ZÁKLADY ASTROMAGIE
„HVĚZDY OVLÁDAJÍ ŽIVOT, ALE MOUDRÝ
VLÁDNE HVĚZDÁM.“
MOUDRÝ˝VLÁDNE
HVĚZDÁM.“

T

éměř na všech stránkách této knihy jsme zdůrazňovali, že astrologie není naukou o nezměnitelné osudovosti. Není vlivu, proti kterému by se nedala organisovati obrana. Hvězdy sice ovládají
život; avšak moudrý vládne hvězdám, praví staré přísloví. Tím není řečeno, že by konstelace hvězd
nenaznačovaly mnohdy neúprosný osud. Avšak vždy si nutno uvědomiti, že takto naznačený osud se
naplní jen u člověka nízké úrovně, u bytosti, která nedospěla k samostatnému a svobodnému užívání
svých rozumových a duchovních schopností.
Tato pravda je potvrzena zkušeností. U člověka v astrologii nevzdělaného, u člověka oddaného
hrubému materialismu a uvažujícího jen a jen okolnosti a situace svého bezprostředního okolí, možno
přesně předvídati uskutečnění horoskopem narýsovaných křivek. Poslušen jich se rodí, vzdělává, baví,
vstupuje do povolání, žení se, doznává úspěchu i ztrát, přijímá choroby a umírá, aniž by si někdy
uvědomil, že svým životem uskutečnil osudové vlivy hmotného a duševního okolí a nikoliv sama sebe.
Jakmile však studujeme horoskopické thema člověka zbožného, umělecky a duchovně založeného,
mravně ukázněného, ctícího autority světské i církevní, obdivujícího se dílům ducha, tu poznáváme, že
nebezpečné vlivy se u něho vyplňují mírou daleko jemnější. A má-li člověk jasný cíl před svým zrakem,
chce-li uskutečniti svůj životní cíl anebo ideál, pak překážky a škodlivé vlivy thématem naznačené jsou
mu jen vzpruhou jeho odvahy a stupni k jeho vítězství. A je-li konečně člověk astrologií upozorněn na
záporné a kladné vlivy, jež okolí vepsalo do jeho bytnosti, může vlivy dobré posíliti a záporné oslabiti
a mistrovati tak svůj život k úspěchu a plnosti. (...)

V

liv horoskopu radikálního mistrujeme celým životem.
Pamatujme však, že ne vše je vhodné v určitou dobu. Příznivou
či nepříznivou dobu k práci a k uskutečnění našich přání zjistíme
vědomým pozorováním transitů. Zde lidé bloudí nejvíce. Špatné
transity probouzejí totiž v lidské duši nespokojenost, touhu
po uplatnění, touhu po činnosti a práci, kdežto transity dobré
pudí člověka k zábavám, potěšení a pohodlí. Většina lidí má
neúspěch proto, že počíná pracovati za transitů, které odpírají
práci zdar. Účelem lidské svobody je tedy pracovati, podnikati,
snažiti se za transitů dobrých, byť by celé tělo, duše i okolí
vyzývalo k lenosti, a za transitů špatných si odpočinouti. Takto
uspořádaný životní plán umožní pracovati snadno a úspěšně.
Člověk zapojí do své práce nejen svoji energii, ale také příznivý
vliv přírody. Za špatných transitů nebude se snažiti pracovati
zevně, nýbrž bude se obírati vnitřním svým životem, kulturou
a duchovními věcmi v plodné samotě. Rolník také neseje
v zimě; vybéře si dobu, kdy příroda je mu nápomocna.
Transity nejsou k tomu, abychom od nich očekávali se
založenýma rukama úspěch nebo ztrátu. Slouží k vyhotovení
životního plánu. Upozorňují, jak a kdy jednati. (...)
Jan Kefer, Praktická astrologie, první vydání 1939, str. 333 a 335.

