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Planetární heptagram

 K určení vhodného času během dne

Slunce 

Mars

Jupiter 

Saturn  Luna

Merkur

Venuše  



Příklad výpočtu

Východ Slunce: 6 hodin 32 minut 

Západ Slunce: 19 hodin 27 minut 

Převod časů na minuty: 6 x 60 + 32 = 392

19 x 60 +27 = 1167

Počet minut planetárního dne: 1167 – 392 = 775

Délka planetární hodiny: 775 / 12 ≐ 65

1 denní planetární hodina = 65 minut

planetární den = 12 hodin planetární noc = 12 hodin
v.s. v.s.z.s.

6:32 6:3019:2765 minut 55 minut

30 hodin 30 minut      (6:30 + 24:00)

19 hodin 27 minut

30 x 60 + 30 =1830

19 x 60 + 27 = 1167

1830 - 1167 = 663

663 / 12 ≐ 55

1 noční planetární hodina = 55 minut



Planetární hodiny

 Které hodině vládne vaše zvolená planeta?

neděle

pondělí

úterý

středačtvrtek

pátek

sobota



522 minuty

522 : 60 = 8,7 hodiny

0,7 x 60 = 42

8 hodin 42 minuty

+ 65 minut

+ 65 minut

východ Slunce ve 
392 minuty

neděle

pondělí

úterý

středačtvrtek

pátek

sobota

TABULKA

PLANETÁRNÍCH

HODIN

planetární den:

východ Slunce + x . 65 minut

planetární noc:

západ Slunce + x . 55 minut

letní čas

na

středoevropský



MERKUR
barva den živel souhvězdí energie

oranžová středa Vzduch
Blíženci, 

Panna
rychlost

nerosty rtuť, topas, acháty

rostliny

mochna plazivá, čekanka, řebříček, bazalka, jetel, kopretina, šípek, 

bez, ibišek, majoránka, fenykl, třezalka, rmen, anýz, konvalinka, kopr, 

dobromysl, fazol, fenykl, jetel, kapradí, kmín, kozlík, lékořice, len, 

levandule, líska, mandragora, miřík, osika, šalvěj

zdraví
nohy, ruce, jazyk, mozek, nervy, ústa, zuby, dýchací ústrojí

nemoci nervů, závratě, duševní choroby

duševní 

vlastnosti

+
inteligence, rozum, aktivita, paměť, představivost, 

důvtip, duchaplnost, výmluvnost, intuice

-
Nestálost, vychytralost, zlomyslnost, netrpělivost, 

kritičnost, prolhanost

kouzla 
komunikace, jasnozření, intuice, duševní práce, učení, obchodování, 

cestování, řečnictví, smlouvy

LEV Slunce ve 

znamení od-do
barva živel

vládnoucí 

planeta

23./24. červenec 

23./24. srpen
zlatá Oheň Slunce 

nerosty

diamant, rubín, zlatý topaz, heliodor, granát, křišťál, citrín, 

prokřemenělá dřeva, olivín, sluneční kámen, jantar, 

platina, zlato

rostliny

dub, levandule, šeřík, anýz, jmelí, heřmánek, pomněnka, 

fenykl, chryzantéma, paprika, hořec, čemeřice, hřebíček, 

kadidlovník, červený santal, andělika, jalovec, muškátový 

oříšek, pivoňka, rozmarýn, skořicovník, slunečnice, šafrán, 

vavřín

zdraví srdce, aorta, krevní oběh, krevní tlak

hlavní energie

rozvoj, ambice, umění, vychloubačství, dětinskost, 

tvořivost, krutost, dramatičnost, štědrost, idealismus, 

vůdcovství, hudba, důstojnost, optimismus, pýcha, 

snobství, romantičnost, sebejistota, sebevědomí

Další časové analogie



Lunární cyklus

 Rychle prochází 
znameními zvěrokruhu

 Lunární kalendář

BERAN
Slunce ve znamení Lunární živel Solární živel

Váhy Oheň Vzduch

společenský úspěch, získání nových přátel, vnesení vášně do milostných 

vztahů, oživení projektu

BÝK
Slunce ve znamení Lunární živel Solární živel

Štír Země Voda

zajištění úspěchu investice (finanční, časové, emocionální, energetické), 

nalezení klidu, vyrovnanosti

BLÍŽENCI
Slunce ve znamení Lunární živel Solární živel

 Proměnlivá energie



Používejte časové analogie

 Buďte aktivní a tvůrčí

 Buďte svobodní


