Firdaria.
Podle Roberta Handa(7) slovo Firdaria přešlo do latiny přidáním arabského “al“ na Alfirdar
což odpovídá perskému slovu Fardar,které může být podle Roberta Zollera(3) zkreslením
řeckého slova Perioda,dané tím,že Peršané nemohli vyslovit P’s ,proto ho obrátili na F’s.
Firdaria je tedy cyklický systém planetárních období,který byl používám k astrologické
predikci v starověku a středověku.Základní myšlenkou tohoto systému je,že průběh lidského
života je rozdělen do určitých období,každé období pak řídí určitý planetární
vládce(chronokrator).Vzhledem k tomu,že se používalo 5 planet a dvě světla(tzv.Septener),po
ukončení jednoho cyklu začal nový se stejným pořadím.
Jak stará je tato technika je dosud nevyřešená otázka.Je sice připisována peršanům,ale existují
prameny,které ji přiřazují k chaldejské astrologii.V dosavadním pojetí(Hand,Zoller a další)
byli prvními,kdo ji uveřejnili perský astrolog Abu Mashar(787-886)(1) a Mashal’alah(740 815)(4).Existují i odkazy na Rhetoria(6 – 7 století) – CCAG5 part.4 str.134 (Stephanus
Weinstock) :
"Doctrina ᾿επιµερισµῶν quam Rhetorius in novis capitulis tractat differt ab eis quae apud Vett.
Valentem (IV, 17-24), Hephaestionem (II, 27-34), Firmicum (VI 33-39) leguntur (cf.etiam BouchéLeclercq, Astr. Gr. p. 494 ss), neque eandem computationis rationem alibi repperi. Temporum enim
dominus est Saturnus 11 annos, Iuppiter 12, Mars 7, Sol 10, Venus 8, Mercurius 13, Luna 9 annos,
de quibus septenas partes singuli chrnocratores sibi ceterisque deputant; qui anni partibus Capitis
(3) Caudaeque (2) Draconis aucti efficiunt summam 75 annorum, post quos alter annorum ordo
nascitur. "

V každém případě není pochyb,že metoda je původem z helénského a indického prostředí.
K tomuto závěru mě přivádí jednak použití uzlů,což je velmi podobné indickým dasas
systémům a podobnost s řeckými decenii(decennials).K tomuto bodu se vrátíme na konci
článku.
Při studiu této metody jsem dostal do ruky rukopis bulharského astrologa
F.Gruzinova(2),který mluví o starší variantě této metody,dosud nepublikované,tak jak byla
používaná chaldejci.Podkladem jsou zřejmě materiály získané z unikátních chaldejských
rukopisů,které byly sestaveny na popud armenského cara Artaxese I (190/189BC –
160/159BC) a některé fragmenty přivezeny do evropy neznámým orientalistou(pseudonym
bratr Julian).Vzhledem k poloze Arménie je napojení na perskou,chaldejskou,řeckou i
indickou astrologii velmi pravděpodobné.
Základem Firdaria systému je 75-letý časový cyklus,ve kterém se střídají planety septeneru
v tzv.Chaldejské řadě,tedy posloupnosti planet v závislosti na nárustu jejich rychlosti postupu
zodiakem z pohledu pozorovatele na zemi.To znamená:
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součástí systému jsou také oba uzly + , .
Při denním zrození začíná posloupnost planet Sluncem,při nočním Lunou.Každá hlavní
perioda je potom dělena na sedm podperiod.Vyjímku tvoří oba uzly.
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hlavní perioda
11 r
12 r
7r
10 r
8r
13 r
9r
3r
2r

podperioda
1 r 6 m 26 d
1 r 8 m 17 d
1r
1r5m4d
1 r 1 m 22 d
1 r 10m 9 d
1 r 3 m 13 d

Prvním problémem je přiřazení uzlů.Při denním zrození je stejný u všech astrologů,rozdíl
nastává při zrození nočním.Rozebereme si jednotlivé varianty.
1)Systém Abu Mashara.
Denní zrození
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10 r
8r
13 r
9r
11 r
12 r
7r
3r
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Noční zrození
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9r
11 r
12 r
7r
10 r
8r
13 r
3r
2r

Podle tohoto systému pracovala většina persých,arabských a sředověkých astrologů jako
Massallah,Al Biruni,Abenragel atd.
2)Systém Zollera(Bonattiho?)
Denní zrození
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Tento systém propaguje Robert Zoller.

Noční zrození
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9r
11 r
12 r
7r
3r
2r
10 r
8r
13 r

Hlavní periody se dělí na podperiody tak,že vládce první podperiody je vždy stejný jako
hlavní vládce a dále se pokračuje rovněž podle Chaldejské řady,uzly se nepoužívají.Takže pro
příklad:
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Někteří astrologové uvažují i dělení uzlů na stejně dlouhé časové úseky.Při denním zrození
začínají Sluncem,při nočním Lunou.
Existují i další pokusy rozšířit možnosti zjemnění kroku predikce, vzhledem k tomu,že jde o
systém čistě cyklický, na podperiody podperiod stejným způsobem,pouze dělení je
rovnoměrné jako u uzlů.Výsledky jsou velmi zajímavé.Ukážeme si je v praktické části.Příklad
dalšího dělení:
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Samozřejmě toto dělení by šlo rozšířit i do dalšího řádu.
3)Původní starý systém.
Jak jsem napsal tento systém nebyl dosud zveřejněný.Vychází ze stejných principů jako
systém Abu Mashara,s tím rozdílem,že začátek není odvozen od Slunce nebo Luny,ale od
stupně postavení ascendentu.Tím je dán sytému daleko individuálnější ráz.Jistě se zde nabízí
otázka zda v uvedené době kolem 170BC před naším letopočtem byl používán ascendent.To
je opravdu závažná otázka a dodnes není vzhledem k zatím malému počtu nálezu literatury
z tohoto období uspokojivě vyřešena.První odkazy mluví o době asi o 100 let později.Přesto
soudím podle toho jak se vyvíjí náhled na stáří astrologie v současnosti, je možné,že chaldejci
znali a používali bod ascendentu.
Takže začátek periody a půlperiody nám dává postavení ascendentu v natálním
horoskopu.Metodě lépe porozumíme na příkladu.

Mějme ascendent v 16° U při denním zrození.Vládcem panny je #,takže hlavní perioda cyklu
bude začínat # a vládcem podperiody je rovněž #.Vzhledem k tomu,že ascendent je v 16°
znamení nebude podperioda celá,ale pouze proporcionální část.V tomto případě je to polovina
z 1 roku 10 měsíců a 9 dní,což je polovina 678 dní ,tedy 389 dní bude trvat podperioda
#,potom přichází podperioda ",',&,%,! a $.Protože jde o denní zrození následuje perioda
",',&,%,+,,,! a$ atd.Pokud by stejný případ nastal při nočním zrození,potom po
ukončení periody # by nenastala perioda ",ale perioda +,potom perioda,,",',&,%,! a $
atd.
Výklad Firdarie.
Nejobsáhlejší podklady ze starých autorů pro výklad nám dává Abu Mashar ,Mashal‘alah
,Ibn Ezra a Haly Abenragel.Z nových potom Robert Zoller a Agafonov(5),zajímavé jsou i
úvahy Roberta Handa.Staří astrologové spojovali interpretaci Firdarie se solární revolucí.V ní
hodnotili položení planety,která vládne hlavní periodě a podperiodě ve vztahu k solární
revoluci odpovídající věku osoby nebo události v jejím životě,věnovali zvláštní pozornost
těmto planetám,srovnávali jejich postavení v daném roce s polohou v radixu,polohou ve
znamení nebo domu,jejich vazbám s radixiovými prvky a samozřejmě nezapomínali hodnotit
sílu vládnoucích planet Firdarie v radixu a soláru.
Jako příklad si uvedeme co říká o způsobu interpretace Ibn Ezra(6):
Když vládne Slunce spolu se Saturnem nebo Marsem,je to znamení nějaké choroby hrozící
narozenému.To se stane,když Saturn a Mars prochází konjunkcí se Sluncem v solární revoluci
a dávájí s ním zároveň špatný aspekt v radixu,zejména v případě,že Mars nebo Saturn je
vládcem VI domu.
Když vládne Venuše spolu s Marsem,narozený je vystaven velké škodě a obtíží od ženy.Ale to
se stane pouze tehdy,jestliže je Mars v radixu v konjunkci,kvadratuře nebo opozici k Venuši.
Když vládne Merkur spolu se Saturnem,znamená to vážné onemocnění,kterému narozený
může být vystavený,zejména pokud je Merkur vládcem ascendentu.
Při vládě Luny spolu se Saturnem,znamená to onemocnění chladné povahy,kterou podstoupí
narozený.
Když vládne samotný Saturn(vládce periody i podperiody je Saturn),narozený upadá do sporů
a dává sobě špatné rady.
Když vládne samotný Jupiter,přináší to narozenému mnoho dobra.
Ale řeknu Vám dvě věci:
1)Dívej se na každou z planet.Jestližebyla silná v okamžiku narození a silná v době její
vlády,znamená to většinou štěstí a úspěch v tom,co ona představuje(zastupuje).
Jesli je v této i druhé periodě slabá,znamená to problémy,zejména v tom co spravuje.
A jestliže je v jednom z momentů silná a v druhém slabá,dá průměrné výsledky ve všem co
představuje.
2)Ber v úvahu povahu takto.Například,jestliže bylo narození denní,když vládla
Venuše,dokonce i pokud ji nalezneš v VII.domě,v dobrém a silném postavení,nemůžeš tvrdit,že
narozený se bude ženit nebo užívat se ženami,když v této době mu bude kolem 10 let a není
v jeho přirozenosti získávat potěšení od ženy.Ale závěr je,že ženy ho budou milovat.
Jestliže bylo noční zrození,když vládla Venuše,a ty ji najdeš v dobrém postavení,zde skutečně
můžeš řici,že si vezme ženu a získá potěšení od žen,jestliže v tento moment tomu člověku bude
54 let.
A podle těchto dvou vývodů suď všechny ostatní věci týkající se Firdarií.

Základy výkladu Firdárií si můžeme definovat do několika bodů:
a)První základní princip je,že každá planeta vládne definovanou sférou života člověka,celou
řadou různých projevů.Jeví se signifikátorem mnoha událostí,jevů.Celá tato oblast se
v periodě určené planetou stává pro člověka mimořádně aktuální a bude se aktivizovat v jejím
průběhu.
b)Planeta,která vládne se nachází v určitém znamení a domě.Jejich význam bude
rozhodujícím ukazatelem událostí v daném období.
c)V konkrétním horoskopu člověka je každá planeta vládcem určitého domu,a někdy i dvou
domů.Přiměřené záležitosti těchto domů se budou v průběhu periody vládce aktivovat.
d)Tyto planety,vládci domů se mohou nacházet v jiných domech.Přirozeně akcentují roli
těchto domů,všechno co ony řídí v životě člověka.
d)Planety se nacházejí v různých vzájemných aspektech a vazbách mezi sebou.To musíme
rovněž počítat.Ve spojení s těmito příznivými nebo nepříznivými aspekty budou zabarveny
události ukazované planetami.Velmi vážné je když planeta vládce periody(supperiody)
aspektuje dům,ve kterém vládne nebo planeta vládce periody aspektuje vládce podperiody.
Každý vládce periody a podperiody(stejně tak ostatní planety mající s nimi vazbu)by měl být
zhodnocen podle svých esenciálních důstojností a slabostí,vzájemných vazeb mezi
sebou,aspektů a vazeb k ostatním planetám ,zjištěna jeho „síla„ .Hodnocení probíhá jak
v radixu,tak v solárním horoskopu.Navíc se zkoumají vazby solárního horoskopu na radix a
obráceně.V případě slabého vládce periody je vhodné podívat se na jeho dispozitora,ten
ukazuje hlavní záměr.
Robert Zoller preferuje následující postup:
1)Podívat se na dům planety(její pozici v něm)
2)Podívat se na pozici ve znamení
3)Aspekty,které přijímá
4)Kde vládne a exaltuje.
Planeta se tedy bude projevovat:
1)Svou povahou
2)Pozicí ve znamení
3)Pozicí v domě
4)Vládcovstvím
5)Vazbami
Staří astrologové používali pro systém Firdarií celoznakový systém domů.Je možné
samozřejmě vyzkoušet i jiné systémy domů.Zoller doporučuje Alcabitiův.Pravdou je,že
v době Abu Mashara byl znám Porfyriuv systém za Ibn Ezry navíc i Placidův.Základem je
ovšem celoznakový systém domů.
Je potřebné si rovněž uvědomit,že při použití celoznakového systému domů byly používány
aspekty přes znaky,vazba planet mezi sousedními znaky byla nepatrná,stějně jako planety v
kvinkunxu se „neviděli„.Důležitou vazbu znamenala také recepce atd.
Problémem Firdárií je široké spektrum možností nabízejících se při jejich výkladu.To je
způsobeno tím,že perioda vždy obsáhne řadu let a podperioda většinou období delší než
rok.Proto je používána kombinace se solární revolucí,jako základ upřesnění predikce.Tak to
vyplývá z výkladu Abu Mashara i Mashal’alaha a je řečeno i u staré metody.Solární revoluce

je vlastně “zastaveným tranzitem“,proto existuje možnost aplikace i na tranzity.K použití pro
predikci,ke které jsou Firdárie primárně určeny je potřeba hluboká znalost astrologie a
dostatek intuice,abychom mohli stanovit rovinu výkladu.
Protože mi jde o ilustraci možností,zvolil jsem jako příklad horoskop současné anglické
královny Alžběty II.K této volbě mě vedlo několik důvodů:
- jde o noční zrození.V tomto případě můžeme srovnávat výsledky všech možných
variant,chaldejské,Abu Mashara a R.Zollera
- události ze života Alžběty II jsou dosti obšírně popsány v dostupných pramenech
- přesný čas narození(rating AA).To je důležité pro aplikaci staré metody s tím,že vyžadovaná
přesnost je v řádu minut,pokud chceme použít i jemnější dělení Firdárií.
Cílem není vyčerpávající rozbor,protože ten je velmi časově i aplikačně náročný,ale ukázat na
některé klíčové prvky.
Příklad 1.
Alžběta II narozená 21.4.1926 1:40 GMT v Londýně 0w08‘44 ,51n30‘36

A)Chaldejská metoda
Ascendent se nachází na 21°23‘ Y ,to znamená ve 22°.
Vládcem první periody i podperiody je tedy '.
Délka podperiody ' je dána poměrnou částí znamení,to znamená 9/30 = 0,3 .Celková délka
podperiody ' je 1 r 6 m 26 dní = 573 dní,takže poměrná část je 573 x 0,3 = 172 dní .
Budeme zkoumat dvě události a to smrt otce(06.02.1952) a smrt matky(30.03.2002).K tomu si
vytvoříme tabulku period a podperiod:
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21.04.1926
10.10.1926
06.05.1928
14.03.1936
14.03.1948
14.03.1949
14.03.1950
14.03.1951
14.03.1952
14.03.1953
14.03.1954
14.03.1955
14.03.1965
14.03.1973
14.03.1986
14.03.1989
14.03.1991
14.03.2000
09.10.2001
05.05.2003

Tučně vyznačené hodnoty dávají odpovídající periody a podperiody.
a)Smrt otce 6.2.1952 – perioda % a podperioda # .
Období periody % nám začíná 14.3.1948 a končí 14.3.1955(22 – 29 let).
Podperioda # začíná 14.3.1951 a končí 14.3.1952 .
Rozbor zúžíme pouze na prvky vztahující se k dané události.
Radix.
Vládce periody a podperiody je svázán aspektem % a # to je významná vazba svědčící o
důležitých událostech týkajících se 4 domu,tedy otce a rodiny podpořená recepcí %
vládnoucímu #.Sám # ve 4 domu otce je vládcem 9 a 6 domu,tedy domů cest a bolesti.
Smrt otce také symbolizuje 11 dům,ovládáným % ,který je zároveň vládce 4 domu
zastupujícího rodinu a otce.Vidíme i další vazby.' představující často symbolicky otce je
v 11 domě(smrt otce) v kvadratuře na %.Tato vazba dvou „škůdců„ podpořená recepcí přes
vládnutí , %je vládcem ' a naopak, je ukázková.Lze najít i další vazby jako % ` ! přičemž
! je vládcem 8 domu smrti.
Radix nám tedy ukazuje enormní nakupenní prvků ukazujících na smrt otce.Jejich váhu a
důležitost je samozřejmě nutné posoudit v první etapě ,kterou jsem vynechal,to znamená
posouzení síly jednotlivých planet.

Solár.

Nejdříve se podíváme na solár samostatně.Vidíme vazbu mezi vládcem periody a podperiody
% ] # ve čtvrtém domě reprezentujícím otce.Samotný vládce podperiody # vládne 8 domu
smrti,ve kterém je rovněž planeta ' symbolizující otce.Samotná planeta ' je v trigonu na
vládce periody a podperiody.

Radix + solár.

Zde vidíme významnou vazbu ( % ]# ) s ` %r .Zajímavá je vazba 's ` 'r kde 's je v 8
domě a 'r v 11 domě,oba domy mohou být vztaženy k smrti otce.
Protože máme přesný čas narození můžeme ještě prozkoumat jemnější dělení firdarií,které
zachovává stejný systém jako dělení podperid.
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14.03.1951
06.05.1951
27.06.1951
01.08.1951
27.09.1951
14.12.1951
23.01.1952

$ 23.01.1952
# 30.01.1952
" 07.02.1952

Takže dostáváme sekvenci %#$# ,která nám potvrzuje dosavadní závěry,ale obohacuje je o
$,která nám vysvětluje,že v době smrti svého otce byla,tehdy ještě princezna, Alžběta se
svým manželem na dovolené v Kenyi .V radixu $ vládne 5 domu, v soláru je v 5 domě a
vládne 9 domu.Další vzájemné vazby k vládcům periody,podperiody a podpodperiody lze
snadno vyčíst.

b) Smrt matky 30.3.2002 – perioda ' podperioda &.
Období periody ' nám začíná 14.3.200 a končí 14.3.2011.
Podperioda & začíná 9.10.2001 a končí 5.5.2003.

Radix.
Saturn v 11 domě je v kvadratuře na " v 8 domě a opozici ! vládce 8 domu.Víme,že Luna
symbolizuje matku.Je zde recepce přes vládnutí mezi ' a %.Zároveň ' vládne vládci
podperiody &,který je v konjunkci s % vládcem 4 domu,domu rodiny.Jde o velmi těsnou
vazbu těchto planet umocněnou '` &a '` % .Jupiter vládne $,která je vládcem 10 domu
matky a zároveň 5 domu smrti matky a vládce !,keré ovládá jak jsme řekli 8 dům a ".Sám
& je v ^ s " v 8 domě.Jedná se tedy o složitou kombinaci planet potvrzující vážné období
pro matku.
Solár.
Saturn v 1 domě ( někdy se vzhledem k blízkosti ke hrotu druhého domu uvažuje i ve 2
domě,kde je v konjunkci s Jupiterem) vládne 10 domu matky a zároveň je v konjunkci se !
vládnoucímu 4 domu.Jupiter ovládá 8 dům smrti a zároveň vládne " v domě 11 a je v ` k ".

Radix + Solár.
Ascendent soláru je v pátém domu radixu vztahujícímu se ke smrti matky.MC soláru je
v plaktické konjunkci k Ascendentu radixu.Jsou zde vazby 'r ^'s ,&r ` 's ,&r _ &s .
Jemnější dělení přínáší sekvenci ' - & - ! - ! .
Vidíme,že ! je v 5 domě radixu a vládne 8 domu radixu,kde se nachází " a zároveň je
vládcem 4 domu,rodiny v Soláru.
Podperioda & je ovlivněna nejen smrtí matky,ale i sestry královny,princezny Margarety
9.2.2002.Což jsou otázky 3,4,8 a10domu.Jupiter vládne 3 domu,tedy $,která je vládcem 10
domu smrti sestry.V soláru je $ ve čtvrtém domě atd.Prolínají se tu zde dvě důležité
události.Výklad Firdárie se tak stává obtížnější.
Ke smrti sestry by přináležela sekvence ' - & - % - % .
Mars v radixu je v 2 domě a vládne 4 domu.Je v konjunkci s &, kerý vládne 3 domu.V soláru
se % nachází v 8 domě atd.
Zajímavé je srovnání výsledků s dalšími uvedenými variantami Abu Mashara a Zollera.
Smrt otce :
Vládce periody a podperiody
Jemnější dělení

Stará metoda
%-#
%-#-$-#

Abu Mashar

Zoller

&-$
&-$-"-!

&-$
& - $- " - !

Smrt matky :
Vládce periody a podperiody
Jemnější dělení

'-&
'-&-!-!

"-"
"-"-$-$

'-&
'-&-%- %

"-"
"-"- !-#

"-"
"-"-$-$

Smrt sestry :
Vládce periody a podperiody
Jemnější dělení

"-"
"-"-!-#

U Abu Mashara a Zollera jsou sekvence stejné,protože vybrané události jsou za periodou
uzlů.K ohodnocení jejich vlivu si musíme vybrat událost z období kdy se uplatňují.K tomu se
vrátíme až později.
Abychom mohli posoudit odlišnosti obou základních způsobů konstrukce Firdáriií musíme se
vrátit k ohodnocení vládců period a podperiod.Pro ilustraci si vybereme první příklad smrt
otce.
Podle chaldejské metody je vládcem periody % ,období - 14.03.1948 až 14.03.1955.
Podle Abu Mashara je vládcem periody & ,období - 21.04.1946 až 21.04.1958.
Pro možnost srovnání si alespoň stručně vypíšeme události,které v uvedeném časovém období
nastaly:

Chaldejská Abu Mashara
09.07.1979 – zásnuby s Filipem
20.11.1947 – svatba(matka ji nepřála)
14.11.1948 – narození následníka trůnu prince Charlese
04.07.1949 – stěhování do vlastního domu
15.08.1950 – narození princezny Anny
06.02.1952 – smrt otce
08.02.1952 – prohlášena královnou
24.03.1953 – smrt babičky
02.06.1953 – korunovace

%-%
%-!
%-$
%-#
%-#
%-'
%-'

&-&
&- &
&-%
&-%
&-!
&-$
&-$
&-#
&-#

Nyní stanovíme síly planet.Jako pomůcku použijeme tabulku z programu Placidus 6.

Z pohledu esenciálních důstojností jsou radixu tři silné planety :
$ je v exaltaci
' je v hranici(term)
% je v hranici
Žádná planeta není ve svém domě,domech radosti nebo v debilitě.Silná je recepce přes
vládnutí mezi % a '.Recepce přes triplicitu je i mezi & a # .Kromě toho je zde řada
aspektů,které jsme popisovali již dříve.Saturn je retrográdní.
Zajímavé je,že vládci periody v obou metodách jsou v konjunkci,to znamená ve stejném
znamení,domu a aspektech vůči ostaním planetám.To nám umožňuje pohled ze dvou stran.
Pokud se podíváme na události,které nastaly v průběhu hlavní periody,vidíme že šlo o období
kde se střídala radost s bolestí a odpovědností.Bylo to období budování rodiny,vlastního
postavení,ale vrcholem byl náhlý přechod ke službě veřejnosti a odpovědnosti.K tomu bylo
zapotřebí mnoho energie.Energie = % .Druhý dům je významný pro sebehodnocení,peníze a
kariéru.Mars vládne 4 a 11 domu,tedy domům představujícím rodinu,otce,narození dětí,ale
také navázání nových společenských kontaktů.Protože události probíhaly spíše nárazově,než
pouhým plynutím,odpovídá charakter období naturelu %.Konjunkce s & však dává potřebnou
dávku štěstí pro řešení náročných situací.Jsou zde však svazující prvky.Opozice proti " v 8
domu ukazuje na vysoké emocionální zatížení.A je tu kardinální vazba,kvadratura a recepce
na ',který je v konjunkci s bodem MC.Období bude tedy velmi obtížné,vyžadující převzetí
vysoké odpovědnosti s velkými nároky na osobnost (' vládne 1 domu).
Pokud vyjdeme z posloupnosti podle Abu Mashara vládce periody je & představující velké
štěstí.Je zde však omezen,ale zároveň určitým způsobem posílen vazbami na ' a %.Výklad je
tedy možné provádět z této stránky.Závěr,který z toho vyplývá je,že oba cykly pracují
souběžně,pouze se modifikuje úhel pohledu na události.Chaldejská metoda je podle mého
názoru individuálnější,což je dáno tím,že se opírá o ascendent,ale zároveň vyžaduje znát
mnohem přesněji datum narození,jinak by došlo k významnému časovému posunutí period.
Vládce podperiody popisuje kratší období,takže můžeme pokračovat podobným způsobem
v popisu událostí a zase se dostáváme k jiným úhlům pohledu jako v předešlém výkladu.V
případě smrti je to # a $. Merkur je ve 4 domě rodiny,otce,začátku a konce.Vládne domu 6 a
9.Dům 9 je i domem královským.Oproti tomu $ je v domě 3 studia a cest a vládne domu 5 a
domu 10 společenského postavení.
To,že škála pohledů je tak široká je podle mého mínění důvodem proč součástí rozboru byly i
solární revoluce.Bylo nutno přesněji definovat oblasti kde se události mohly projevit.

Podle postupu máme znovu ohodnotit síly planet v roce solární revoluce.

# je ve tváři
& je vládcem
% je v konjunkci s # a zároveň je s ním v recepci přes hranice.Merkur je v konjunkci a
recepci přes hranice se !, které je symbolem otce a zároveň vládcem 8 domu.
Jupiter je v kvadratuře přes znamení s $.
Vidíme opět individuálnější vazbu na smrt otce u chaldejské metody.
Pokud použijeme techniku výkladu podle Roberta Zollera získáme opět poněkud jiný
obrázek.R.Zoller nepoužívá solární revoluce a vychází pouze z výkladu základní periody a
podperiody.Důležitou změnou je použití systému domů podle Alcabitia.

Došlo ke změnám položení planet v domech.
&je v 1 domě,$ v 2 domě.Z hlediska výkladu to znamená,že perioda & se bude týkat
osobnosti Alžběty.Problémy a události 1 domu by měly být řešeny přes domy,kterým &
vládne,to znamená 2 a 11.Vazby zůstavají stejné,takže zásadní vlivem je pozice ' v 9
domě,ale prakticky v konjunkci s hrotem 10 domu.Všechny tyto vazby ukazují znovu na
status společenského postavení.,převzetí odpovědnosti nejen za sebe a určitý stupeň
odloučenosti(samoty)od ostatních odrážející se ve velké zátěži v citové oblasti.
Podperioda $ ,ve které umírá její otec ukazuje na rodinné události a otce( $ vládne 4 domu)
a zároveň na cesty,prohloubení vzdělání (9 dům).& a $ se nevidí,takže toto období,které by
mělo být z charakteru planet velmi šťastné směřuje spíše k obtížnějšímu přechodu od
„radovánek „ k postavení královny,které je zatíženo velkou odpovědností (' ) a uvedenou
určitou odloučeností od běžného života.Mars dodává potřebnou energii k tomuto úkolu.
Můžeme se na otázku výkladu podívat i pohledem Roberta Handa(8),který říká,že vládce
periody ukazuje na základní esenci(hmotu)události dané periody a vládce podperiody ukazuje
na formu,kterou tato událost přijme.
Protože Robert Hand používá celoznakové domy & je ve 2.domě.To znamená,že Alžběta
v době periody & bude mít práci s otázkami 2 domu – finance,vlastní sebehodnocení.Jupiter
předstvuje velké štěstí,takže by mělo dojít k bezproblémovému materiálnímu zabezpečení a
sebeuvědomění.Každý vládce podperiody bude v jejiím průběhu pomáhat nebo bránit projevu
& v závislosti jak aspektuje & nebo jaké má s ním vazby.Vládce podperiody $ vládne 5 a 10
domu.Pokud nemá žádný aspekt nebo vazbu na &nedojde k žádnému naplnění cílů 2 domu.V
našem případě & a $ nemají mezi sebou aspekt (nevidí se),ale je zde recepce, & vládne $.

Materiální zabezpečení půjde přes postavení(10 dům),bude ale spojené s ukončením zábav a
naplnění osobních zálib(5 dům),v době smrti otce byla na dlouhé dovolené v cizině, vzhledem
k její nové funkci.To je samozřejmě hrubá kostra,dále je nutné vzít v úvahu další planety a
vazby na oba vládce.
Rozhodnutí,která z uvedených metod je ta „správná„ už záleží na intuici a zkušenosti
astrologa.Všechny vycházejí ze stejného cyklického základu,který je nadřazen ostatním
metodám,to znamená ukazuje plán kam se má život člověka ubírat.Ve více případech se mi
potvrdilo,že fungují souběžně,pouze úhel nebo zabarvení pohledu je jiný.
Z toho co bylo napsáno je zřejmé,že je důležité použít další metody k potvrzení možnosti
uskutečnění určité události,jako zmíněnou solární revoluci,profekce nebo primární
direkce,pokud vybíráme ze starých predikčních metod.
V ruskojazyčné literatuře se v souvislosti se solární revolucí mluví o „malých Firdariích „.
Je zachována chaldejská řada planet i jejich posloupnost.Jednotlivým planetám jsou přiřazeny
tyto periody:
'
&
%
!
$
#
"

85 dnů
30 dnů
36 dnů
53 dnů
33 dnů
57 dnů
71 dnů

Celkem 365 dnů.Tato sekvence je převzata z Junctina s tím,že perioda začíná vždy od planety
vládnoucí ascendentu solární revoluce.Od různých autorů(Firmicus Maternus,Valens),ale i
různých vydání se tato tabulka liší.Myslím,že základ má v deceniích(decennials) uvedených
ve Valensovi(10) a špatným přepisem došlo k její deformaci.Základem je perioda 129 měsíců
což je ekvivalent 129 roků daných malými roky planet v řecké astrologii.129 měsíců = 10 let
+ 9 měsíců.Pokud vezmeme sedmiletý cyklus dostáváme 70 let + 63 měsíců = 75,25 let.
Zde vidím vazbu na Firdárie.Základní cyklus planet ve Firdáriiích nám dává 70 let,potom jsou
přidány uzly,čímž získáme 75 let,hodnotu jejiž blízkost výše uvedené není jistě náhodná.Proto
si myslím,že základ metody Firdarií leží skutečně ne v arabské(perské) astrologii,ale
v chaldejské(helénské) s vazbou (použití uzlů) na indickou astrologii.
Malé roky(měsíce) planet jsou:
' - 30

& - 12

% - 15

! - 19

$ - 8

# - 20

" - 25

Použitím proporce poměru 365/129 získáme proporcionální hodnoty pro dny
365/129 x 30 = 85

A dojdeme ke správné tabulce podle Valense(10):
'
&
%
!
$
#
"

85
dnů
34
dnů
42,5 dnů
53 5/6 dnů
22 2/3 dnů
56 2/3 dnů
70 5/6 dnů

(85)
(34)
(42)
(53)
(23)
(57)
(71)

Celkem 364,5 dnů.Odchylka od 365 vzniká zaokrouhlením.V závorce je uvedeno
zaokrouhlení na celá čísla.Porovnáním z tabulkou Junctina vidíme,kde vznikly odchylky
v pozdějších přepisech.Decenia rovněž vychází z denního nebo nočního zrození(to je
nejjednoduší varianta,používá se i hodnocení podle postavení v domech a další),ale na rozdíl
od Firdarií má hlavní perioda vždy délku 10 let 9 měsíců a posloupnost planet je dána
pořadím planet ve směru znamení v horoskopu nativa.Podperiody zase začínají stejnou
planetou jako je hlavní perioda,ale posloupnost dalších podperiod je dána rovněž ve směru
následujících planet v horoskopu nativa.Jejich délka je pak dána uvedenou tabulkou malých
roků,pouze roky jsou zaměněny na měsíce.
Rektifikace.
Na závěr této úvahy o Firdariích a pokusu ukázat způsoby jejich výkladu ještě zbývá jedna
Praktická možnost použití a to je při rektifikaci neznámého času narození v rozmezí 24 hodin.
Nejde zde o určení přesného času,ale omezení časového rozmezí,ve kterém se nachází.
Metoda vychází právě z rozdílné sekvence planet při denním a nočním zrození.Podle
charakteru period lze často najít,která lépe odpovídá průběhu života člověka.Již z toho je
zřejmé,že předpokládáme spíše,že máme k dispozici větší časový úsek jeho života.Pro
ilustraci můžeme použít rovněž Alžbětu II.
První uvážíme denní zrození :

Soustředíme se na dvě vážná období života Alžběty II a to období zahrnující válku a období
po válce,kde se vdává,přichází děti a stává se královnou.Z obrázku vidíme,že období války je
pod periodou $,což není příliš výstižná charakteristika.Sice v roce 1939 se Alžběta
zamilovala do svého budoucího může,ale zároveň válka představovala velmi náročné období
a Alžběta žila životem normálního občana.Rovněž # není vhodným popisem pro
osamostatnění ,založení rodiny a nakonec získání vrcholného postavení.Při nočním
zrození(klasické variantě) dostaneme tuto posloupnost :

Zde se nám situace začíná vyjasňovat.Otížné období války je charakterizováno periodou
'.Vidíme,že konec války je i ukončením jeho poslední podperiody.Svatba,narození syna a
nástup na trůn je pod patronací &.Alžběta II se stává královnou v průběhu podperiody $.
Kolem roku 1996 až 1997 vrcholí potíže kolem princezny Diany,čemuž může odpovídat
nestálé období uzlů.V současné době nastala znovu perioda ',to by mělo znamenat
obtíže.Prvním projevem je změna politického klimatu v Anglii,nová nezvyklá vláda,která
může působit problémy. Z toho co bylo stručně nastíněno nám vychází noční zrození.

Pro srovnání uvedu i Zollerovu variantu
:

Zde se uzly objevují vletech 1965-1970.Z této doby mi nejsou známy události,které by šly
k charakteru periody uzlů přiřadit.Sám se domnívám,že tato varianta je pouze nesprávným
pochopením vět Bonattiho.
Závěr.
Jak jsem již uvedl neměl jsem záměr vyčerpávajícím způsobem objasnit způsob výkladu
Firdarie,spíše upozornit na způsoby a možnosti .Zároveň se podělit o mé zkušenosti a názory
na tuto neprávem zapomenutou a opomíjenou predikční techniku.Její nedocenitelnou výhodou
je možnost použití i v případě,že známe pouze datum narození člověka.

V Brně 18.05.2010

Ing.Petr Radek
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