ŘADA OMEGA
Délka života
Hyleg a Alcocoden.
Část I.
Úvod.
V české astrologické literatuře se téma stanovení délky života objevuje pouze
sporadicky.Stručné komentáře objevíme například u Boleslavského,Kefera,Pauknera.Proč
tomu tak je?Možnou odpovědí, že naši astrologové čerpali hodně z díla Morina, který tento
systém zavrhl, nebo z německé literatury, kde je tato otázka víceméně opomíjena.Chybí zde,
až na malé vyjímky návaznost na práci středověkých, arabských a řeckých astrologů.Problém
je v tom, že bez studia jejich způsobu přístupu k této otázce není možné jejich metody
prakticky používat.Mechanické použití vede k častým omylům.
Druhá rovina pohledu tkví v tématu.Často je tabuizováno, odvrhováno s poukazem nato,že je
to v morálním, etickém rozporu zabývat se délkou života.Co však je délka života?Pokládám
vědomě tuto otázku, protože odpověď na ni si musí každý člověk najít sám.Z mého pohledu
vnímání a poznání mohu pouze říct, že je to období mezi začátkem a vrcholem života člověka
v této rovině bytí.Jedna z etap na cestě rozvoje vědomí.
V současné době již vesměs astrologům nehrozí ztráta života za špatnou předpověď nebo
alespoň převzetí odpovědnosti když předpověď je dobrá a klient se nedožije jejího
naplnění.Přesto se tyto techniky vytratily z jejich rejstříku.Jsou velmi náročné na intuici a
hloubku znalostí astrologa.
Již Ptolemaios ve svém díle Tetrabiblos (1) říká:
Úvaha o délce života zaujímá vedoucí místo mezi výzkumy událostí po narození, protože jak
říkají předkové, je absurdní přisuzovat zvláštní předpovědi tomu, kdo se vůbec nedožije
předpovězených událostí.
Proto také jednou z prvních, ne-li vůbec první úvahou starých astrologů bylo stanovení délky
života.Nutno dodat počátku a délky, alfa a omega.
Při neznalosti poměrně přesného času narození nelze odhadnou i přiměřenou délku života .
Vyřešit predikční úlohu, stanovit délku života, bylo jedním z vrcholů predikčního umění
starých mistrů.
Kde jsou skutečné kořeny těchto technik dosud nevíme.Často bývá citován egyptský Petosiris
nebo řecký Berosus, který získal své znalosti v Babylonu.Pravdou je, že první odkazy jsou
známy z období několika set let před našim letopočtem.Stopy jdou do Babylonie a dále.Stále
se objevují nové prameny, které přepisují historii a opravují naše názory o znalostech našich
předchůdců.V současné době je to například řada nepřeložených arabských knih
připisovaných legendárnímu Hermesovi .
První dochované záznamy o samotné metodě a postupech jsou u Balbilluse a Dorothea, dále
pak pokračuje celá řada řeckých, perských, arabských a středověkých astrologů.Samotná
větev se vyvíjí i v Indii.V této studii se zaměřím na řeckou, arabskou a středověkou
větev.Indii a jejim technikám stanovení délky života bude věnován jiný příspěvek.

Metoda.
Metoda určení délky života spočívá v provedení dvou základních kroků.
Prvním krokem je nalezení Epikratora, Hylegu, Dominus Vitae, to jsou různé pojmenování
„dárce života„ , této „Boží jiskry„ , tedy bodu na ekliptice, kterým je definován dárce života
člověka.Postup určení tohoto dárce je základním kamenem celé metody.
Bohužel tento postup není u jednotlivých autorů a v různých obdobích jednotný i když lze
definovat společné rysy.To vedlo i k úvahám některých soudobých astrologů, kteří se touto
tématikou zabývají(Hand, Brady), že staří astrologové tento krok záměrně popisovali
zkresleně, aby nebylo snadné odhalit skutečného dárce života.S tímto názorem nesouhlasím.
Druhým krokem je určení Ikodespotise, Alcocodena(někdy také Alchocodena), Domus
Datorum Annorum Vitae, to znamená „dárce let života „ , tedy planety, která má největší
důstojnost a sílu ve stupni hylegu.Tato planeta nám určuje životní potenciál člověka, jeho
možnou délku života.Jak je zřejmé, jsou tyto dva kroky spolu nerozlučně spjaty.Nenajdeme-li
hyleg není ani alcocoden.V tomto případě staří astrologové uvádí, že zrozenec se dožije velmi
krátkého života.Často bývá spojována tato vazba se symboly muž – žena nebo manžel –
manželka.
Z výše napsaného je zřejmé, že nejde o metodu stanovení doby smrti člověka, ale skutečně o
určení jeho životní síly umožňující odhad možné délky života.Zda tato možnost bude plně
využita je jiná otázka, stejně tak jako jsou jiné techniky pro stanovení času smrti člověka.
Vyjdeme-li ze známých pramenů, můžeme říci, že zakladatelem novodobé teorie stanovení
délky života je Dorotheus (2).Ten první věnuje jednu ze svých pěti knih této problematice.Z
něho vychází řada arabských i pozdějších autorů.Určitou vyjímkou jsou jeho řečtí
následovníci Ptolemaios a Valens.Časovou posloupnost lze popsat následujícím diagramem:
Počátek ?
500 – 300 BC
0 – 100 AD
100 - 700 AD
800 AD – 1000 AD
1100 AD
1200 AD
1300 AD
1400 AD
1500 AD

Berosus, Petosiris
Balbillus, Dorotheus of Sidon
Ptolemaios, Valens, Porphyrius, Paulus Alexandrus, Rhetorius
Mashalah, Omar Tiberias, AbuAli, Abumashar, Alcabitius,Albiruni
Abenragel
Ibn Ezra
Bonatti
Montulmo
Schoener…

Potom se znalost a umění výkladu postupně vytrácejí a Lilly už říká, že tato metoda je příliš
náročná na pochopení.
V minulém století a v současnosti začali tyto metody znovu objevovat a zkoumat Robert
Zoller, Robert Hand, Bernadete Brady, Rumen Kolev a další.

Hyleg.
Metoda určení hylegu má dvě základní podmínky.Ve speciálních případech k nim přistupuje
třetí.
1. Podmínka je stanovení hylegického bodu na ekliptice.Podle různých autorů a období se
různí počet i složení hylegichých bodů.Tabulka níže ukazuje přehled v průběhu času:
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V dalším období se rovněž používá prvních pět kandidátů na hyleg.
V počátcích u řeků byly pouze tři: ! , " a Asc. Postupem času jsou k nim přidány Bod
štěstí(PF) a syzigie(SAN) a v ojedinělých případech (Valens, Paulus..)ještě Bod
duchovní(PS), MC nebo planety.V arabské a pozdější středověké astrologii se počet ustaluje
na pěti základních variantách : ! , ", Asc , PF a SAN.Zatímco první dvě ! a " jsou
prakticky shodné u všech astrologů a jejich pořadí se určuje na základě sekty – denní
sluneční a noční – lunární, to znamená, že začínáme Sluncem nebo Lunou, pořadí dalších
se u některých autorů liší.
2. Podmínka je stanovení možných domů, ve kterých se hyleg může vyskytovat.Zde je situace
ještě komplikovanější.Obecné pravidlo je, že nesmí být v padajícím domě a i to má u
některých autorů vyjímky u 3 a 9 domu, které jsou domy radosti Luny a Slunce.
Ptolemaios a někteří další autoři pak povolují hyleg pouze nad obzorem, vyjma části 1
domu.V pozdějších, zejména arabských variantách vystupuje u některých domů důležitost
mužské a ženské polarity u světel ve formě znamení nebo kvadrantu.
Mužské kvadranty: 10-11-12 , 4-5-6 (východní)
Ženské kvadranty: 1-2-3 , 7-8-9 (západní)
Bližší popis bude u konkrétních autorů.

Další komplikací, která nám znesnadňuje odhalení algoritmu pro stanovení hylegu je volba
systému domů.Většina řeckých astrologů zřejmě používala ekvální nebo zodiakální
systém, případěně systém Porphyria, který byl znám již daleko dřív než žil.V pozdějším
období bylo časté využití Alcabitiova systému, který doporučuje Robert Zoller.V době Ben
Ezry byl znám i Placidův systém.Který systém zvolit je tak na astrologovi.Já používám
Alcabitia a zodiakální systém pro srovnání výsledků.
3. Podmínka, která se vyskytuje pouze u některých autorů, je dána pevným svázáním volby
hylegu a alcocodenu podle určitých pravidel.Vyjímky si uvedeme na patřičném místě.
Z rozsáhle báze astrologů jsem vybral ty, kteří podle mne představují základní směry v
metodice stanovení hylegu.Z řeckého období jsou to Ptolemaios, Valens a Dorotheus.
U arabských astrologů, kteří vesměs vycházejí z jedné z variant uvedených u Dorothea jsou
v metodě menší rozdíly.Prvním, který byl zároveň překladatelem Dorothea je Omar Tiberias.
Ptolemaios.
Podle Ptolemaia má denní a noční sekta tři hylegické body(místa):
denní sekta – ! , SAN (prenatální konjunkce - nov), Asc
noční sekta – " , SAN (prenatální opozice - úplněk), PF
Prenatální konjukce i opozice se bere poslední před narozením.Ke stanovení hylegu musíme
znát hylegická(aphetická)místa, která podle Ptolemaia jsou pouze v domech nad obzorem a to
v těch, která jsou vůči Asc v sextilu, kvadrátu, trigonu nebo opozici.Z tohoto pohledu nám
vychází 10 , 1 , 11 , 7 a 9 dům podle jejich síly.Dům první je brán specificky v rozsahu 5° nad
Asc a 25° pod Asc.Vidíme, že je dávána přednost domům na východní straně, kde planety
narůstají a je uvažována posloupnost domů od základních přes následné k padajícím.Domy 12
a 8 jsou vynechány, protože jsou vzhledem k Asc v půl sextilu a kvinkuxu, které staří
astrologové považovaly za aspekty při nichž se planety nevidí, nemají kontakt, jsou
v nešťastném postavení.
Pokud se v den narození nachází Slunce nad obzorem ,hledáme hyleg podle následujícího
postupu:
a) Slunce pokud je v hylegickém místě
b) pokud tam není, pak Luna v hylegickém místě
c) pokud tomu tak není, pak bude hylegem nejsilnější planeta, která je v hylegickém
místě a má nejméně tři esenciální důstojnosti v jednom nebo více bodů(míst) denní
sekty
Za esenciální důstojnosti považoval Ptolemaios
1) vládce místa
2) vládce povýšení(exaltace)
3) vládce triplicity(všechny tři)
4) vládce hranice(termu – egyptské)
5) aspekt (byl uvažován i aspekt přes znamení)
Bodová hodnota esenciálních důstojností byla rovna 1.
d) Pokud nenajdeme takovou planetu bude hyleg sám Asc.

Při nočním zrození je postup hledání hylegu:
a) Luna v hylegickém místě
b) pokud tomu tak není, potom Slunce
c) pokud tomu tak není, pak nejsilnější planeta, která je v hylegickém místě a má
nejméně tři důstojnosti v jednom nebo více bodů noční sekty(protože jedním z bodů
noční sekty je prenatální lunace v tomto případě úpněk, to znamená jde o opozici
Slunce a Luny, je potřeba zvolit postavení, stupeň ekliptiky, toho světla, které je
v natální kartě nad obzorem)
d) pokud není taková planeta a narození předcházel úplněk bude hyleg PF za
předpokladu, že je v hylegickém místě, pokud ne pak Asc
e) pokud narození předcházelo novoluní bude hyleg Asc.
V situaci, kdy obě světla a planeta splňující vlastnosti bodu c) jsou v hylegických místech je
v případě světel hyleg to, které je v silnějším místě, planeta má před oběma světly přednost
pouze tehdy, je-li v silnějším hylegickém místě a má potřebný počet důstojnost(minimálně 3)
v obou sektách(denní i noční).
Valens.
Valens ve své Antologii díl .III (3) uvádí dosti odlišný přístup ke stanovení hylegu.Popis
metody sice není úplný, ale lze z něj odvodit základní principy metody.
Postup spočívá v hodnocení postavení ! a " v domech.Hyleg bude světlo, které má silnější
postavení v domě, sektě a v omezené míře v poloze v zodiaku.Sekta svou silou převažuje sílu
domu.Dále uvádí Valens následující pravidla:
a) pokud je ! ve znamení T nebo " ve znamení S a mají aspekt k Asc nebo MC budou
hyleg
b) ! bude převládat ve dne a " v noci v případě, že světlo je v sektě a není v padajícím domě
c) ! ve dne v základních domech je vždy hyleg
d) pokud jsou obě světla ve stejných základních domech a jsou stejně silná, musíme hledat
třetí bod, potom je hyleg stupeň Novu (SAN)
e) pokud je ! v 5 a " v 9 domě, mají stejnou sílu a hyleg je ten, který má první aspekt k Asc
f) ! ve V a " ve W nemohou být hyleg(jsou ve své depresi).Vyjímkou je, že ! může být
hyleg ve V jenom pokud je v přesné(partile) konjunkci s Asc, stejně tak " ve W
g) spálená " nemůže být hyleg, vyjímkou je případ, že je v přesné konjunkci s Asc
h) pokud jsou ! a " současně v 9 nebo 3 domě je hyleg Asc
ch) pokud jsou ! a " současně ve 12 nebo 6 domě je hyleg MC .
Dorotheus.
Dorotheus je pro nás důležitý nejen poněkud odlišným způsobem stanovení hylegu, ale také
tím, že je zdrojem pro rozvoj arabských metod nalezení hylegu.Originál jeho práce v řečtině
se nezachoval, ale arabský překlad pořídil perský astrolog Omar Tiberias z pahlaví, následně
z arabštiny byl uskutečněn překlad do angličtiny.Nevíme tedy, jak dalece byla původní
varianta práce těmito překlady poznamenána.Navíc je zajímavé, že ve své 3 knize(2)
zabývající se hylegem dává dva odlišné návody na nalezení hylegu.
První je přiřazením hylegických míst podobný metodě Ptolemaia, shoduje se v názoru ,že
hyleg by měl být nad obzorem.

Hylegické domy jsou : 1, 10, 11, 7 a 8 dům s podmínkou, že ! může být hyleg v 7 a 8 domě
pouze tehdy, pokud je v mužském znamení a " pokud se nachází v 10 nebo 11 domě může
být hyleg když je v ženském znamení.
Hylegické body jsou : ! , " , Asc , PF , SAN
Přičemž ! je na prvním místě při denním zrození , " při nočním zrození.
Ve druhé variantě jsou hylegické domy: 1, 10, 7, 4, 11, 2, 5, 8
Vyloučeny jsou tedy padající domy.
Hylegické body jsou: ! , " , Asc
Dorotheus navýš klade v obou případech i třetí podmínku:
hyleg musí být v aspektu s některou planetou, která má esenciální důstojnost v zodiakálním
stupni hylegu.Tato třetí podmínka je však v druhé variantě modifikovaná : vládce hranice
hylegu musí být viditelný a v základním nebo následném domě.Tato varianta je velmi těsně
spjata se stanovením alcocodenu a pro svou odlišnost si ji v dalším výkladu uvedeme celou.
Obecně jsou důstojnosti uvažovány v pořadí : hranice(term), vládce domu(znamení),
exaltace, triplicity a obličeje.Použitý systém domů je zodiakální nebo ekliptikální, aspekty
podle Ptolemaia jsou uvažovány přes znamení.K aspektům je však přiřazen i aspekt přes
hranici, který je považován za nejsilnější.Hranice jsou použity egyptské.
Druhá Dorotheova varianta.
Metoda spočívá v postupném prověřování možných hylegických bodů, zda jsou ve správném
domě a potom následuje prověření zda kandidát na alcocoden je viditelný a v základním nebo
následném domě.Jestliže ano, pak jde o hyleg a patřičný alcocoden.Rekonstrukce metody je
popsána podle Rumena Koleva (4).Prověřuje se:
1) Zda jedna z planet : ' , & , % je v heliakální fázi v období + - 7 dnů okolo
narození .Zároveň je ! v hranici viditelné planety a planeta je v základním nebo následném
domě.Jsou-li podmínky splněny je :
! hyleg , planeta alcocoden
2) Narození během lunární fáze.
V den narození je " = nov, první čtvrť, úplněk nebo poslední čtvrť.Luna je v základním
nebo následném domě ( pořadí 1, 2, 10, 11, 7, 8, 4, 5).Vládce hranice " je viditelný a
v základním nebo následném domě, potom :
"je hyleg , vládce hranice alcocoden
3) Ve dne je ! v 1,10 nebo 11 domě nebo v 7 a 8 domě v mužském znamení a vládce hranice
! je viditelný a v základním nebo následném domě, potom :
!je hyleg , vládce hranice alcocoden
Jestliže ne a " je v 1, 7 nebo 8 domě nebo v 10 a 11 domě v ženském znamení a vládce
hranice je viditelný a v základním nebo následném domě,pak :
"je hyleg , vládce hranice alcocoden
V noci je-li " v 1,7 nebo 8 domě nebo v 10 a 11 domě v ženském znamení a vládce
hranice je viditelný a v základním nebo následném domě, pak :
" je hyleg , vládce hranice alcocoden

Jestliže tomu tak není a ! je v 1°, 4 nebo 5 domě a vládce hranice je viditelný a
v základním nebo následném domě,pak :
! je hyleg , vládce hranice alcocoden
4) Vládce hranice Asc je viditelný a v základním nebo následném domě,pak:
Asc je hyleg , vládce hranice alcocoden
5) Planeta je v Asc (1°) nebo méně než 15° pod Asc.
Asc je hyleg , planeta alcocoden
6) Hyleg poslední záchrany: ! je ve T nebo " je v S ,vládce hranice ! nebo " je viditelný
v základním nebo následném domě a aspektuje světla trinem nebo kvadraturou, pak:
Světlo je hyleg , vládce hranice alcocoden
7) Poslední možnost: ! je v 1° P , & nebo % jsou viditelné a jsou buď v základním nebo
následném domě nebo jsou ve stupni, který vládne domu, hranici, exaltaci, triplicitě,
tváři, pak:
! je hyleg , & nebo % je alcocoden
Z předchozího vyplývá, že kandidát na alcocoden musí splnit dvě nezbytné podmínky:
a) být v základním nebo následném domě
b) být viditelný
Z popisu je zřejmé, že tato varianta hledání hylegu je nejsložitější ze známých postupů.Je
nutné mít informace o viditelnosti planet, které nejsou v běžných programech dostupné.
Omar Tiberias a další.
Víme již,že Omar (5) překládá dílo Dorothea z pahlaví a jeho metoda je výchozím bodem
pro arabské astrology při hledání hylegu.To znamená od tohoto období jsou hylegické body:
! ," , Asc , PF a SAN .
Pořadí ! a " v denním a " a ! v nočním zrození je u všech arabských astrologů stejné.Liší
se však v pořadí následujících hylegických bodů.
Zatímco Omar, Abubakr (6), Abenragel (7), AbuAli (8), Albiruni (9) zachovávají uvedené
pořadí, Alcabitius (10) uvádí pořadí SAN, PF, Asc a jsou i další odchylky.
Rozdílné je i přiřazení hylegických domů.U světel získává velký význam sekta.Pravidlo
Ptolemaia, že hyleg může být pouze bod nad obzorem je upraveno.Rozhodující se stává
polarita mužský-ženský.Slunce má přednost v mužském znamení nebo kvadrantu(měkčí
podmínka), naopak Luna v ženském znamení nebo kvadrantu (měkčí podmínka).Pro Asc, PF
a SAN toto pravidlo neplatí.Stejný způsob pak používají následně i středověcí astrologové.
Ve třináctém století nám A.Montulmo (11) ve své práci rozebírá jednotlivá řešení předchozích
autorů a uvádí svůj postup nalezení hylegu takto:

Hylegické body : ! , " , Asc , PF , SAN
Hyleg je:
Denní zrození:
a) ! je-li na Asc (do 1°) nebo do 5° před Asc(nad obzorem) v 10 nebo 11 domě a je
aspektováno planetou mající v místě ! některou z důstojností .Jestliže ! není v řečených
místech, ale je v 7 nebo 8 domě a znamení ve kterém se nachází je mužské a některý
z vládců esenciálních důstojností je v aspektu a místem ! .Montulmo neuvažuje esenciální
důstojnost tvář, kterou někteří další připouštějí(AbuAli, Alcabitius).Montulmo, stejně jako
Omar začíná postup z vládce hranice a preferuje ho před vládcem domu a exaltace, a to
proto, jak říká, že vládce hranice má velkou sílu v cestě ukončení věcí.Je nutné však uvážit
zda není v esenciální debilitě(poškození nebo pádu).Obvyklá posloupnost, kterou používá
velká část arabských astrologů a astrologů středověku začíná od vládce domu, exaltace,
triplicity, hranice až ke tváři(s bodovou hodnotou 5, 4, 3, 2, 1).
b)"
" když je v základním nebo následném domě a ženském znamení a kvadrantu, nebo
alespoň v ženském znamení a jakýkoliv z vládců důstojností uvedeného místa jej aspektuje.
c) Podíváme se zda je nativita konjunkcionální(nov) nebo preventionální(úplněk).Pokud je
konjukcionální začneme hledat hyleg od Asc.Nutné podmínky jsou : základní nebo
následný dům a jeden ze čtyř vládců důstojností má aspekt k místu Asc(stejné pravidlo platí
pro PF a SAN).Pokud Asc nevyhovuje hledáme na místě PF, pokud ani ten nevyhovuje
uvedeným podmínkám přichází na řadu SAN(nov).Pokud je nativita preventionální
začínáme PF, potom Asc a končíme SAN(úplněk).
Noční zrození:
a) " v základním nebo následném domu a ženském znamení a kvadrantu nebo alespoň
v ženském znamení a aspektem vládce některé z důstojností místa " k tomuto místu.
b) ! v základním nebo následném domě v mužském znamení a kvadrantu nebo alespoň
v mužském znamení a aspektem vládce některé z důstojností místa ! k tomuto místu.
c) Při novu začínáme Asc, potom PF a SAN(nov) stejným postupem jako při denním
zrození.Při úplňku začíname PF, potom Asc a nakonec SAN(úplněk) za stejných podmínek
jako u denního zrození.
Poznámka: Určitá nejasnost je kolem 5° pravidla.Jde o otázku zda se uvažují stupně na
ekliptice nebo ekvatoriální stupně.V případě zodiakálních domů je to
jasné, ale při použití jiného systému domů z proměnlivou šířkou domu je zde
rozpor.Alcabitius zastává názor, že je nutné počítat v ekvatoriálních stupních.
Z výše uvedeného vidíme značnou rozmanitost přístupu v jednotlivých obdobích,ale i u
jednotlivých astrologů.Otázkou je, co všechno neřekli nebo nenapsali.V jejich dílech je
minimum příkladů praktického řešení.

Z mého hlediska a zkušeností se mi nejvíce osvědčil tento postup, který je blízký náhledům
arabských astrologů a Roberta Zollera :
A) Denní zrození :
1) ! je hyleg : a) pokud se nachází v 1°, 10 nebo 11 domě bez ohledu na znamení.
b) pokud se nachází v 7 , 8 nebo 9 domě v mužském znamení.
2) " je hyleg pokud ! nesplňuje předchozí kritéria a :
a) pokud se nachází v základním nebo následném domě v ženském kvadrantu
a ženském znamení nebo alespoň v ženském znamení s podmínkou, že je v
aspektu s některým z vládců esenciálních důstojností ve svém postavení.
B) Noční zrození :
1) " je hyleg : a) pokud se nachází v základním nebo následném domě, ženském kvadrantu a
ženském znamení nebo alespoň v ženském znamení s podmínkou,že je v
aspektu s některým z vládců esenciálních důstojností ve svém postavení.
b) pokud je ve 3 domě, protože je to její dům radosti .
2) ! je hyleg pokud " nesplňuje předchozí kritéria a :
a) pokud se nachází v 7 , 4 nebo 5 domě bez ohledu na znamení.
b) pokud se nachází v 1 nebo 2 domě v mužském znamení.
C) Pokud nejsou předchozí podmínky pro světla při denním nebo nočním zrození splněny
vycházíme při další analýze z prenatální lunace (SAN).
1) Pokud SAN je nov ( ! ] " ) a je v základním nebo následném domě a je v aspektu
s některým z vládců esenciálních důstojností ve svém postavení je hyleg Asc.Pokud ne za
stejných podmínek následuje PF a SAN novu.
2) Pokud SAN je úplněk ( ! ^ " ) a splňuje podmínky výše uvedené je hyleg PF ,
následuje Asc a SAN úplňku.
D) Pokud není žádné z výše uvedených kritérií splněno, nemá horoskop hyleg.Tento případ
bude rozebrán v třetí části článku.
Poznámka : aspekty hylegu k vládcům důstojností se uvažují i přes znamení a berou se
v úvahu i antiscia a contraantiscia.Používám systém domů Alcabitia současně
s porovnáním se zodiakálním systémem.

Alcocoden.
Druhým krokem metody určení délky života je stanovení alcocodenu, planety, která určuje
životní sílu člověka, je dárcem let jeho života.
Při výběru alcocodenu se víceméně všichni autoři shodují na tom, že musíme zvolit planetu,
která má největší vlastní sílu a zároveň největší důstojnost ve stupni hylegu.Léta daná
alcocodenem jsou přímo úměrná tomu, jak velkou sílu a postavení v natálním horoskopu má.
Postup stanovení probíhá ve třech krocích:
A) Určení samotného alcocodenu z planet a světel podle postavení vůči hylegu.
B) Určení vlastní síly alcocodenu, z které vyplývá počáteční hodnota darovaných let.
C) Stanovení vlivu lunárních uzlů a ostatních planet, které mají vazbu na alcocoden a
přidávají mu nebo odebírají léta.
adA)
U Ptolemaia není určení alcocodenu popsáno.
U Dorothea bylo uvedeno v části o nalezení hylegu,protože je mezi oběma velmi těsná vazba.
Valens přináší nejjednoduší pravidlo pro stanovení alcocodenu.Kandidátem je vždy vládce
hranice hylegu.Podle Rumena Koleva však Valens doplňuje toto pravidlo ještě třemi
podmínkami potřebnými pro uznání nalezeného kandidáta:
a) musí být viditelný
b) nesmí být v padajícím domě
c) vládce domu kde se nachází ! nesmí být v hranici, které vládne vládce domu kde se
nachází " a současně vládce domu " nesmí být v hranici, ve které vládne vládce domu !
.
Při výběru alcocodenu hledáme planetu s nejvyšší důstojností v poloze hylegu.V arabské a
středověké tradici k tomu přistupuje i přítomnost aspektu nebo alespoň vazby na hyleg.Kromě
aspektů Ptolemaia je vhodné i použití antiscií.Aspekty byly často používány přes znamení.Z
ostatních možných vazeb je nejdůležitější recepce.Pokud kritéria alcocodenu splňuje více
planet, které mají důstojnost v místě hylegu a aspekt k němu, existují obecné pokyny k
výběru, které se sice někdy trochu liší, ale v podstatě je lze zhrnout do těchto bodů:
Přednost má planeta :
a) s více důstojnostmi v místě hylegu(pokud má tři nebo více důstojností může být bez
aspektu na hyleg a bývá preferována před planetou mající jednu důstojnost a aspekt)
b) v základním nebo následném domě
c) nejblíže hrotu základního nebo následného domu
d) důstojná ve svém vlastním postavení
e) blíže ! bez spálení
f) východní
g) je v přesném aspektu (menší orbis).
Důležitá je i otázka vazeb, zejména recepce.Samotná recepce je účinná pouze přes znamení
nebo exaltaci.Při slabších důstojnostech a jejich vzájemných vazbách jsou nutné nejméně dvě
recepce.Nesmí se zapomenout i na smíšené recepce a na recepce, které mají negativní
charakter.

Otázce spálení se věnoval zejména Abenragel (7).Ten říká:
Když je alcocoden tak blízko Slunce, že je spálen, ztrácí veškerá léta, nemůže být
alcocodenem.Orbis spálení pro planety se různí :
' a & od 10° před do 15° za
% od 9° před do 15° za
# od 15° do 7° před dává celé roky ,ale ne úplně, do 5° za ztrácí celá léta, od 5° do 7° za
dává málo, za 7° a více dává plná léta
$ totéž co Merkur, který dává své celé roky, kromě případu, kdy je vzdálenost menší
než 5°
" od 15° před oslabuje a dává málo dní, když dosáhne 12° před ztrácí celé roky, dokud
nepřekročí 10° za, pak dává dny malých roků.Od 12° za dává plná léta.
Mashalach (12) dává jednoduší pravidla:
Alcocoden v základních domech pod paprsky Slunce dává prostřední léta, v následných za
stejných podmínek dává malá léta a v padajících domech měsíce v čísle malých let.Stejné
platí pro retrográdnost.
Podle Roberta Zollera (13) pokud je planeta v srdci Slunce a má důstojnost v místě hylegu a
pokud vládce hranice není v opozici má stejně dobré předpoklady být hylegem a alcocoden
lze vzít z ní.
Je zde i další názor.Pokud je alcocoden spálený Sluncem ztrácí všechny svá léta, s vyjímkou
pokud je mezi ním a Sluncem recepce, protože potom bude Slunce dárcem let.Což nás znovu
upozorňuje na důležitost recepce v uvažování starých astrologů.
Důležité : Pokud je ! ve znamení T nebo P, stejně tak " je ve znamení Q nebo S
může být hyleg i alcocoden zároveň.
adB)
Léta daná alcocodenem jsou úměrná tomu, jakou sílu má v daném natálním horoskopu,
určenou jeho:
1) postavením v domě
2) „kosmickým statusem„ , který je dán celkovým stavem planety (retrogradita, spálení, sekta,
debilita atd.)
Odpovídající roky ukazuje následující tabulka:
Roky
Velké
Střední
Malé

'
57
43,5
30

&
79
45,5
12

%
66
40,5
15

!
120
69,5
19

$
82
45
8

#
76
48
20

"
108
66,5
25

V základní variantě je klíčem k přidělení roků postavení planety v domě:
základní následný padající
-

velká léta
střední léta
malá léta

Podle kosmického stavu planety, která je alcocoden, mohou být tyto hodnoty
modifikovány.Slabý alcocoden může dávat místo roků pouze měsíce, dny nebo jen hodiny.
První podmínka určující léta alcocodenu – postavení v domě, nás staví před otázku, který
systém domů použít.Nelze ji jednoznačně odpovědět.Používán byl zodiakální systém, ekvální
systém, systém Porphyria(známý už v Babylonii), Ptolemaia, později Alcabitia a v
současnosti(Brady) i Placida.Systém Alcabitia preferuje i Robert Zoller.Sám používám
systém Alcabitia a konfrontuji ho se zodiakálním systémem.Při postupu dle Ptolemaia potom
systém Ptolemaia.
Druhá podmínka„ kosmický status„ alcocodenu nám dává další modifikaci let stanovených
podle postavení alcocodenu v domě.Například Abenragel (7) říká, že každá z dále uvedených
vlastností alcocodenu snižuje jeho léta o 1/5 :
a) je v padajícím domě
b) je v exilu nebo pádu
c) není v hayz
d) je retrográdní
e) je západní
přičemž :

velká léta přináleží alcocodenu v 1, 10, 11 a 5 domě
střední léta
7, 4, 9 a 3 domě
malá léta
2, 8, 6 a 12 domě

Ještě více propracovanou metodu uvádí Montulmo(11), který zavádí proměnné hodnoty roků
alcocodenu i v závislosti na postavení v rozmezí domu .Montulmo říká:
Alcocoden dává velká léta když:
a) je direktní
b) není v exilu nebo pádu
c) je v hayz
d) není spálený
e) je ve stupni hrotu 1 nebo 10 domu (1°, 10°)
Alcocoden dává střední léta když:
a) splňuje předchozí první čtyři podmínky
b) je ve stupni 11, 5, 4, 7, 2 domu nebo 5° před koncem 9 a 3 domu a je dobře disponován ,ve
svém vlastním domě nebo povýšení a ve 3 domě má více než jednu důstojnost.
Alcocoden dává malá léta když:
a) splňuje první čtyři podmínky
b) je ve stupni 6, 12 nebo 8 domu.

Pokud alcocoden není v uvedených stupních bereme poměrnou část let podle následujícího
grafu:

Dům
I

Malé

Střední

Velké

II

III
5°
IV

V

VI
5°
VII

VIII

IX
5°
X

XI

XII
5°

Vyjímky z křivky jsou čárkovaně (u 9 domu má čárkovaná čára 5° před vrcholem 10 domu
jít až na velká léta):

Alcocoden dává na vrcholu 9 domu střední léta pouze tehdy, když má důstojnost v tomto
místě, jinak padá na malá léta.Alcocoden na hrotu třetího domu dává střední léta pokud má
dvě nebo více důstojností v zaujímaném postavení, jinak padá na malá léta.
Tento graf platí pro velmi dobrý stav planety.Se zhoršením jejího „ kosmického
statusu„dochází k poklesu let, které přináší, ale proporce zůstávají zachovány.Proporce se
počítají normální trojčlenkou, vycházejíce z postavení alcocodenu v domě a skutečné šířky
domu.
Vidíme, že si máme z čeho vybírat.Postup Montulma je natolik složitý, že v praxi byly
používány spíše výše uvedené algoritmy a ve skutečnosti volila velká část astrologů podle své
intuice svůj vlastní přístup s uvážením základních pravidel volby, která byla definována.
I při hodnocení síly planety byly rozvíjeny další postupy hodnocení v závislosti na různých
kritériích.Například k otázce retrogradity uvádí Ben Ezra (14) následující postup:
Zjisti kolik dnů byla planeta retrográdní a podle jejich poměru k celkovému počtu dní od
prvního zastavení (stacionarity) do druhého zastavení planety, 2/5 těchto let odečti z let
planety.
Jiný návod říká: pokud se retrográdní planeta blíží stacionární poloze odebírá méně.Pro 5°
blízkosti a níže vždy o 1/5 let.
adC)
Po získání základní délky života, který nám dává alcocoden přistoupíme k poslednímu
kroku,stanovení vlivu ostatních planet a lunárních uzlů, majících vazbu na alcocoden ve
smyslu ovlivnění délky života zrozence.
Nejprve se podíváme na postavení lunárních uzlů vůči alcocodenu.Většina autorů uvádí,že
pokud je Severní uzel ve vzdálenosti do 12° před nebo za alcocodenem přidává mu 25%
stanovených let a u Jižního uzlu odebírá stejnou hodnotu(je vhodné zvážit i antiscia
uzlů).Někteří z astrologů tvrdí, že pouze Jižní uzel ubírá.Většinové stanovisko je, že fungují
oba.
Tato úprava let se provádí jako první.Dále následuje zhodnocení vlivu ostatních planet
majících aspekt nebo vazbu k alcocodenu.I v této otázce probíhal postupný vývoj a jsou určité
rozdíly u jednotlivých autorů.Obecně lze říci, že planetu v aspektu k alcocodenu hodnotíme
podle několika kritérií:
a) povahy planety, zda je dobroděj nebo škůdce
b) charakteru aspektu,případně vazby(recepce..)
c) zvážíme, ve kterém je znamení
d) zvážíme, ve které je hranici
e) zvážíme, ve kterém je domě (nezapomenout na domy radosti )
f) posoudíme otázky spálení, retrogradity..
Nezapomínáme uvážit i aspekty přes znamení a antiscia.
Domy radosti planet :
Planeta
Dům radosti

#
1

"
3

$
5

%
6

!
9

&
11

'
12

1) Planety přidávající roky
Jestliže je planeta nacházející se v konjunkci nebo aspektu k alcocodenu bez
spálení,retrogradity, v hranici dobrodějné planety, v dobrém domě a tato planeta je:
& nebo $ a aspekt je ] , _ nebo a přidává svá malá léta ( někteří autoři udávají malá
léta + měsíce v hodnotě středních let, tato varianta se mi více osvědčuje).
aspekt je ` nebo ^ nepřidává ani neubírá, vyjímka by byla možná při recepci
mezi planetou a alcocodenem.Potom přidává svá malá léta.
Pokud jsou & a $ špatně disponovány, ale jeden z nich má laskavý aspekt s
alcocodenem, pak přidávají tolik měsíců, kolik je malých let nebo pokud
jsou velmi nešťastné místo měsíců dny nebo hodiny.
! nebo " a aspekt je _ nebo a přidává malá léta(+ měsíce sředních let) pokud jsou
dobře disponovány.Pokud jsou špatně disponovány přidávají měsíce nebo
dny podle jejich malých let nebo když tělo přidávání je peregrín,v hranicích
škůdce přidává měsíce podle malých let, když jsou více nešťastné
přidávají pouze dny.Pokud jsou hyleg a aspektují alcocoden přidávají své
malá léta.
Aspekt ] , ` , ^ .Přidání je možné pouze při vhodné recepci nebo pokud je
aspekt ^ a alcocoden je zároveň hyleg, přidává méně než malá léta. V případě
planety ve středu Slunce (]) je situace nejasná, ale lze předpokládat, že přidá
podle dalších vlastností malá léta, měsíce nebo dny.
% nebo ' a aspekt je _ nebo a nepřidává ani neubírá, ledaže má recepci s alcocodenem.
Velikost přidání je dána jejich stavem(dispozicí).
#
Přidává malá léta pokud je ve spojení s dobrodějem.
2)Planety odebírající roky
% nebo ' a aspekt je ] , ` nebo ^ odebírá menší léta(někteří autoři uvádí,že důstojný
silný škůdce odebírá pouze 1/3 malých let).Dobře položení, při vhodné recepci
nemusí odebírat nic.
! nebo " a aspekt je ] , ` nebo ^ odebírá menší léta.V případě, že existuje recepce, může
se hodnota změnit na měsíce či dny. Při spálení je důležité zda se planeta
vzdaluje od Slunce, což je lepší varianta.
#
odebírá malá léta pokud je ve spojení s škůdcem.
Existují i další doporučení například, že dobrodějná planeta v úhlovém domě i když nemá
aspekt s alcocodenem dodává malé roky, škůdce naproti tomu odebírá své malé roky.
Tyto úvahy je potřebné používat s patřičnou obezřetností a teprve praxe ukazuje vhodnost
jejich použití.
V následující praktické části si rozebereme řadu horoskopů a ukážeme možnosti této techniky
pro určení potencionální délky života.

V Brně 7.10.2010

Ing.Petr Radek

