol v dobrom stave v domicile Slnka v dennom zrodení, zrodenec by bol bystrý a jemný.






























Text Box
O zrodencovej pamäti1. Ak by bolo Slnko v domicile Marsu a Jupiter by ho aspektoval dobrým aspektom, zrodenec by mal dobrú pamäť.




































Text Box
2. Ak by Venuša a Mars boli v dobrom stave s Mesiacom, zrodenec by bol pamätlivý a charakterom podvodník.










































Text Box
3. Ak by Merkúr a Mars, v dobrom stave, aspektovali Mesiac, zrodenec by krásne odhalil, čo vie.

























































Text Box
4. Ak by bol Merkúr v domicile Slnka a Jupiter by ho aspektoval dobrým aspektom, zrodenec by bol inteligentný a pamätlivý a mal by rýchly intelekt. Ak by bol Jupiter v aplikatívnom aspekte na neho, zrodenec by bol sudca kňazov alebo jedným z nich.































































Text Box
O zrodencovom zlom intelekte1. Ak by bol Merkúr v II. dome a v lúčoch Slnka a ubúdajúci Mesiac by bol poškodený, zrodenec by mal zlý intelekt, slabý rozum, neprijímajúci učenie (alebo doktrínu).


































































Text Box
2. Ak by bol Merkúr v IV. dome a bol by vládcom Bodu ducha, zrodenec by mal zlý intelekt, ťažkopádnu reč, málo vedomostí a rozumu.











































































Text Box
3. Ak by Slnko bolo v domicile Mesiaca s Mesiacom poškodeným pod obzorom a ubúdajúcim, zrodenec by mal tvrdý a zlý intelekt, ako osol, s veľkými chybami, slabou radou a hlúpym umom.























































































Text Box
4. Ak by Merkúr so Saturnom boli poškodený v I. dome a retrográdny a peregrinný Jupiter by ich aspektoval opozíciou, zrodenec by mal tvrdý a zlý intelekt, vedúci a chápajúci málo vecí.



















































Text Box
O zrodencovom dobrom a rýchlom intelekte1. Ak by Jupiter aspektoval Merkúra v dobrom stave trigonom, zrodenec by bol rozumný, dobrej reči a rýchleho intelektu.














































































Text Box
2. Ak by bol Merkúr vo svojom domicile a Jupiter v dobrom stave by aspektoval ten domicil kvadratúrou, zrodenec by bol dobre rozumný, múdrych rád a kompletného intelektu, avšak za predpokladu, že by Jupiter nebol v X. dome.








































































Text Box
3. Ak by Merkúr, v dobrom stave v X. dome, aspektoval Venušu *kvadratúrou, zrodenec by bol rozumný a inteligentný.poznámka Benjamina Dykesa* to by mohlo byť len v aspekte cez celé znamenia



















































Text Box
4. Ak by bol Merkúr so Saturnom v domicile Saturna a v dobrom aspekte na Mesiac, ktorý by bol pribúdajúci a rýchly, zrodenec by bol dobrého rozumu, krásnej viery a organizátor záležitostí.













































Text Box
5. Ak by Merkúr, Venuša a Slnko aspektovali Mesiac dobrým aspektom, rozdenec by mal dobrý rozum a bol by seriózny vo svojich činoch.


































































Text Box
6. Ak by Mars a Merkúr boli v dobrom stave a oslobodený od retrográdnosti a spálenia a aspektovali by dorastajúci a rýchly Mesiac, zrodenec by mal dobrý intelekt.
















































Text Box
7. Ak by Mars a Venuša boli v dobrom stave a jeden z nich by aspektoval Slnko, zrodenec by bol seriózny v činoch, dobrého intelektu a rád.
















































Text Box
8. Ak by Jupiter bol v I. dome a Venuša v VII. dome, zrodenec by bol bystrého intelektu a úplne rozumný.




























































Text Box
9. Ak by Saturn bol v jeden z svojich hodností v VII. alebo X. dome s Merkúrom, zrodenec by mal dobrý intelekt a bol by mocný v mysli ako filozof alebo mudrc.














































































Text Box
O zrodencovej hlúposti1. Ak by Mesiac ubúdal a bol pomalý a separoval by sa od Marsu a bol by divoký, zrodenec by bol hlúpy.moja poznáka:Divoká planéta je bez aspektov iných planét. Buď bez aspektov cez celé znamenia, alebo v zmysle orbisu, závisí od autora.V prípade Mesiaca by sme možno mohli uvažovať aj o osamelom behu.


























































































Text Box
2. Ak by bol Mesiac v opozícii na Slnko, separovaný, v VII. dome a Mars by ho aspektoval nepriaznivým aspektom, zrodenec by bol hlúpy.








































































Text Box
3. Ak by Bod šťastia alebo viery bol v IX. alebo III. dome a škodcovia by ich aspektovali, zrodenec by bol hlúpy.





































































Text Box
4. Ak by bola Venuša so Saturnom a Mars a Merkúr v *dome Mesiaca, zrodenec by bol hlúpy a kvôli jeho hlúposti by sa nazýval filozofom a ľudia by sa mu kvôli tomu posmievali.moja poznámka* III. dom je dom radosti Mesiac. Predpokladám, že sa tým myslel III. dome. Prípadne sa tým mohol myslieť domicil Mesiaca, teda znamenie Raka.














































































Text Box
5. Ak by Saturn a Merkúr boli peregrinný v I. dome a Jupiter by bol v ich opozícii, zdrodenec by bol hlúpy a mal mizernú hlúposť.
















































Text Box
O rodených hercoch1. Ak by bol Merkúr vo svojom domicile s Marsom, zrodenec by bol herec.







































Text Box
2. Ak by Mars a Merkúr boli v kráľovskom znamení a Slnko by aspektovalo to znamenie dobrým aspektom, zrodenec by bol herec pre kráľov a lordov a tešili by sa z neho a jeho slov.moja poznámka:Merkúr sa od Slnka vzdiali maximálne 28°, preto Slnko nemôže robiť na neho sextil ani cez celé znamenia, jediná možnosť, ako môže robiť aspekt je cez konjunkciu, ale to autor asi nemal na mysli.





































































Text Box
3. Ak by Mars a Merkúr boli v domicile Saturna a v padajúcom dome a popri tom Mesiac (v dobrom stave a dorastajúci) by ich aspektoval, zrodenec by bol verejný herec a ľudia by sa bavili s ním a podvádzal by.moja poznámka:Z tohto príkladu je vidieť, prečo k hercom dáva kombináciu Marsa s Merkúrom. Táto kombinácia planét obyčajne znamená sklon ku klamstvu.  






























Text Box
4. Ak by Venuša aspektovala Merkúr, alebo by bola s ním v konjunkcii, zrodenec by bol jemný herec, taký, u ktorého by sa ľudia divili jeho podivuhodným činom.




































Text Box
5. Ak by Mars, Merkúr a Mesiac boli v konjunkcii v domicile Venuše, zrodenec by bol herec s významnou a krásnou rečou































































Text Box
O  zrodencovej poctivosti1. Ak by bola Venuša v X. dome bez zlého aspektu Merkúra, zrodenec by bol pocitvý a verne by dával pozor na veci, ktoré mu boli zverené, špeciálne, ak by bolo zrodenie nočné.moja poznámka:Venuša v nočnom zrodení nemôže byť v X. dome, pretože sa od Slnka nevzdiali viac ako 47°.



























Text Box
2. Ak by bol Merkúr s Jupiterom, zrodenec by bol poctivý, a významný a vznešený ľudia by sa mu zdôverovali.



















































Text Box
3. Ak by Jupiter aspektoval Saturn a Mars dobrým aspektom, zrodenec by bol dobrý a poctivý a dávajúci pozor na veci, ktoré sú mu zverené.
















































Text Box
4. Ak by bola Venuša v I. dome vo svojom povýšení, zrodenec by bol poctivý ochranca vecí jemu zverených.







































Text Box
5. Ak by bol Jupiter v III. dome, cudzinci by zverili svoje peniaze zrodencovi, aby na ne dával pozor a ľudia by sa mu zdôverovali.


































































Text Box
6. Ak by Merkúr bol v V. dome a vo svojej tvári, zrodenec by bol poctivý spisovateľ a mal uznanie vďaka svojej poctivosti.



















































Text Box
7. Ak by bol Merkúr východný a v *II. dome, zrodenec by bol poctivý k cudzincom.poznámka Benjamina Dykesa:* toto by mal byť pravdepodobne XI. dom


































































Text Box
O rodených zlých a ich nepoctivosti1. Ak by poškodený Merkúr aspektoval Mars z X. domu a Mesiac by bol v IV. dome, zrodenec by bol zlý a nepoctivý a upierajúci ľuďom veci, ktoré mu boli zverené.




























































Text Box
2. Ak by bol Mars peregrinný a retrográdny a Mesiac by bol s ním v III. dome, zrodenec by bol zlý a nepoctivý a lúpežník cudzincov a držiaci veci, ktoré mu boli zverené.

















































































Text Box
3. Ak by bol Merkúr v hraniciach Marsu a v III. dome s Mesiacom, s tým že by bol peregrinný a retrográdny, zrodenec by mal malú pocitvosť, špeciálne ak by bol Merkúr vládca ASC.








































































Text Box
O rodených zlodejoch1. Ak by Mars, Merkúr a Mesiac boli poškodený v jednom z rohových domov, bez aspektu dobrodeja, zrodenec by bol zlodej.





























































































Text Box
2. Ak by bol Saturn peregrinný a divý v VII. dome a tiež retrográdny a v aspekte na Mars, Merkúr a Mesiac (všetci poškodení), zrodenec by bol skrytý zlodej a jeho koniec by bolo obesenie.moja poznámka:Saturn ak má byť divý, nemal by mať aspekty od iných planét. Na druhej strane má byť v aspekte na Mars, Merkúr a Mesiac. To sa dá splniť na raz len tak, že je v aspekte cez celé znamenia na tie planéty, ale aspekty nie sú v orbise.
































































































Text Box
3. Ak by bol Mars retrográdny a peregrinný a slabý v jednom z rohových domov, bez aspektu dobrodeja, zrodenec by bol zlodej, špeciálne ak by ho Saturn aspektoval zlým aspektom.



































































































Text Box
4. Ak by boli Saturn, Mars a Merkúr retrográdni a diví v VII. dome a Mesiac (ubúdajúci a pomalý a bez hodnosti) by ich aspektoval kvadratúrou alebo opozíciou, zrodenec by bol zlodej a kvôli tejto zlodejine by skončil svoje dni zlou smrťou.moja poznámka:Nie je možné splniť naraz všetky podmienky. Buď bude Merkúr retrográdny a Mars so Saturnom nie, alebo naopak. 








































































Text Box
5. Ak by boli Mars a Merkúr spojení v jednom z rohových domov a stály by divo alebo bez hodnosti a Saturn by ich aspektoval zlým aspektom, zrodenec by kradol vreckovky a šaty mŕtvych.































































Text Box
O zrodencovej *liberálnosti1. Ak by Slnko a Venuša aspektovali Mesiac (ktorý je v X. dome), zrodenec by bol veľkorysý, liberálny, ľahko utrácajúci a dávajúci svoje imanie.poznámka Benjamina Dykesa* klasicky to znamená čestnosť, zdvorilosť a veľkorysosť.




































Text Box
2. Ak by Mars aspektoval Slnko kvadratúrou, zrodenec by bol liberálny do takej miery, že málo alebo nič z jeho majetku by zostalo.

























































Text Box
3. Ak by Mars bol vládcom Bodu šťastia a ASC a bol by v II. dome, zrodenec by bol márnotratný a spotrebúvajúci svoje imanie bez úžitku.































































Text Box
4. Ak by bol Saturn retrográdny alebo spálený a v jednej zo svojich hodností v X. dome, zrodenec by odovzdal toľko zo svojho majetku iným, že by upadol do chudoby, špeciálne ak ho aspektovala Venuša nepriaznivým aspektom.











































































Text Box
5. Ak by vládca III. domu aspektoval vládcu II. domu zlým aspektom, zrodenec by bol márnotratný a získal by nepriateľov a zášť kvôli svojmu bohatstvu.























































































Text Box
O zrodencovej chamtivosti1. Ak by bola Dračia hlava so Slnkom, Venušou a Merkúrom na ASC, zdrodenec by bol chamtivý.








































































Text Box
2. Ak by bol Merkúr v dobrom stave, východný a v II. dome v dennom zrodení, zrodenec by bol skúpy a milujúci svoje peniaze za hranice merateľnosti.moja poznámka:Ak je Merkúr východný, nemôže to byť denné zrodenie.






















































Text Box
3. (A ak by vládca II. domu), Saturn bol na ASC cez deň, zrodenec by bol chamtivý.








































































Text Box
4. (A ak vládca ASC aspektuje vládcu II. domu trigonom, zrodenec bude šetrný, milujúci svoje peniaze)





































































Text Box
O zrodencovej závisti1. Ak by bol Merkúr, rýchly, výchádzajúci západne z lúčov Slnka v nočnom zrodení a v II. dome a bol by v hraniciach Marsu, zrodenec by bol závistlivý.











































































Text Box
2. Ak by sa Mesiac separoval od Saturna a aplikoval na Merkúr, zrodenec by bol závistlivý.























































































Text Box
3. Ak by sa Merkúr aplikoval na Mars na ASC a Jupiter by neaspektoval, zrodenec by bol závistlivý.




































Text Box
O domýšľavosti a veľkomyseľnosti zrodenca1. Ak by Venuša a Saturn boli s Mesiacom, alebo by ho aspektovali, zrodenec by bol pyšný, chvastúň a mal domýšľavú myseľ.













































Text Box
2. Ak by Merkúr, Jupiter a Mars aspektovali Mesiac naraz, zrodenec by mal veľkú myseľ a hovoril by ohromné veci.











































































Text Box
3. Ak by sa Mesiac separoval od Saturna a aplikoval na Merkúr, zrodenec by bol veľkomyseľný a bez skromnosti.
































































































Text Box
4. Ak by Mesiac bol vo svojom domicile a v hraniciach Marsu a aplikoval by sa opozíciou na Slnko zo VII. domu, zrodenec by mal domýšľavú myseľ a snažil by sa vyzerať dôležito: na základe toho by sa kryl dobre.








































































Text Box
O veselosti zrodencovej tváre1. Ak by bola Venuša vo svojom domicile alebo povýšení a v VII. dome (I. dome) a Mars by ju aspektoval dobrým aspektom, zrodenec by mal veselú tvár a slušné spôsoby rakcie, ale bol by lichotník a prakticky blázon.

























































Text Box
2. Ak by bola Venuša v X. alebo VII. dome a Merkúr by ju aspektoval dobrým aspektom, zrodenec by mal veselú tvár, ale bol by lichotník a dobrej reči.


























































































Text Box
3. Ak by Venuša bola v VII. dome a vo svojej tvári a Mars by ju aspektoval zo svojho domicilu zlým aspektom, zrodenec by bol bez zdržanlivosti a lichotník.































































Text Box
4. Ak by Mesiac bol v I. dome a Venuša by ho aspektovala trigonom, zrodenec by mal veselú tvár a dobré stretnutia.































































Text Box
O zrodencovej radostnosti1. Ak by bol ubúdajúci Mesiac vo svojom domicile a v dobrom dome s Venušou, zrodenec by bol radostný a chodil by po radostných miestach bez lenivosti, kvôli tej radostnosti.






































































































Text Box
2. Ak by bol Mesiac a vládca ASC v dobrom stave a východní a boli bez aspektov škodcov, zrodenec by bol radostný.























































































Text Box
3. Ak by bol Merkúr v priamom behu v domicile alebo povýšení Mesiaca a mimo lúčov Slnka a Venuša by ho aspektovala dobrým aspektom a on by robil to isté s Mesiacom, zrodenec by bol radostný, ale pohyblivý a veľmi nestály.






















































Text Box
4. Ak by bol Merkúr v I., X., XI., V. dome a Mesiac by ho aspektoval z povýšenia Marsu, alebo vládca domicilu Mesiaca by tak robil, alebo by ho Merkúr aspektoval, zrodenec by bol radostný a nestály vo všetkých veciach.

























































Text Box
O rozdencovom smútku a slabosti1. Mal by si vedieť, že Saturn má veľkú silu v radixoch. A ak by bol v tvári ASC, zrodenec by bol smutný, zlej reči a nezdravý.


















































































































Text Box
2. Ak by bol Mars vládca tváre ASC a Saturn by ho aspektoval dobrým aspektom a Venuša opozíciou, zrodenec by bol smutný.





































































Text Box
3. Ak by bol Venuša poškodená a neaspektovala by VII. dom, ale Mars a Saturn by aspektovali Mesiac, zrodenec by bol smutný a mal veľa obáv, ale pyšný s tvrdým srdcom.





































































Text Box
4. Ak by bol Merkúr v X. dome so Saturnom, zrodenec by bol slabý, lenivý a bez radosti; a podobne ak by bol Mesiac v domicile Saturna.





























































































Text Box
5. Ak by bol Mesiac v osamelom behu a škodcovia by ho aspektovali, zrodenec by bol bez radosti, lenivý a slabý.







































Text Box
6. Ak by boli Mesiac a Saturn východní a v konjunkcii, zrodenec by bol bez radosti.
































































































Text Box
7. Ak by sa Mesiac, separujúci sa od Venuša, aplikoval na Mars, ktorý by bol v domicile Saturna a nachádzajúci sa v skrytom dome, zrodenec by bol bez radosti, poklesnutý v záležitostiach a činoch.












































































































Text Box
8. Ak by sa Mesiac, oddeľujúci sa od Marsu, aplikoval na Merkúr v domicile Saturna a obaja by boli východní, zrodenec by bol bez radosti, lenivý a ako úbohý človek.
































































































Text Box
O zrodencovej dychtivosti po jedle1. Ak by bol Mars poškodený v IV. dome v dennom horoskope, zrodenec by bol dychtivý pažravec a potom utrpí chorobu. Ak by bol vychádzajúci a Slnko by ho aspektovalo dobrým aspektom, zrodenec by bol horlivý hodujúci.























































































Text Box
2. Ak by bol Mars vládca ASC a v II. dome a v ohnivom znamení, zrodenec by hodoval horlivo. 














































































Text Box
3. Ak by bola Venuša v prvej tvári Leva a v zlom dome a Slnko by ju aspektovalo dobrým aspektom, zrodenec by bol veľký hodovník.



















































Text Box
O zrodencoch rozsievajúcich nezhody medzi ľuďmi1. Ak by bol Mars v IX. dome, odvrátený od Jupitera a Venuše, zrodenec by bol rozsievač nezhôd a vojny.
































































































Text Box
2. Ak by Mesiac, oddeľujúci sa od planéty v I. dome, by sa aplikoval na planétu v VII. dome, zrodenec by rozsieval nezhody medzi ľuďmi.moja poznámka:Idea za tým je pravdepodobne tá, že Mesiac prenáša svetlo z planéty v I. dome - čo je ten človek, na planétu v VII. dome, čo sú nepriatelia a oponenti.







































Text Box
3. Ak by Škorpión vychádzal a Mars by ho aspektoval zlým aspektom, zrodenec by bol rozsievač nezhôd.



















































Text Box
O zrodencovom zlom zmýšľaní1. Ak by Mars a Slnko boli naraz v jednom dome, zrodenec by mal zlé zmýšľanie.
















































Text Box
2. Ak by bol Merkúr v VI. alebo XII. dome a I. dom je jeden z domicilov Marsu, zrodenec by vždy myslel na to, čo je zlé a hovoril by zlomyseľne o iných.




































Text Box
O zrodencovej kráse1. Ak by Venuša aspektovala Mesiac trigonom, zrodenec by bol veselý a vyzdobený ako žena.



























Text Box
2. Ak by Venuša aspektovala Jupiter kvadratúrou, zrodenec by mal krásnu postavu a dobrý stav.
























Text Box
3. Ak by Mesiac aspektoval Venušu kvadratúrou, zrodenec by mal apetít na rúcha z hodvábu a bol by človek mnohých zhýralostí a odpočinku.
























Text Box
O dôstojnej alebo serióznej a pokojnej prirodzenosti zrodenca1. Ak by Bod šťastia bol v Kozorožcovi, zrodenec by bol pokojný a konal by uvážene.



















































Text Box
2. Ak by Mesiac bol so Saturnom v I. alebo X. dome a Jupiter by ho aspektoval, zrodenec by bol pokojný.




















































































Text Box
3. Ak by sa Jupiter nachádzal v I. dome a Saturn by ho aspektoval a Mars a jeho vládca by boli odvrátený od I. domu, zrodenec by bol dôstojný a pokojný.






















































Text Box
4. Ak by Mesiac bol s Jupiterom v pevnom znamení, bez aspektu Marsa, zrodenec by bol dôstojný a pokojný a o to viac, ak by bol s Jupiterom v jednom z rohových domov.













































Text Box
O zrodencovej unáhlenosti1. Ak by Mars bol v I. dome bez aspektu Jupitera, zrodenec by konal v jeho záležitostiach rýchlo, bez uváženia a preto by mal reputáciu hlupáka.
















































Text Box
2. Ak by bol Mesiac v I. dome a I. dom by bol ohnivé znamenie a Jupiter by ho aspektoval zo VII. domu, zrodenec by bol mimoriadne rýchly vo veciach potrebných vykonať a bol by ako blázon kvôli prílišnej rýchlosti.
















































Text Box
3. Ak by Mars bol v VII. dome bez aspektu nejakého dobrodeja, zrodenec by bol chytrý vo svojich záležitostiach, nepozerajúc na koniec záležitosti.




































Text Box
4. Ak by bol Mars v IV. dome bez aspektu Mesiaca, zrodenec by pozeral veľmi málo na koniec jeho záležitostí.











































































Text Box
5. Ak by Mesiac a vládca ASC boli v X. dome a Mars by ich aspektoval bez aspektu Jupitera, zrodenec by bol zradný a bez obozretnosti a niekto, kto by sa dostal do súdneho sporu a nezhôd.


