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ANOTACE KURZU 
 
Téma ducha doby je fascinující a zároveň obtížně uchopitelné. Například 90. léta 20. století byla 
celosvětově charakterizována převážně erupcí svobody, naděje, propojování a nových možností, 
zatímco konec druhé dekády 21. století přinesl globální společenskou kontrakci a deziluzi. V ČR 
vyvolala migrační krize roku 2016 vlnu nenávistné xenofobie, zatímco v roce 2022 vítáme uprchlíky 
z napadené Ukrajiny s bezprecedentní vstřícností. Lze ve změti tak příkrých kontrastů nalézt nějaký 
řád? C. G. Jung by řekl, že v kolektivním nevědomí lidstva byly ve srovnávaných obdobích aktivní 
odlišné archetypy. Existuje však důvěryhodné vysvětlení, proč se ony rozdílné archetypické kvality 
projevují právě v příslušném časovém rámci? Odpovědi na tyto otázky přináší archetypová 
kosmologie, kterou rozvinul americký astrolog a kulturní historik Richard Tarnas ve spolupráci s 
transpersonálním psychologem Stanislavem Grofem. 
 
 
OBSAH KURZU 
 
Kurz je otevřen všem zájemcům včetně těch, kteří jsou na poli astrologie naprostými laiky. 
Nezbytnou základní výbavu představuje pouze schopnost aplikovat na život principy symbolického 
myšlení v analogiích (obsažené např. v archetypové psychologii C. G. Junga). V první fázi si stručně 
představíme „pantheon“ základních astrologických archetypů a pokusíme se o prožitkové naladění 
na jejich energii a symboliku. Poté se zaměříme na vysvětlení konceptu „světových tranzitů“ dle 
Richarda Tarnase, tedy na cyklickou dynamiku vzájemného setkávání pomalých planet na obloze. 
Kombinace těchto planetárních archetypů totiž utvářejí významová pozadí, jež odpovídají odlišným 
„duchům doby“ různých dějinných období. Zaměříme se zejména na druhou dekádu 21. století, 
která ze zmíněné perspektivy představovala velmi rušné období, a samozřejmě i na planetární 
konstelace spjaté s naší dramatickou současností a blízkou budoucností. 
 
 
PROFESNÍ ŽIVOTOPIS 
 
Petr Lisý (* 1979) je český astropsycholog, jehož mnohaletá praxe zahrnuje poradenské 
konzultace, přednášky, vedení kurzů i publikační činnost. Vzdělání v oboru psychologické 
astrologie získal u Rudolfa Starého a svůj přístup dále opírá o psychologii C. G. Junga a Stanislava 
Grofa. Původně vystudoval andragogiku (FFUK v Praze), je diplomovaným psychoterapeutem 



(Biosyntéza) a překladatelem knih z angličtiny (mj. Grof, László, Bache, J. S. dalajlama). Aktivní člen 
Budapešťského klubu ČR, šéfredaktor sborníku Archea: revue pro archetypovou psychologii, 
astrologii a kosmologii a autor knihy Archetypová astrologie: vývoj astropsychologie od C. G. Junga 
k S. Grofovi (Carpe Momentum, 2017). Více o jeho práci viz: www.archetypova-astrologie.cz 
 


	ANOTACE KURZU
	OBSAH KURZU
	PROFESNÍ ŽIVOTOPIS

