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Stejně jak Slunce temnotu noci, 
tak tato kniha temnotu nevědomosti rozjasňuje.



Solární horoskop

• Je sestaven pro čas, kdy
transitní¸ß¸ radixovým

• pro místo,kde je člověk 
v okamžiku ¸ß¸

• je platný 
pro jeden tropický rok



Základní myšlenka  
• Solární horoskop může přinést trvale jen to, co je 

ukázáno v  horoskopu narození. A to lze číst právě
určením determinaceplanet a jejich kombinacís 
ohledem na domy



Determinace planet
• Každá planeta je determinována

k tomu, aby nesla specifický
význama to podle domu, se 
kterým je spojena svým 
umístěním  a nebo vládou v něm
(Vláda planety je uvažována 
jak pomocí domicilu, tak také
pomocí povýšení)

Morin kritizuje koncept 
„obecný signifikátor“

Často nesprávný význam 
¸ a ¾ pokud jsou užiti jako 
signifikátoři otce 
místo  »



Kombinaceplanet a domů (ve stručnosti)

• Čtení domu v horoskopu se odvozuje od signifikátora (či 
signifikátorů) tohoto domu a od toho, jak je konkrétní signifikátor
spojen s jinými domy 



Solární horoskop
• je účinkující příčinou budoucích věcí, které se zrozenci přihodí

a zaujímá místo uprostřed mezi radixem(k němuž patří i primární
direkce) jakožto potencialitou budoucího a transity, jakožto 
účinkující příčinou. 
– takže solární horoskop

je částečně přivádějící k uskutečnění
(přívádí k uskutečnění potenciality radixových struktur nebo direkcí, 
do té míry, že ani radixové struktury ani direkce nic nečiní bez 
odpovídajícího solárního horoskopu) a 

je částečně potenciální
(solární horoskop je obecný a potenciální po dobu celého roku a je 
přiveden k účinkování pomocí transitů planet) .  

• Radix ani radixové direkce nemohou  uskutečnit nic bez 
souhlasného cyklického návratu (ať Slunce nebo Luny) 

a obráceně
• Solární horoskop (i když je podobný nativnímu horoskopu) nemůže 

uskutečnit trvale nic, co by  nebylo naznačeno souhlasnou 
radixovou direkcí. 



Horoskop narození

• Ukazuje jen potencialitu, která je patrná

1) v jeho struktuře (tj. v umístění planet a jejich

významech, které přinášejí domy) 

2) v primárních direkcích radixu

• Jestliže se má něco uskutečnit z radixové potenciality, 

je nezbytné, aby byla ve hře nějaká účinkující příčina. 

Tou je odpovídající transit nebo podobnost konfigurace

solárního horoskopu s radixem. 



Primární direkce
jsou založeny na primárním pohybuZemě – tj. rotaci Země kolem své
osy

• Primární direkce je oblouk na rovníku ležící mezi dvěma deklinačními 
kružnicemi, kde jedna jde místem promisora na jeho vlastním místě
a druhá jde novým místem téhož promisora, když je přenen
primárním pohybem (rotací Země) na posiční kružnici signifikátora .  



Signifikátor a promisor

• Signifikátor - prvek horoskopu určující předmět předpovídané
události (například: svatba, sociální vzestup, narození, peníze, smrt, 
…). Obecně řečeno signifikátoremmůže být jakýkoli hrot domu, 
planeta a Bod štěstí.  

- účinná příčina předmětu v direkci

• Promisor- prvek horoskopu slibující povahu nebo kvalitu (tj. “dobré”
nebo “špatné”) a jako hranice direkčního oblouku slibuje čas,  kdy 
událost nastane. Jako promisor je užívána každá planeta a její aspekt, 
antiscium, Bod štěstí (+ hrot domu, poloviční vzdálenost, lunární uzel, 
stálice a „arabské body“). 

- vyznačuje způsob a čas výsledku, který se má uskutečnit direkcí



Roční a měsíční direkce 

Solární horoskop je horoskop jako každý jiný, ale platný právě pro jeden rok. Proto je 
nám dovoleno pohybovat body horoskopu primárním pohybem Země stejným 
způsobem jako v horoskopu nativity. Základní myšlenkou je, že zatímco v případu 
horoskopu narození a radixových primárních direkcí nejsme omezeni v primárním 
pohybu, který uvažujeme (rotace Země pokračuje jak dlouho potřebujeme – bez 
omezení; a pak máme například Naibodův klíč pro direkční oblouk, 1º pro 1 
rok...), v případě solárního horoskopu, který je platný právě jeden rok, máme právě
jednu celou otáčku Země pro jeden celý rok. A tak dostáváme klíč – 360º je jeden 
tropický rok (365.24159 dní).

Direkce v lunárním horoskopu 
(Morinem jsou nazývány měsíční direkce)

Direkce v solárním horoskopu
(někdy jsou Morinem nazývány jako roční direkce)

Podobně jako u solárního horoskopu z platnosti lunárního horoskopu pro jeden 

tropický měsíc dostáváme klíč – 360º je jeden tropický měsíc (27.32158 dní).



Příklad 1. Smrt krále Gustava Adolfa

*19.12.1594 NS, Stockholm, Švédsko -
59N20, 018E03 v 07:09:10 LMT; zabit 
16.11.1632, blízko Lützenu, Německo  
dvěma olověnými kulkami – poté co si 
do bitvy odmítl obléci jako jindy své
brnění.

• Co vidíme:
Disposice k násilné smrti, spojené s 
vlastní aktivitou (¾ signifikátor smrti a 
spoluvládce I. domu, v exilu a ¾‘¼, 
¼- spoluvládce I. domu a signifikátor
domu XII., ¾à½, ½ vládce Asc a
spoluvládce VIII. domu, ¼‘½



Solární horoskoppro rok smrti 

19.12. 1631 at 06:07:30 LMT, Mainz, Německo (50N01, 008E16)

Je v něm možné předvídat smrt?

Podívejme se na něj jako na 
samostatný horoskop

– žádný signifikátor vztahující se ku 
konci života (����, ,  ¸, ½) není v 
obtížném stavu, 

� ve vodní triplicitě a dobrém 
domě, je v � ¸ ,

¸ v ohnivé triplicitě, v dobrém 
(rohovém) domě, harmonicky 
aspektováno� a �.

� v ohnivé triplicitě, v dobrém 
(rohovém) domě, v��.

Proto je odpověď – ne 



Solární horoskop spolu s radixem
Radix uvnitř, solární horoskop vně

• Téměř stejná posice Asc radixu
a soláru (podobně je tomu s 
ostatními domy) => důležitý 
rok, připravený k realisaci
radixových disposic. 

• Solární¾, signifikátor VIII. 
domu radix na místě
radixového¼, solární¼ , 
signifikátor špatného XII. domu
radix a spoluvládce I. domu 
radix na místě radixového¾, 
navzájem v‘, oba tak přijímají
radixovou T-kvadraturu ¼,½,
¾. Solární½ je vládce Asc
radix a spoluvládce VIII. domu 
radixu, ve znamení ve kterém je 
v à s MC radixu. 
Tedy všechno znamení možného 
úmrtí. 



Radixová direkce

Pokud chceme prověřit zda solární rok 19.12.1631 – 18.12.1632 je 
schopen přinést smrt,  musíme se podívat, zda je k tomu 
odpovídající direkce. A hle –

Máme dir MC ‘¾, (MC - signifikátor – druh výsledku, ‘¾ (24º
‡ 30' 56'') - promisor –říkající kdy a jak). Direkční oblouk mezi 
signifikátorem(MC) a promisorem(‘¾) počítáno „ručně“ je  
37º 21' 30'', který dá pomocí Naibodova klíče dobu splatnosti 
direkce jako 37,90233717 roků po narození, což je 37 let 10 
měsíců a 25 dní, tedy datum11.11.1632. Tentočas je v rozsahu 
platnosti solárního horoskopu, takže tato direkce zesiluje 
odpovídající vliv zkoumaného solárního horoskopu.



Solární direkce 

Solární direkce dir MC ‘¾ - jakožto ‘¾ se bere bod 24„05 (první
‘¾ a à¾ a ukazují do časnější části roku než radixová direkce). 
Direkční oblouk mezi signifiátorema promisoremje 326º 14' 57'', 
což nám dává 331 dní (mírou ve které 360º je 365,242159 dní), a 
tentočasový interval přičtený ke dni solárních narozenin  dává
datum 15.11. 1632.

Takže – máme radixovou disposici k násilné smrti, máme jak 
radixovou tak i solární direkci podporující ukončení života, což je 
vše aktivisováno tímto zkoumaným solárním horoskopem
=> listopad 1632 ačas kolem 15. je nebezpečný.
(Gustav Adolf byl zabit 16.11. 1632). 

Poznámka:V tomto příkladu smrti krále Gustava Adolfa byl užit malinko odlišný čas 
narození (07:09:10 AM LMT) než je uvedeno J.B.Morinemv Astrologia Gallica (obvyklý
LMT  narození je možný odvodit z posice MC nacházejícího se na 16º† 42 ' – a to jako 
čas 07:11:34 AM LMT, jenž je tištěnou hodnotou 07:13 AM TA (TA –Tempus Apparet
– dnes nazývaný jako Local Apparent Time – LAT  - místní pravý čas)).



Příklad 2: J. B. Morin – královský profesor

matematiky
* 23.2. 1583 NS, 08:47:33 AM LMT,  

Villefranche, France  (45N59, 
004E43)

Víme že:
• Je to záležitost MC

• Tato posice mu byla udělena roku 
1629



Příslušný solární horoskop
Sestavený pro 22. 2. 1629, Paříž

12:32:40 LMT

• Možný solár pro získání
postavení

- tento rok byla ve hře 

radixová dir MCßº

(vypočítané datum splatnosti 
direkce je 15.7. 1629)



Solární horoskopspolu s radixem- I
(radix uvnitř, solár vně)

• Aktivisující spojení solárního 
horoskopu s radixem

• Radixový Mars je na Asc soláru
(vládne jak Asc tak MC 

radixu a je v á se ̧ ), 

solární MC je uprostřed stélia
»¸½¾� (s odchylkou 1º 21'), 

solárníº(spojený s�, , vládcem I. 
domu soláru) je zpět téměř na své
radikální posici, v aplikačním á se 
solárním ¾ (¾ je vládce a 
signifikátor X.domu radixu), a v 
’ s  radixovýmÉ



Solární horoskopspolu s radixem- II

solární¾ v povýšení ve † v á s 
radixovýmº (vládce VI. domu
radix, signifikátor XI. domu 
přátel),

nenapadené solární̧ (škůdci: ¼ nebo
¾), ̧ spoluvládce (povýšením)  
X. domu soláru je elevováno a 
blízko MC soláru;



Příklad3: J. F. Kennedy – 35. president USA
(Placidovy domy)

*29. 5. 1917, Brookline, Ma

(42N19 54, 71W07 18), 3:00 PM EST

• Inaugurace 20. 1. 1961

• V tomto solárním roce byla 
platná dirAscà½, ½ vládce  
X. radixového domu

(vypočítané datum splatnosti 
direkce bylo 2. 11. 1960)



Solární horoskop
29. 5. 1960, Brookline, Ma, 00:30:40 AM 

EST
• Solární½ vládce I. a X. domu v X. domě, 

ve znamení ovládaném ¾, 
signifikátorem X. domu radixu

Jako samostatný horoskop vypadá silný, 
ale

• Máme zde ve hře ½, opakuje se tedy 
prvek radixové struktury (v radixové
dir Ascà½), 



Solární horoskop spolu s radixem- I
(radix uvnitř, solár vně)

• solární¾á�radix (vládce X. 
radixového domu), á¼ radix, 
vládce I. domu ve steliu¼ ,º a
½; radixový¾ je signifikátor
X. radixového domu

• solární� (vládce X. 
radixového domu) v domicilu, 
blízko MC radixu,’� radix, 
’¼ radix (vládce I. domu),



Solární horoskop spolu s radixem- II
(radix uvnitř, solár vně)
• solární», vládce solárního a 

natálního Asc, opakuje své
radixové znamení, na poloviční
vzdálenosti mezi ̧ (vládcem 
X. radixového domu) a ½
(vládcemX. radixového domu), 

• solární¼, domicilní, vládce I.
radixového domu, v’ s», 
vládcem I. radixového domu,

• solárníº v rohovém domě, 
domicilní, v á s radixovým¿

• solární½ (vládce Asc a MC 
soláru), elevován v X. solárním 
domu, v á sÁ soláru;



Příklad 4: Smrt presidenta J. F. Kennedyho

J. F. Kennedy byl zabit 22.11.1963, 

v Dallasu, stát Texas. 

• Solární horoskop sestaven pro 
29.5. 1963, Washington, DC
(38N50 53, 077W02 12), 18:54:36 
EDT 



Solární horoskop spolu s radixem
(radix uvnitř, solár vně)
• solárníº(vládce¸ a jeden ze signifikáto-

rů smrti) přišel téměř na své místo v radixu, 
opakující radixovou‘ k ¿. Je vládcem 
VIII. domu jak soláru tak radixu, v‘ s ¾
soláru; diky radixové vzájemné recepci s », 
vládkyní VIII. domu radixu, posiluje 
nebezpečí VIII. domu

• solární¾ (vládce Asc radixu a signifiká-
tor X. domu radixu) je ß s¿ radixu a tak
opakuje své radixové spojení se steliem
¼,º a  ½ v VIII. domě radixu (tj. se 
signifikátory násilné smrti). 

• solárníÉ právě na MC radixu, solárníÊ na
IC radixu;

• solární� (vládce radixového MC) v‘ s
radixovým¸ (signifikátorem smrti), 
opakující silně jejich radixovou‘. 



Osud    a   svobodná vůle

Co/kdo je  člověk?
Jaký je smysl jeho života ?

Prosté otázky:



Michellangello - David



Michellangelo – Stvoření Adama

Z.Bohuslav Congress



Michellangelo - Stvoření Evy





Psychika



Horoskop



Kdo je to? 



? 



Osobní zkušenost
Regrese
Víra



Horoskop

Obraz výřezu karmy minulé, kterou si duch volí
v mezistavu

po odtělení před dalším vtělením 
*

Obraz souboru disposic – výbavy –
tj. příležitostí, prožitků, zkoušek a výzev, 

které chce a potřebuje na své cestě

v nadcházející inkarnaci





Jean-Baptiste Morinde Villefranche

Děkuji za pozornost


