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Symboly planet a znamení zvířetníku poskytují klíč k řízení. Symboly planet jsou vlevo na 

Stromu sefír, tam, kde je ve sféře Bína sedmicípá hvězda. A znamení zvířetníku jsou vpravo, 
kde je dvanáctistrunný žaltář ducha. 

Každé znamení a symbol je jako nivelační bod opory pro toho, kdo hledá Pravdu vědomí. 
Například Uran ve svém vyšším aspektu představuje nový úvod, obnovení a kolektivní 
všesvětový život. Souvisí se symbolem Střelce, se zvířetníkovým kentaurem. 

Střelec je dům duchovního vzestupu. Proto se zobrazuje jako kentaur, který osvobozuje naši 
vyšší podstatu, člověka, od nižší podstaty koně. Střelec realizuje moudrost, která je v hlavě, 
a lásku, která je v srdci. Vede člověka k zasvěcení do nejvyššího rozumu. 

Každá planeta sluneční soustavy souvisí bezprostředně s tím či oním zvířetníkovým domem 
a bezprostředně také souvisí s organizmem člověka. 

Souhvězdí Blíženců například souvisí s plícemi, s pažemi a rukama. Je řízeno Merkurem, 
mazaným a nepoctivým bohem. 

Znamení Lva ♌ je symbolem moci a žezlem zákonodárce. Je to sluneční symbol. 

Rak řídí žaludek. 
Býk je řízen Venuší v jejím primitivním plodném aspektu. 
Zbožštěný Štír je orel. 
Panna je mladá žena s obilnými klasy v rukou. Jejím domem je zdraví, hygiena a správná 

výživa. 
Spolupracuje s Jupiterem: přímost, ušlechtilost, velkodušnost. Jupiter vede k pochopení 

uspořádání světa. 
Zasvěcení lidé starověku dělili celý zvířetník na 72 doudekany, z nichž každý měl 5 stupňů. 

Pětka se ve staré hebrejštině označuje písmenem He(j). Nad duodekanem byl umístěn vládnoucí 
anděl, z nichž každý byl považován za jeden z nebeských rozumů. Jméno Jehovy jakožto 
všeobecného nebeského rozumu se skládá z písmen Waw - 6, Jod – 10 a dvě He(j) – (dva-
krát 5). (JHVH – pozn. překl.) 

He(j) je princip řízení. 
Každé číslo je kód, který jako klíč otevírá určité významy. Když člověk proniká do 

významů, které se mu otevírají, vytváří svou duchovní DNA, která jej zaměřuje do věčného 
života. 


