Č. 9 A- Potíže s páteří
Žena narozená 21.6.1899, v 5:30 ráno

Horoskop patřící mladé ženě, která je dcerou bohatých rodičů. Svědčí o tom Slunce, vládce druhého
domu, které má trigon k Jupiteru. Jako první posoudíme mentální schopnosti dívky - tím bychom měli
vždycky začínat. Slunce ve 12. domě ukazuje na to, že duch je v jistém smyslu uvězněn. Slunce je navíc
v konjunkci s Dračím ohonem, který má saturnské působení a zhoršuje omezení. Tato kondice bere
životu radost, plní duši melancholií a strachem, chmurnými představami a myšlenkami na hrozící
neštěstí. Mars v kvadratuře k Luně, vládkyni života, ukazuje, že dívka se proti této situaci bouří, avšak
druhá Marsova kvadratura k Venuši se přidává k nepříznivým tendencím a bere životu pocit naplnění.
Trigon Slunce k Jupiteru a sextil Marsu ke Slunci, Merkuru a Jupiteru jsou zmírňující vlivy, které vlévají
trochu světla a života do existence ubohé duše. Ukazují na komfort, který jí může poskytnout bohatství
rodičů; činí život snesitelnějším, než by byl při hmotném nedostatku.
Když se zaměříme na zdraví zrozence, vidíme v první řadě, že na Ascendentu je slabé znamení Raka.
Čtyři planety jsou ve 12. domě, což v tomto případě signuje upoutání na lůžko. Saturn v 6. domě
(zdraví) je dostatečným ukazatelem toho, že tento život bude provázet utrpení, onemocnění bude
hluboko zakořeněné a chronické. Luna, jež je signifikátorem zdraví v ženském horoskopu, je 6° od
hrotu 6. domu a potvrzuje výše řečené. Mars v kvadratuře k Luně na hrotu 6. domu znamená sklon k
operacím. Slunce v konjunkci s Dračím ohonem ve 12. domě činí každou operaci velmi nebezpečnou,
poněvadž chybí vitalita - jak k přežití operace, tak i k rekonvalescenci. Navíc v roce 1914 stálo
progresivní Slunce v orbisu paralely k natálnímu Saturnu, takže zrozenec měl méně vitality než v
dřívějších letech. Když Luna v říjnu 1913 vstoupila do opozice k Saturnu v 6. domě, dalo se předpokládat,
že situace začne být kritická.
Mars řídí svaly a motorické segmenty míchy. Je v kvadratuře k Luně, jež vládne sympatiku a v
kvadratuře k Uranu, který způsobuje křečovité pohyby. Je tedy evidentní, že nervy byly postiženy a
mladá dáma neměla spolehlivou kontrolu nad svými dolními končetinami. Neptun ovládá míšní kanál

a je v opozici k Saturnu, planetě omezení. Konfigurace spadá do znamení Blíženců a Střelce, do 12. a 6.
domu. Je tedy evidentní, že půjde o omezení v oblasti páteře, jak Saturn naznačuje.
Přesné místo omezení je dáno stupni znamení Blíženci, na nichž leží Neptun, Slunce a Dračí ohon, tedy
v rozmezí 24°-29°, což značí oblast zad. Lékaři nebyli schopni případ správně diagnostikovat a je
smutné říci, že nebyl léčitelný žádným vnějším způsobem. Byla jenom jedna možnost, rozšířit spinální
kanál zevnitř opakovanou manipulací materializovaných prstů Neviditelných Pomocníků. Mladá žena
nás nepožádala o pomoc, a tak můžeme jen s lítostí konstatovat, že nesmíme do případu zasahovat.
Kdybychom jí mohli poradit, doporučili bychom léčitele s Ascendentem ve Štíru, jehož Saturn by
neležel v Raku ani ve Střelci a léčitel sám by se měl odevzdat vedení Starších Bratří, kteří by ženu léčili.
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