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Въведение
Твоята болка е просто разбиване на бронята, която пречи на разбирането ти.
Халил Джибран
Животът невинаги е лесен. Не е възможно да живееш в дълбочина и да не изпитваш
страдание или да преминаваш през кризисни периоди, провали или значими разрушителни
промени. Макар да е съвсем неизбежно, съдбоносната роля на болката и кризите в процеса на
растеж и еволюция невинаги е очевидна. Докато някои хора остават встрани и никога не изживяват
трудни времена, много други излизат от конфликт или разрив обновени и променени, наистина
много по-живи. Те се „завръщат” към живота с обновена ангажираност към пренебрегвани
възможности, с ново усещане за онова, което можем да наречем „свещено” в битието, и със силно
нараснала чувствителност към другите.
Древните китайци имали мъдра дума за криза: „wei-chi”, комбинация от две думи: опасност
(wei) и възможност (chi). Една криза може да бъде разглеждана като катастрофа, като нещо ужасно,
което трябва да бъде избегнато на всяка цена, но е възможно тя да бъде разбирана и като преломна
точка, критична стъпка или етап в развитието - като възможността да се случи нещо ново, удобен
случай за освобождение и промяна. Съвсем човешко е да се дърпаме от мъчителните ситуации, да
жадуваме нещата да се върнат към състоянието си отпреди възникването на кризата. И все пак
същите тези периоди може да бъдат използвани като шансове за растеж и развитие, като
възможности да научим повече за живота и за себе си. Нещо умира, но нещо ново се ражда. Нищо
не остава непроменено: старото е отминало, но може да се появи нещо различно.
Следователно въпросът не е „как да избегнем болката, кризите или промяната”, а по-скоро
„как можем да разберем и използваме по-съзидателно тези периоди в нашия живот”. Според
Роберто Асаджоли, основателя на психосинтезата, това е „сътрудничество с неизбежното”.
Да живеем пълноценно означава да приемаме и изживяваме и светлината, и мрака, и радостта,
и страданието. Неизбежно в битието на всички ни ще има периоди на разрив, даже терзание, но
нищо не е в състояние да ни попречи да търсим начини да израснем и да се обогатим от тези
моменти. Често ме питат: „Какво кара хората да се обръщат към астролог?" Някои от клиентите ми
идват най-вече от любопитство - техен приятел е получил тълкуване на хороскопа си и им е
разказал, и сега те искат да знаят повече за ставащото по време на астрологическия сеанс. При
други мотивацията са вярата или надеждата, че наталната карта може да хвърли повече светлина
върху начините, по които те биха успели по-пълно да използват своите заложби и ресурси. Но в
моята практика повечето хора идват, понеже изживяват някаква криза. Те вдигат телефона и звънят
на астролог, защото отчаяно искат да знаят какво става в живота им, случва се нещо, с което не са
способни да се справят - обичайните им начини да решават проблемите не работят и те се чувстват
така, сякаш са изгубили контрол. Хората преживяват смущения в интимната си връзка, преминават
през криза в работата, не могат да се справят с децата, не се разбират с родителите си, изправени са
пред застрашаваща живота им болест или са преживели смъртта на близък човек, потънали са в
депресия или са изгубили волята да съществуват. Някои идват при мен с надеждата, че аз ще направя магия и незабавно ще оправя нещата. Други виждат ролята ми на астролог по-реалистично,
като съветник и водач - някой, който е способен да им помогне да открият смисъл и значимост в
онова, пред което следва да се изправят.
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В повечето случаи периодите на болка, кризи, разрив или промяна съответстват на значими
транзити от или към Сатурн, Хирон, Уран, Нептун и Плутон, или на прогресии с участието на тези
планети. Всяка от тях носи своята отличителна дилема, собствения си тип травма, изпитание или
несгода. Природата на сблъсък, белязан от Сатурн, е различна от тази на кризата с участието на
Уран; Нептуновото объркване не се усеща по същия начин като неразборията по Уран;
разбиващият Плутон ни въздейства по своя си незабравим начин, напомняйки ни поговорката „Животът е като камък - или те смила, или те излъсква.” Понякога две, три или всичките тези планети
обединяват сили и засягат важни точки в хороскопа почти по едно и също време, сякаш космосът е
решил да „се срути” върху един човек. Но независимо какъв специфичен тип сблъсъци, травми,
парадокси или дилеми носят, всички тези планети имат нещо общо - те не желаят да ни оставят
същите, каквито са ни намерили.
Дейн Ръдиар пише, че „не събитието е онова, което се случва на човека, а човек се случва на
събитието. Индивидът среща различни случки, понеже се нуждае от тях, за да стане още повече
онова, което е само като потенциал.” Тогава е ясно, че нашето отношение към болката и кризите
ще се отрази върху начина, по който преживяваме такива периоди: ако вярваме, че кризата е
единствено нещо ужасно и основният ни стремеж е Някак да върнем времето назад, да се отървем
колкото е възможно по-бързо от нея, тогава тя ще ни владее много време. Все пак, ако смятаме,
като древните китайци, че разривът е възможност да бъде родено нещо ново, ние увеличаваме
възможността си да използваме конструктивно този период. Някои хора са щастливци: дори и
насред голям смут или безнадеждност те умеят да съзрат смисъла или приложимостта на кризата с
оглед на своя растеж и развитие; това разбиране ги подпомага в изпитанията им. При други
индивиди минава много време, преди те да започнат да виждат какъвто и да било смисъл в своята
беда или в предоставяните от нея възможности за нов живот. И за жалост немалко хора изобщо не
излизат от кризата - те си остават ориентирани не към бъдещето, а към миналото, копнеейки за
живота, който са свикнали да харесват, изоставяйки шанса да съществуват с една нова, трудно
спечелена мъдрост.
Нашето отношение към тези фази от живота засяга не само начина ни да преживяваме
подобни периоди като индивиди, но и, ако сме астролози, естеството на общуването ни с нашите
клиенти. Склонни ли сме да разглеждаме тези теми като напълно негативни, как бихме могли да
помогнем на другите да открият смисъл в онова, през което преминават? Ако нашият модел е да
избягваме на всяка цена смута или конфликта, вероятно (директно или непряко) ще насърчим
клиентите си да сторят същото. Ще се опитаме да направим всичко „най-добро” и да спасим хората
възможно най-бързо, без да разбираме, че като постъпваме така, ги лишаваме от силата или
трансформацията, която посрещането на кризата може да донесе.
Предназначението на тази книга е да се съсредоточи върху видовете промени и кризи, които
се свързват с транзитите на Уран, Нептун и Плутон, и върху предлаганите от тях възможности за
растеж и развитие.1 Навсякъде, където беше възможно, съм включил примери от моята
астрологическа практика, в последната глава са изследвани в голяма дълбочина три истински
истории. Тази книга може да бъде използвана просто като ръководство за тълкуването на външните
планети по транзит, но и освен това аз се надявам, че тя ще помогне на читателя да придобие малко
повече разбиране какво е необходимо, за да се превърне кризата във възможност.
Хауърд Саспортас
Лондон, 1988
1

Въпреки че Хирон нерядко се проявява като значим астрологически фактор във времена на
болка и кризи, аз не съм работил достатъчно в практиката си с тази планета, за да пиша нашироко
за нея, ето защо в настоящата книга не съм разгледал транзитите от и спрямо нея (с изключение
накратко в истинските случаи в десета глава). За една задълбочена дискусия по тази планета
читателят ще използва проникновената книга на Мелани Рейнхарт „Хирон и изцелителното
пътуване”.
2
Що се отнася до клиентите, техните имена са променени с оглед на почтителността.
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Част първа
Сътрудничеството с
Неизбежното
1
Търсенето на смисъл
Горко на онзи, който не вижда повече смисъл в живота си, нито цел или намерение,
следователно няма причина да продължава. Той скоро бива изгубен.
Виктор Франкъл
Юнг пише, че „смисълът прави доста от нещата поносими може би всичко.” Смисълът ни
помага да преминем през живота. Имаме по-голям шанс конструктивно да се справим с болката и
кризите, ако можем да открием някакъв смисъл, приложимост на онова, което преживяваме или се
налага да изтърпим. Няма да намерим по-добър пример от този в книгата на Виктор Франкъл
„Човекът в търсене на смисъла”. В нея авторът описва времето, прекарано от него в германски
концентрационен лагер от 1943 до 1945 г, исторически събития, които за мнозина бележат
повратна точка в западното съзнание, радикално поставяща под въпрос нашите понятия за морално
и неморално поведение, за добро и лошо, за съществуването на благосклонно божество. От личния
си опит Франкъл стига до заключението, че съкилийниците, успели да преживеят подобна
деградация (освен по чист късмет), са онези, които успели да придадат някакъв смисъл или
предназначение на това, с което са се сблъскали. Понякога хората намират смисъл с вярата, че Бог
ги подлага на изпитание, други пък имат по-конкретни, лични мотиви да останат живи: „Трябва да
оцелея, за да видя отново семейството си.” Способността на Франкъл да изтърпи ужасите на лагера
произхождат от мощна потребност да оживее, за да може да разкаже на другите какво наистина се
случва там. Той пише за деня, в който усеща, че не може повече, когато вятърът вее злобно и
студено, а той - болен и умиращ от глад, - е принуден да върви много мили с крака, вече покрити с
рани. Искал да умре. Но тогава получил видение: картина как той самият стои на трибуната на
удобна, добре осветена лекционна зала, в която запленена публика седи срещу него и слуша
разказа му за психологията на концентрационния лагер. Тази представа му помага да остане жив тя дава смисъл и цел на онова, което той трябва да изтърпи. Налага се да оцелее, за да разкаже на
света точно колко ужасно е било. В този момент Франкъл разбира нещо, което никога няма да
забрави, превърнало се по-късно в една от философските предпоставки, въз основа на които се
основава неговата собствена форма на психотерапия (логотерапия): „Затворникът, изгубил вяра в
бъдещето - своето бъдеще, - се е лишил и от духовната си опора; оставил се е да отпадне и да стане
обект на умствено и физическо разложение... Просто се е предал.” Ницше пише: „Онзи, който има
защо да живее, може да устои на почти всяко как.” Както Франкъл открива чрез собственото си
изпитание, ако можем да намерим някакъв смисъл в едно болезнено събитие, дори и само да сме
отворени към възможността да има смисъл, тогава сме в състояние да намерим ресурси да се
изправим срещу кризите по-честно, вероятно дори смело. „Животът в същината си означава
поемане на отговорността да откриеш правилния отговор на неговите проблеми и да изпълниш
задачите, които той постоянно поставя пред всеки индивид.”
Същностното Аз и рождената карта
Някога аз открих смисъл в живота чрез вярата, че всички имаме едно по-дълбоко Аз, или
вътрешна същност, която направлява, разгръща и регулира нашия растеж и развитие. Нещо като
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ябълковото семе „знае”, че от него трябва да израсне ябълково, а не крушово дърво, част от нас „е
наясно” какво сме предопределени да станем и коя пътека ще ни отведе там. Концепции като индивидуализация, самоосъществяване и себеудовлетворение описват процеса на израстване в онова,
което сме предназначени за станем. Пиеро Феручи в „Какво можем да бъдем” описва как според
него се развиваме в съгласие с определен вътрешен порядъс:
Изглежда, има как нещата да стават по начин, присъщо правилен за тях: те се превръщат
в онова, което са предназначени да бъдат. Аристотел нарича края на този процес
„ентелехия” - пълната и съвършена реализация на онова, което предварително е било в
потенциално състояние. Дали се проявява като пеперудата, излитаща от своя пашкул,
или като узрелия плод, който пада от дървото, или в развитието на един жълъд до дъб,
този процес ясно свидетелства за хармония и заложено разбиране... Според източната
доктрина за кармата ние сме призвани да постигнем определен житейски модел... Всеки
от нас би трябвало да се опита да открие модела и да съдейства за неговото
осъществяване.
Именно тук хороскопът е уникално полезен, понеже разкрива природата на нашето семе: той
е карта или гид, внушаващ намеренията, които по-дълбокото, вътрешното Аз има за нас. Рождената
карта ни казва какъв тип семе представляваме – дали както се изразява Лиз Грима, сме зърно от
леща, авокадо или брюкселско зеле. Кристина Роуз, астролог консултант, сравнява разглеждането
на наталната карта с поглеждане на картинката върху пакетче семена: от нея може да се види в
какво е предназначено да израсне и да се превърне семето. Във въведението на книгата си
„Планети в транзит” Робърт Хенд го отбелязва по подобен начин:
Аз смятам, но тук не мога да го „докажа”, че у всеки от нас съществува една съзидателна
сърцевина, която активно твори вселената - изразявайки всяка част от нищото или
съгласявайки се предварително, преди физическото ни въплътяване, да играем
определена игра с определени правила. В тази схема вашият хороскоп става символ на
намеренията ви, а не запис на онова, което ще ви се случи. Както обича да казва
астроложката Ципора Добинс, характерът е съдба.
Идеята, че съществува едно по-дълбоко Аз, което направлява развитието ни, се споделя и от
Лиз Грийн, въпреки че тя го назовава с друго име:
От онова, което съм наблюдавала в моите анализи и при клиентите ми, със сигурност
има нещо - дали го наричат съдба, провидение, естествен закон, карма или подсъзнание,
- което си отмъщава, когато границите му са престъпени или не получава уважение и
усилие във взаимоотношенията, което сякаш притежава нещо като „абсолютно знание”
не само за това, от което индивидът се нуждае, но и какво ще му е потребно в бъдеще, за
да се разгърне в живота... Не претендирам, че знам какво е „то”, но без срам съм готова
да го назова съдба.
Моментът на семето
Рождената карта е миг, застинал във времето - картина на небето, видяно от месторождението
в момента на раждането. Но планетите не спират движението си с раждането: те продължават своя
ход и премествайки се, правят пълен кръг, като се връщат на мястото, където са били при
рождението, или пресичат наталното положение на друга планета, или образуват квадратура (ъгъл
от 90 градуса), опозиция (180-градусов ъгъл) или друг аспект спрямо позицията си от радикса.
Транзитите показват къде са сега планетите в небето спрямо положението им в момента на
раждането. Прогресиите, друга форма на предатиране на хороскопа, символично описват как
движението на планетите след раждането се отразява върху наталната карта. Радиксът разкрива
какъв тип семена представляваме, но транзитите и прогресиите спрямо картата ни дават
информация за определянето на подходящия момент за нашето семе. Дали нещо е готово да бъде
засято? Дошло ли е времето да израсне? На някои семена им отнема само седмици, за да покълнат,
други се нуждаят от много месеци или години, за да израснат.
Всеки от нас е в постоянен процес на разгръщане и аз Вярвам, че транзитите и прогресиите
показват какво има предвид вътрешното ни Аз (онази част от нас, която направлява и разгръща
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развитието ни) за всяка точка от нашия живот. Вътрешната ни същност вдъхва енергия на различни
аспекти от психиката и наталната карта според това какво ново или по-нататъшно израстване
трябва да бъде постигнато във всяка определена фаза от развитието. Транзитите и прогресиите
разкриват какво иска вътрешното Аз да ни се случи - какво то възнамерява да поднесе на нашето
внимание, за да го развиваме или да работим по него. За да си сътрудничим с нашия вътрешен
растеж и разгръщане, трябва да се вслушваме в онова, което става вътре в нас. Ако го правим, ще
преживяваме транзитите и прогресиите спрямо рождената ни карта като потребности и склонности,
произтичащи отвътре, от психиката ни.
Все пак не можем да отречем факта, че транзитите и прогресиите нерядко са свързани с други
външни събития, които се стоварват изневиделица върху нас. Дори и така да е, аз все още вярвам,
че тези случки са синхронна външна проява на развиващите се вътрешни промени. С други думи,
вътрешното Аз може да използва външни събития, за да обяви типа промени, през които следва да
преминем, за да израснем в онова, което сме предопределени да бъдем. По-горе цитирах теорията
на Робърт Хенд, че рождената карта показва изначалните намерения на нашето съзидателно
вътрешно Аз. За транзитите и прогресиите той посочва още:
И транзитите, и прогресиите показват осъществяването на различни фази от това
оригинално намерение. Въпреки че аз често изпадам в каузално изразяване... не вярвам,
че планетите „причиняват” каквото и да било. Те са просто знаци на проявлението на
изначалното намерение, част от което се изживява като протичащо през вас в качеството
на воля. Това е намерението, което вие осъзнавате. Част от намерението се изразява като
идващо от нищото; можете да го наречете орис, съдба или обстоятелства извън вашия
контрол. Но то също произлиза от вас, нужно е само да възвисите съзнателността си, за
да го знаете. Част от функциите на астрологията е да увеличава осъзнатостта на индивида точно по този начин.
Ако не се вслушваме в модела за израстване, който вътрешното ни Аз е предопределило за
нас, или не го зачитаме, ние по-скоро ще сме склонни да привличаме външни обстоятелства в
живота ни, които ни принуждават да се променим или адаптираме. Например, когато
транзитиращият Уран образува съвпад с Венера в хороскопа ни, за нас е дошло времето да сменим
сега съществуващите модели на връзки. Настроени ли сме към вътрешния си свят, ние вероятно ще
го разберем и ще можем да сторим необходимото, за да зачетем следващата стъпка в развитието.
Но ако сме уплашени или не желаем да приемем Урановите нужди, които се проявяват осезаемо
чрез нашата Венера, възможно е транзитът да се изяви като външно събитие, което ни кара да се
променим. В случая е вероятно партньорът да ни напусне или да разтрогне връзката,
принуждавайки ни да направим необходимите промени в тази сфера на живота. С други думи,
вътрешното ни Аз нерядко ще работи посредством събития, за да доведе до нашето съзнание типа
израстване, което то очаква от нас по всяко време от съществуването ни. Отново ще цитирам Хенд,
който дава подробности за връзката между вътрешното психологическо значение на транзита и
типа външни събития, които привличаме в живота си:
Моето убеждение е, че в същината си транзитите означават промени изцяло в
собствената личност - психологически промени, със сигурност, но ако човек разшири
онова, което обичайно се разбира под психологически. Все пак индивидът може да
изживее тези вътрешни промени и като психологически трансформации в общоприетия
смисъл - в качеството на социални взаимодействия или събития изцяло извън личността.
Възможно е „събитието” да бъде усетено и като болест. Това са проекции, чрез които
вашите вътрешни енергии се изживяват на различни нива от живота. Важно е да се
вникне в тази идея, защото, ако не разбирате как участвате в предизвикването на
определено събитие, значи действате неосъзнато, от което следва, че не контролирате
обстоятелствата.
В „Астрология на съдбата” Лиз Грийн също присъжда тайнствена интелигентност на онова,
което тя нарича съдба, а ние споменаваме като вътрешно Аз:
Сякаш е сключено съглашение от най-особения и изумителен тип да се съберат заедно
един човек с друг или с външна ситуация точно когато трябва и това изглежда повече
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като част от вътрешния човек, отколкото от външния. Сякаш е същевременно и
психическа, и физическа, личностна и колективна, „висша” и „нисша”, и може да носи
маската на Мефистофел, както и охотно да се представя като Бог... И аз усещам, че ако
разбираме по-добре това нещо, бихме били от по-голяма помощ на нашите клиенти, да
не говорим за самите себе си.
Откриване на смисъл в транзитите и прогресиите
Правилно разбирано, транзитите и прогресиите дават на астролога прозрение за по-дълбокото
и по-съществено значение на определена житейска опитност или фаза от развитието в битието на
клиента. Изследването на хороскопа чрез тези методи разкрива по ясен и стегнат начин онези
страни от природата на човека, които са готови да бъдат съзнателно интегрирани, изследвани или
трансформирани. Голяма част от работата на астролога психолог е някак да изравни собствената си
личност с вътрешното Аз на клиента. Чрез установяването на тази връзка или съответствие със
същината на човека астрологът е в състояние по-добре да му помага да си сътрудничи със самия
себе си или да обяви онова, което вътрешното Аз желае да създаде или да направи осъзнато у
личността.
В психосинтезата - клон на трансперсоналната психология, основан от италианския
психиатър Роберто Асаджоли, - следващата стъпка в развитието, която личността трябва да
предприеме, е спомената като цел. Тя отразява намерението на вътрешното Аз по всяко време и ще
бъде свързана по някакъв начин с непосредствените грижи и житейски противоречия на клиента.
Тези настоящи безпокойства - или съществуващи проблеми, както понякога ги наричат - ще
отразят и типа транзити и прогресии, протичащи в хороскопа на клиента. Когато изследва
транзитите и прогресиите в натална карта, астрологът трябва да си зададе следните три въпроса, за
да улесни установяването на онова, което по-дълбокото Аз има предвид за човека по всяко
определено време:
1. Какво се опитва да изплува или да се зароди посредством съществуващия проблем?
2. Кое архетипно качество или качества на клиента неговото вътрешно Аз се стреми да
събуди у него?
3. Каква е следващата стъпка за този човек, която същината му се опитва да осъществи?
Въпреки че френският философ и писател Паскал твърди, че „клонката не може да се надява
да знае значението на дървото”, Франкъл, напротив, се надява на повече относно умението ни да
проумеем функционирането на вътрешната същност. Той заявява, че маймуните, използвани за
тестване на ваксината срещу детски паралич, не са разбрали целта на периодичните убождания, на
които са били подложени, но тогава привежда довода, че човешките създания са различни: нашият
по-развит мозък ни позволява да се отдръпнем и да размишляваме защо нещо се е случило.” Посредством рождената карта и системата на транзитите и прогресиите ние разполагаме със
символична карта, която ще ни помогне да открием смисъла на различните преживявания - и
положителни, И отрицателни, - които създаваме и привличаме в живота си.
Понякога е съвсем ясно какво се стреми да подобри по-дълбокото Аз. В други периоди
доводите то да ни въвлича във време на болка и кризи невинаги са така очевидни и достъпни. Аз не
вярвам, че същината ни поставя ситуации, които ни измъчват просто така, с цел садистично
забавление. Просто тя не функционира по този начин. Целта на дълбокото Аз е да надзирава и
направлява нашето развитие и пълно разгръщане; ето защо, независимо какво поставя на пътя ни дори и това да включва периоди на голяма промяна, травма и бъркотия, - събитията трябва да
съдържат някакъв принос за онова, което сме предназначени да бъдем.
По-дълбокото Аз може да се стреми да изстрадаме периоди на болка и кризи с цел да развием
определени качества или черти, които не бихме придобили, без да преминем през предизвикателства. С други думи, конфликтите, разгледани от по-широката перспектива на нашето цялостно
разгръщане и индивидуално пътуване, може да служат на съзидателни и конструктивни цели. Така,
ако сме израсли в нещо различно от самите себе си, възможно е да се налага някаква степен на
страдание или определен конфликт като начин да бъдем подпомогнати да си възвърнем контакта с
онова, което наистина представляваме, или това да е средство, което да ни върне към пътя, който
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сме предназначени да следваме. Болката нерядко е пратеник, който ни казва, че нещата не са
такива, каквито следва да бъдат. Ако в определен период не сме били верни на себе си - ако
упорито сме пренебрегвали основни потребности или истини на нашата природа, - последвалата
дисхармония се изразява в болест, напрежение и страдание. Независимо дали ще се вслушаме в тях
или не, физическите симптоми или другите житейски трудности често представляват опитите на
собственото ни Аз да ни уведоми, че някъде по пътя нещо се е объркало.
Някои хора изглеждат почти щастливи да изживяват или изразяват някои страни от
рождените си карти, докато същевременно пренебрегват други, които - поради някакви причини им създават неудобства. В лекция за приложението на астрологията в психотерапията пред
Астрологическата асоциация на Великобритания Беата Бишоп - практикуващ астролог и
психотерапевт - подчертава последствията от потискането или отхвърлянето на аспекти от
наталната карта или страни от природата ни. Една от нейните клиентки има в хороскопа си Слънце
в Лъв, Луна в Овен, медиум цели в Стрелец и изгряващи Риби. Тя умеела да изразява своя Нептун
и Рибите си, но не успявала да се споразумее с огнените си потребности по Овен, Лъв и Стрелец.
Онази част от природата й, която е насочена навътре и е по-упорита. В съответствие с изгряващите
Риби тя постоянно оставяла собствените си нужди на заден план в интерес на други хора,
центрирайки живота си около съпруга и семейството си. Когато транзитиращият през Стрелец
Уран образува съвпад с медиум цели, отхвърлянето на огнените страни от картата й се изявяват
ясно като физически изживявани симптоми, които включват ужасни пристъпи на паника, кошмари
и силно безпокойство. Заключенията на Беата Бишоп важат за всекиго, който използва
астрологията като средство за консултиране: „Струва ми се, че когато хората не приличат на своите
хороскопи и не изживяват най-значимите фактори от тях, произтичащият от това конфликт лесно
се превръща във физически симптоми. Жената от предишния ми пример се е отървала сравнително
леко със своите нощни страхове и дневна паника. Би могло да бъде много по-зле…”
Физическите и умствените симптоми на тази жена представляват начин тя да бъде уведомена,
че е изгубила връзка с голяма част от истинската си природа. Резултатът, проявил се като
страдание и неудобство, я накарал да потърси помощ, сякаш на вътрешното й Аз се е наложило да
прибегне до подобни номера, за да й съобщи, че трябва тя да направи нещо във връзка с начина, по
който направлява живота си. Не можем да отречем, че неудобството й трябва да е било голямо, но
именно то е било необходимо, за да започне себеизцелителният процес. В следващата глава ще разгледаме по-отблизо как стресът и кризите служат за нашата трансформация и най-вече ролята,
която транзитите на Уран, Нептун и Плутон изпълняват в този процес.

2
Да се провалиш, за да успееш
Бог е близо, макар че е трудно да го схванеш.
Но появи ли се опасност,
защитните сили ще нараснат.
Хьолдерлин
Независимо дали го присъждаме на съдбата или на функционирането на вътрешната същност,
транзитите на Уран, Нептун и Плутон предизвикват и разрушават нашата съществуваща идентичност на егото или усещането за себе си, така че да се съвземем по нов начин. И все пак, преди да
дискутираме специфичните транзити на споменатите планети, трябва да си изясним определението, използвано от мен за термина „его”. Следва да разберем и малко повече как егото ни се
развива в детството.
Обичайно егото се дефинира като онази част от ума, която притежава усещане за
индивидуалност. С други думи, то е нашето усещане за „аз”, чувството „аз и сега”. Не сме се
родили с много ясно усещане за „аз”. В утробата ние сме в лишено от его състояние и не
осъзнаваме себе си като отделно, различно създание. Смятаме, че сме всичко, мислим се за цялата
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вселена.
Да се родиш означава „да вземеш” тяло и след като сме осъзнали, че го притежаваме, ние
разбираме, че имаме и граници - моето тяло свършва някъде и вашето започва отнякъде другаде.
Това се нарича „тяло-его”. Времето минава и ние развиваме „умствено его”: усещането, че
притежаваме ум - наш собствен, и чувства, които са само наши. Понякога хората могат да споделят
нашите мисли и емоции, но като цяло онова, което мислим и усещаме, е различно от това, което
целият свят мисли и усеща. Егото, или усещането ни за отделно „аз” със свои собствени тяло, ум и
чувства, веднъж установени, се разширява, включвайки все повече и повече атрибути.
Започваме да смятаме себе си за хубави, умни и мили или за глупави, безполезни и
неадекватни. Имаме много различни подтици и подбуди, някои от които усещаме, че са приемливи
и ще ги допуснем в съзнанието си, има и други, чието присъствие се страхуваме да приемем обикновено защото обкръжението не ни ги прощава. Така ние поемаме пътя в живота, като
мислим, че сме всичко, но постепенно нашата обща изначална идентичност се стеснява, като
включва някои качества и черти и изключва други. Егото ни е ограничена версия на собственото
Аз, създадено от онези страни от нашата природа, които желаем да приемем.
Нашата его идентичност наподобява гранична линия: всичко в нейните предели определяме
като самите нас, а отвъд тях не сме ние. Най-простият контур на разграничаване е кожата: всичко
вътре в кожата ми съм аз, онова, което е отвъд нея, не съм аз. Някои неща извън граничната линия
на кожата може да ми принадлежат: моята кола, семейство, дом, работа - но те не представляват
моето Аз.
Все пак разграничението кожа не е единственият тип разделение, което правим. Ние
очертаваме граници и вътре в себе си. Нещо от ставащото вътре в нас искаме да допуснем до его
идентичността ни, а други страни изолираме. Можем да приемем любящото и милото у нас, докато
отхвърляме онова, което е жестоко и разрушително. Някои хора правят точно обратното: при
познават се като студени и сурови и отхвърлят по-меката си и чувствителна страна. Така дори и в
границите на кожата си ние поставяме по-нататъшни предели, още разделения между онова, което
представляваме, и другото, което не сме. Последователите на Юнг биха го нарекли сенчести
граници на егото или разграничаване на това, което осъзнаваме у себе си, от неосъзнатото диференциране на онова, което позволяваме другите да видят, от тъмното и скритото.
Астрологически Сатурн е планетата, свързвана с границите, и представлява кожата, която ни
отделя от „другите”. Още по-положително схванато, Сатурн ни помага да определим себе си и да
укрепим, фокусираме и обуздаем нашата енергия в специфични форми и структури - посредством
тази планета се учим на дисциплина и ангажираност. Сатурн представлява още и разграничителната линия, която очертаваме между страните от природата ни, които желаем да допуснем до
идентичността ни, и онези черти, на които искаме да попречим да проникнат в нашето съзнание. В
този смисъл Сатурн символизира потребностите на егото да структурира себе си - защитната
система на егото, динамика вътре в нас, която гради и се опитва да стабилизира и поддържа
статуквото на стеснената ни идентичност. В този смисъл Сатурн може да се изразява отрицателно,
като не ни позволява новото, заставяйки ни да се защитаваме - да браним нашите мисли, чувства,
поведение -по застинали, остарели начини.
Човек, запознат с военната стратегия, е наясно, че граничната линия е синор и тези межди са
потенциални зони на битки. Именно там се водят войните. Скоро след кат създадем граници независимо дали между себе си и другите или между онези страни от природата ни, които
припознаваме и изразяваме, и чертите от самите нас, които отричаме да притежаваме, - създаваме и
възможността за война и конфликт между елементите от другата страна на междата.
Уран, Нептун и Плутон са враждебни спрямо границите и в този смисъл представляват антиСатурн. Ако транзитират спрямо хороскопа, те застрашават съществуващата ни идентичност на
егото, защото енергиите им разрушават изградените от егото предели. Те ще размият границите
между самите нас и другите, карат ни още веднъж да осъзнаем нашето същностно единство и
взаимосвързаност с целия живот (това е тема най-вече по Нептун). Или, още по-показателно, Уран,
Нептун и Плутон ще унищожат границата между това, което осъзнаваме у себе си, и неосъзнатото
или отхвърляното, така че да бъдем принудени да допуснем в съзнанието си онези аспекти от
нашата психика, които сме забранявали. Сатурн ще се бори да задържи статуквото и да запази
нещата същите, но накрая ще загуби. Независимо дали избираме да се променим, или са ни
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накарали да го сторим, транзитиращите Уран, Нептун и Плутон оспорват стария ни начин да бъдем
и ни заставят да преначертаем границите на нашата идентичност.
Теорията на дисипативните структури
През 1977 г. Нобеловата награда по химия е присъдена на белгийския физикохимик Иля
Пригожин за неговата теория на дисипативните структури. Разработката му демонстрира научно,
че древните китайци са знаели много добре, че стресът и кризите играят критична роля в процеса
на трансформация. Подобно на „wei-chi” - китайската дума за криза, резултатите на Пригожин
поддържат идеята, че провалите и катаклизмите в живота ни представляват и възможности да се
случи нещо ново.
Пригожин разглежда системата, наричана от физиката „отворена”. Това е всяка система,
която по някакъв начин постоянно обменя енергия с обкръжението си. Тя се характеризира с
определено количество колебания, понеже е достъпна и уязвима за различните видове енергия,
вливащи се в нея. Направените от човека неща, като градовете, населените места, групите и
организациите, също са отворени системи. Един град например не е нещо изолирано и откъснато
от останалия живот: неговата индустрия използва мощност и суровини от околната среда и после
връща тази енергия в трансформирано състояние обратно в обкръжението. Понеже ти и аз можем
да бъдем променени от взаимодействието ни с околната среда, както и посредством инвазията на
неосъзнатото съдържание на психиката ни в съществуващата наша осъзнатост, идентичността на
егото ни също е отворена система, от което следва, че е подвластна на законите от теорията на
Пригожин.
Според него, ако колебанията и смущенията, влизащи в една отворена система, остават в
определени граници, свойствата на системата да се саморегулира й позволяват да поддържа своите
общи функции и идентичност. С други думи, системата е в състояние да се справи с определено
количество нарушения и смущения и да не се срине напълно. По подобен начин е възможно
неизбежни вътрешни или външни разриви периодично да разтърсват битието ни; но ако
разрушенията не са прекалено големи, хомеостатичната природа на нашето его ни позволява да се
нагодим към тези колебания, без да се налага да променяме в значима степен ставащото в живота
ни. Правим някои дребни поправки и си оставаме почти същите.
И все пак, ако колебанията и смущенията, настъпващи в една отворена система, преминат
определена граница, те ще я приведат в състояние на „съзидателен хаос”. Съществуващото преди
този момент в нея, както и онова, което е функционирало до момента, вече не може да продължава
по същия начин. Системата е принудена да усвои и приспособи твърде голямо разрушително влияние, за да оцелее в предишния си формат, и настъпва криза: ако системата изобщо продължи да
действа, следва да бъде установен някакъв нов порядък на нещата. С други думи, сриването на
системата прави възможно тя да премине към изцяло различен начин да се организира. Това е
динамичната природа на растежа и на трансформацията.
По подобен начин, когато битието ни се развива гладко, реално не съществува причина за
промяна. Обикновено когато нещата изцяло се объркат, ни сполитат значителни неуспехи във
важни сфери от живота ни, или когато обстоятелствата станат нетърпимо трудни, досадни или
хаотични, сериозно се замисляме да въведем промени. Или съществуващите в битието ни
структури се сриват така тотално, че повече не можем да поддържаме нашето нормално или
обичайно функциониране: Връзка, с която тясно сме се идентифицирали, се разтрогва, умира
партньор или дете, губим родител, уволнили са ни от работа, разочароваме се от философия, в
която силно сме вярвали, или сме изправени пред застрашаващо живота заболяване. Макар че не
всеки ще бъде засегнат в същата степен или по същия начин, подобни разриви обикновено
призовават към значими промени в нашето битие. Става трудно или невъзможно да продължаваме
по предишния модел; големите промени създават или изискват процес на преразглеждане и
преоценка на нашия живот, нагласи, мотиви и стойности.
Връзката между теорията на дисипативните структури и възможните ефекти от транзитите на
Уран, Нептун или Плутон (или включващите ги прогресии) е очевидна. Вече споменах, че Сатурн
се свързва с формата, границите и структурата и в това отношение Уран, Нептун и Плутон са
негови врагове. Те са „деструктуриращите принципи”, подкопаващи съществуващите модели, така
че нещо ново да заеме мястото на съществувалото преди. В определен смисъл Сатурн представлява
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хомостатичния принцип на егото - желанието да поддържа и предпазва онова, което е. Обратно,
Уран, Нептун и Плутон (всеки по свой начин и стил) носят колебания и критични смущения: те ни
повалят, така че да успеем да направим пробив към един нов начин на съществуване.
Понякога привнесените от тях тревоги са неприятни: болест, депресия и така нататък. Но е
възможно разривите да бъдат и положителни по природа: сключване на брак, влюбване, покупка на
дом, придобиване на ново познание, което променя възгледа ни за живота, внезапен успех,
получаване на повишение или даже печалба от залагане. Тези външни положителни събития
причиняват почти толкова стрес в съществуващия порядък в битието ни, колкото и отрицателните
случки. Без значение каква точно е природата на смутните колебания, без значение как са замесени
Уран, Нептун или Плутон, видът промени, конфликти, парадокси, напрежение и травми, които те
носят, изискват някакво изменение.
Въвеждането на промени невинаги е лесно. Тъй като сме хора и сме подвластни на навиците,
хабим много енергия в опити да избегнем болката и кризите. На мнозина от нас не им харесва
идеята да изгубят нещо, към което са привързани - дори, както ни напомня последователката на
Юнг, психоложката Сали Никълс, „загниващия зъб или падащата коса”. Най-вече не обичаме да
губим онези неща, които ни лишават от усещането за идентичност, или „аз”: връзка, работа,
приходи, идеали или принципи. Толкова ни е трудно да изгубим като притежания износените части
от психическия ни грим (като например стари модели на навици, отрицателни представи за себе си
или така наречените от транзакционния анализ „сценарии”, които по принцип може никога реално
да не са ни помагали толкова много), както да се лишим от хора, които са ни близки. Махариши
Махеш Йоги често разказва историята на една двойка, която се преместила от мъничка колиба в
прекрасен дворец, но двамата още скърбели за любимата колибка, която така добре познавали.
В работата си със смъртно болни и умиращи Елизабет Кюблър-Рос отбелязва пет стъпки или
стадии, през които нейните пациенти е трябвало да преминат, за да приемат близката си смърт.
Откритията й съвсем не се различават от начина, по който хората реагират спрямо трудните
транзити на Уран, Нептун и Плутон. Понеже тези планети ни застрашават с разрушаване и
повторно изграждане, носейки „смърт на егото”, възможно е да се опитваме да устоим на
въздействието на тези транзити по същия начин, по който много от пациентите на Кюблър-Рос се
съпротивляват на факта, че умират.
Повечето от тях реагират на съобщението за неизлечимото им заболяване с отговора: „Не, не
и аз! Не може да бъде вярно!” Така че първото ниво е отричането: „Сигурно има някаква грешка;
данните ми са сменени с тези на някой друг.” По подобен начин, когато въздействието на Уран,
Нептун и Плутон започва да се усеща и вече долавяме надвисналата криза, нерядко правим каквото
можем, за да не я признаем. Използваме тактика, позната като „избирателно възприятие” предпочитаме да не се вгледаме къде е кризата. Преди години правих хороскопите на едни
съпрузи. Срещнах се с тях поотделно: с него сутринта, а с нея следобеда. Той беше зодия Везни,
със Слънце в седми дом, а Уран транзитираше над него. Същевременно Уран образуваше и
квадратура спрямо Слънцето в Рак от наталната карта на неговата съпруга. По време на сеанса с
него аз го попитах за брачната му връзка, а той отговори, че всичко е наред и не би могло да бъде
по-добре. Но в късния следобед жената започна прочита ми с коментара: „Аз съм сигурна, че
знаете защо съм тук - толкова ми е омръзнал бракът.” Тъжно, но подобно избирателно възприятие е
почти всеобщо.
Втората фаза или реакция, отбелязана от Кюблър-Рос сред пациентите й, е тази на гнева.
Вместо „Не, не и аз!”, вопълът стари „Защо аз? Защо това не се случва на Джо Блог от долната улица, който пуши по четиридесет цигари на ден и изпива в кръчмата всяка вечер по три литра?” Те се
гневят от факта, че животът им наближава своя край. Техните надежди за бъдещето, проектите, по
които работят, връзките, с които са ангажирани - всичко това ще приключи. Повечето хора
показват склонност да изместват яда си върху обкръжението, като се оплакват, че лекарите са
некомпетентни, сестрите нищо не правят както трябва, леглото никога не е удобно и така нататък.
Онези, които се озовават на прага на друг тип значими житейски кризи, понякога също преминават
през подобна фаза, като се гневят на другите хора, въвлечени в ситуацията, и укоряват тях за
случващото се. Някои изливат яда си върху Бога, космоса или планетите, отговорни за въвличането
им в такъв смут. Точно в момента има множество хора, които ходят бесни на Плутон, защото им
причинява това и това.
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След отхвърлянето и гнева идва онова, което Кюблър-Рос определя като „стадия на
пазарлъка”, когато пациентите повече не могат да отричат, че са сериозно болни. Те вече са
изсипали гнева си върху Бога, живота, лекарите, сестрите и т.н., но нищо не се е променило, така че
сега се опитват да сключат сделка с авторитетите. Пазарят се със своето разстройство или
заболяване: „Ако обещая веднага да променя начина си на живот, да се храня правилно до края на
дните си и да правя редовно упражнения, мога ли да се пооправя?” Или: „Ако отново се
почувствам добре, ще посветя остатъка от живота си в служба на Бога или на църквата.” Друга
форма на пазарлък, проявявана от нейните пациенти, са опитите да се отсрочи смъртта: „Остави ме
да живея само до сватбата на сина ми!”, или „Не ме оставяй да умра, докато поне веднъж не получа
пак шанса да пея на сцена.” Понякога, със значителна промяна в храненето и отношението към
живота, пазарлъкът може да проработи и човекът да оздравее. Но за повечето от пациентите на
Кюблър-Рос всичко това става прекалено късно.
Пазаренето е опит за предотвратяване на кризата, въвеждане на промени с надеждата, че
ситуацията може да придобие предишното си състояние или часовникът да се върне на момента
преди настъпването на бедата. Като деца всички сме го преживявали. Например момиче на
четиринадесет години иска разрешение от майка си да отиде вечерта на дискотека. Майката
вероятно ще отговори, че детето е твърде малко - на четиринадесет години, - за да излиза късно
вечерта. Накратко, тя отказва решително. Момичето първо може да реагира с опровержение:
„Остави, така или иначе отивам!” Майката възразява остро с рефрена: „Само през трупа ми!”,
слагайки край на опитите на дъщерята да й възразява. Момичето се вбесява: „Мразя те! Ти си найлошата майка. Никога не ми позволяваш нищо!” Без ни най-малко да се трогне от гнева й, майката
пак не позволява. Накрая момичето прибягва до пазарлък като още един начин да опита да
постигне своето и да предотврати кризата: „Добре, ако обещая да мия чиниите всеки ден тази
седмица, да не се бия повече с брат ми и отсега нататък да си почиствам стаята, ще мога ли да
отида на дискотека?”
Хората, които попадат в някакъв разрив, болка или смут, символизирани от най-трудните
транзити на Уран, Нептун и Плутон, нерядко пробват тактиката на пазарлъка. „Добре, скъпа, ако
обещая отсега нататък да бъда верен и предан съпруг и никога повече да не те мамя, ще прекратиш
ли бракоразводното дело?” Те търсят начини да се откачат от кукичката. Ако маневрите или
компенсациите не вършат работа и няма начин разривът да бъде избегнат, тези хора може да
отново да потънат в гняв или във фазата на отхвърляне. Или е вероятно да преминат към
четвъртата Степен, тази на депресията.
Кюблър-Рос различава два типа депресия, през които преминава умиращият човек: реактивна
депресия и подготвителна. Първо настъпва реактивната депресия и тя започва, когато пациентите
разберат, че не може да бъде сторено нищо за болестта им. Симптомите им се влошават, силите им
отпадат още повече. Всичко това поражда у тях усещане за загуба. Жена с рак на шийката на
матката, чиято матка е премахната, може вече да не се чувства жена. Бизнесмен, който през целия
си живот е работил, за да докаже стойността си като мъж, подсигурявайки семейството си, и който
е извличал много от усещането си за идентичност от своята работа, става все по-зле, по-слаб и побезпомощен, и сега трябва да „изгуби” същността си. Разбиращите приятели и семейства са в
състояние да подпомогнат хората през тази фаза на реактивната депресия; жената може да бъде
успокоена, че все още е привлекателна и заслужаваща си дори и след загубата на матката; тя може
да се повлияе и от други хора, преминали през подобна операция, които въпреки това водят
пълноценен, съдържателен живот. На мъжа е възможно да му бъде вдъхната вярата, че
самоуважението и себеоценката му не се основават единствено върху сумата пари, които може да
спечели, или колко добре функционира в света. Социалните работници са в състояние да се
справят с непосредствените проблеми на майката, която е в болница, далеч от семейството си, и да
намерят начин да подпомогнат семействата, страдащи от финансови проблеми в резултат на
заболяването на онзи, който осигурява парите в дома. Реактивната депресия, идваща като резултат
от необходимостта да се справяме с неизбежните, вървящи с болестите неща, може да бъде
подпомогната.
Подготвителната депресия е доста различна: това е скръбта, през която хората трябва да
преминат, за да се подготвят за своята смърт и окончателна раздяла със света. Подготвителната
скръб включва оплакване на бъдещето, дълбока тъга и съжаление за всички неща, които
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умиращият няма да може да направи. Пациентът е на път да изгуби всичко и всеки. Дошло е
времето да се оплаква пропадналото бъдеще и да тъжи за тези, които изоставя и никога повече
няма да види. Тези смъртници могат да бъдат подпомогнати, ако човек се опита да ги накара да се
почувстват по-добре в телата си или ги увери, че в тяхно отсъствие за децата и семейството им ще
бъдат полагани грижи. Но успокояването и насърченията да погледнат откъм светлата страна на
живота не са начините да третираме човек в подготвителна депресия. За да стигне до възможността
да приеме смъртта, умиращият се нуждае от тази депресия: потребно му е това време, в което да
бъде със своята скръб и дълбоко усещане за загуба.
Същото се отнася не само до ситуацията на неизбежна физическа кончина, но и за всяка
криза, в която старият ни начин на живот отмира. Блажени са онези, които скърбят. Оплакването е
част от един процес, който помага да изхвърлим старото, така че стаята да бъде готова за новото.
То ни подготвя за следващия етап от нашето пътуване. Хората с предизвикателни аспекти на Уран,
Нептун и Плутон, които са изправени пред разпада на своя живот - такъв, какъвто го познават, - се
нуждаят от време, за да страдат за онова, което отминава.
Накрая, след тъгата и скръбта, идва приемането. Ако умиращите пациенти имат достатъчно
време и получат помощ през предишните споменати етапи, те нерядко стигат до помирение с неизбежната си смърт. Изразили са гнева си и усещането за несправедливост, скърбили са за миналото
и бъдещето и сега са в състояние спокойно да съзерцават неизбежността на кончината си. Тази
фаза не е просто безпомощно примирение или времето, когато човек вече се е предал. Да, той се е
отказал от борбата, но чувството е по-скоро на тихо приемане, отколкото на отчаяние. Една от
пациентките на Кюблър-Рос сравнява същия период с „последна почивка преди едно дълго
пътуване”. Той не е задължително щастлив етап, но като цяло е мирен. Пациентите посягат да
хваната ръката на лекаря и сядат заедно мълчаливо, слушайки как навън пее птица.
По подобен начин онези от нас, които изпитват предизвикателствата или разривите на Уран,
Нептун или Плутон, вероятно могат да достигнат до етап, когато ще приемат кризите и промените,
донесени от транзитите на тези планети.
При достигането на това ниво писателят и психоаналитик Джеймс Хилман би казал, че накрая
нашите чувства са успели свободно да се влеят в съдбата ни, помирявайки ни с едно събитие което той нарича още „онзи съюз между любовта и необходимостта”.
Кризата е приета и заедно с признаването й понякога може да дойде познанието, че онова,
през което се е наложило да преминем, е било необходима част от растежа и разгръщането ни. Горчивите сълзи се превръщат в солта на мъдростта.
Приемането позволява на изцелителната магия да проработи. Не казвам, че достигането до
тази точка е просто или се случва за една нощ. Невинаги е лесно да повярваш във функционирането на Уран, Нептун и Плутон или да разпознаеш, че болката, провалът, разривът и промяната,
усещани по-скоро като някакво проклятие, когато връхлитат, имат да предложат нещо ценно. И все
пак страданието, сблъсъкът и напрежението са „трансформации, които се опитват да се случат”.
Като ги отхвърляме, ние мамим себе си, че се променяме. Щом ги приемем, започва процесът на
трансформацията.

3
Тълкуване на транзитите: някои практически насоки
В днешната практика, за да установим ефекта от всеки Специфичен транзит спрямо наталната
карта, следва да я проучим цялостно. Поради тази причина астрологическите „рецептурници” за
транзитите си имат вътрешноприсъщи ограничения. И все пак, дори и при това положение те могат да
бъдат използвани като напътствие, което да стимулира мисленето ни относно възможните изражения на
един транзит. Трудно е, когато човек пише по тази тема, да не изпадне в каузалност на изказа. Например
аз бих могъл да отбележа, че Уран носи разрушения или че Нептун изисква от нас да направим някои
настройки, или че Плутон по някакъв начин ни разплаква. Не вярвам, че планетите сами по себе си ни
правят нещо или че ни карат да вършим каквото и да било. Транзитиращите небесни тела не
предизвикват събития, но те символизират работещи у нас психологически енергии и сили, които
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влияят на онова, което срещаме и привличаме в живота си. Като не забравяме това, преди да
изследваме специфичните транзити на Уран, необходимо е да установим няколко практически
посоки, за да определим и разтълкуваме и неговите, и транзитите на другите външни планети.
Въпросът за орбисите
Какви орбиси би трябвало да допускаме за транзитните аспекти? По този въпрос астролозите
са на различно мнение, но практиката ме е научила да бъда великодушен с орбисите по отношение
на транзитите на Уран, Нептун и Плутон. В случаите, когато транзитираща външна планета
образува съвпад, квадратура или опозиция спрямо натално небесно тяло, ние обичайно започваме
да забелязваме влиянието им 5 градуса преди да се формира точният аспект от транзит, а в някои
случаи дори и по-рано. Постановката е готова: ако разполагаме с време да се настроим към онова,
което усещаме отвътре, ще осъзнаем някои тревоги, може би ще чувстваме нарастващо усещане за
нервност, отегчение или огорчение. Или осъзнаваме желанието вътре в нас за промяна,
потребността да се случи нещо ново. Такива усещания са прелюдията към събития, които е
възможно да се случат, когато транзитиращият аспект стане по-точен. За тригон или секстил би
трябвало незначително да намалим орбиса до 3 или 4 градуса преди точен аспект.
Аз вярвам, че сме в състояние добре да се приготвим за транзита на външна планета, преди
той да стане точен. Например, ако знаем, че приближава важен транзит на Уран, можем да се
вслушаме в онази част от нас, която желае промяна, и да започнем да изследваме и
експериментираме с въвеждането на нови неща в нашия живот. Не се налага да разрушаваме
изцяло съществуващите в битието ни структури, но е нужно да разчистим място за въвеждането на
някои нови елементи. Ако по този начин предугаждаме и си сътрудничим с приближаващите
транзити, тяхната сила, когато станат точни, няма да ни завари неподготвени или да ни съкруши
със своята интензивност. И все пак, ако не осъзнаваме промените, които трябва да бъдат направени, и не сторим нищо за интегриране на новото, транзитиращият аспект ще събере по-голяма
мощ, докато доближава точност. Крайният резултат е, че желанието ни за промяна се взривява
неконтролируемо и се изразява по един екстремен начин, или промяната ни се налага
принудително от външни събития и сили.
В книгата си „Транзитите: времето от вашия живот” Бети Ландстед прилага десетградусов
орбис за очертаване на сходящите транзити и в нейната логика има смисъл:
Транзитите означават периоди на растеж. Ако искаме това да е време за нашето
разгръщане, нужно е да започнем, когато семената на транзита бъдат засети... Много
студенти се опитват да тълкуват транзит, когато той по същество е приключил, а реколтата вече е пожъната. Неприятният като резултат урожай от труден транзит се
случва, когато не сме осъзнали достатъчно навреме неговия ефект. Аз използвам
десетградусов прилягащ орбис. Така енергията може да бъде трансформирана с познание и разбиране.
Трейси Маркс изказва подобна позиция:
Ако не искаме вселената да изгори до основи домовете ни, да унищожи колите
ни или да прати другиго в леглото на съпрузите или любовниците ни, за да ни накара
да обърнем внимание на случващото се, ние трябва сами да се мотивираме да преживяваме активно транзита в хороскопа ни. Следва да се настроим спрямо неговата енергия
при първото му приближаване и да намерим начин да я изразим конструктивно.
Робърт Хенд е измислил по-усъвършенствана система за определяне времето на
транзитите на външните планети. Тя включва отчасти проследяване за транзити на
вътрешни планети, които отключват действието на транзитите на външните планети.
Например, ако транзитиращият Уран от хороскопа ви образува квадратура спрямо рождения
Марс, ще забележите въздействието на транзита най-отчетливо, когато вътрешна планета,
като Слънцето или Марс, се премести в аспект (при транзит или прогресия) спрямо
транзитиращия Уран или рождената ви Луна. За пълно обяснение на метода на Хенд за
определяне времето на транзитите читателят следва да се отнесе до втора глава от „Планети
в транзит”.
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Нормално ще продължим да усещаме влиянието на транзит на външна планета, докато тя не
се отдалечи на два или три градуса от въпросния точен аспект. И все пак преценката за преминаването на един транзит е усложнена от обхвата на ретроградното движение, както ще видим
по-долу.
Ретроградното движение
Терминът ретрограден описва привидното обратно движение на една планета. Слънцето и
Луната никога не изглеждат ретроградни, но всички останали планети ще се преместват напред,
или директно, после привидно спират за известен интервал от време (в стационарна фаза), след
което тръгват назад. След като известно време върви на обратен ход, планетата ще спре, тоест
отново ще изглежда стационарна, а след това пак тръгва директно.
Директното, стационарното и ретроградното движение на Уран, Нептун и Плутон трябва да
се вземат под внимание, когато тълкуваме техните транзити. Когато една от тези планети при транзит образува точен аспект спрямо натална, обичайно отбелязваме нуждата да въведем промени във
връзка с онази страна от живота, свързвана с конкретната рождена планета. Но все пак, когато
транзитиращата планета спира директния си ход и тръгва на обратно, усилията ни да направим
изменения или настройки могат да бъдат затруднени или блокирани - възможно е нашето желание
или потребност за промяна също да се изгуби за известно време. Щом планетата отново обърне
хода си и започне да се движи напред към точния аспект, препятствията ще отпаднат и промените
могат да настъпят по-лесно. Когато транзитираща външна планета сменя посоката си, тя е в така
нареченото стационарно положение и за малко изглежда така, сякаш изобщо не се движи. Ако
стационарното положение е в рамките на един градус от точен аспект спрямо планета от наталната
карта, ние ще усетим много силно въздействията на транзитиращата планета.
Природата на транзитиращия аспект
Разглеждайки транзитите на Уран, Нептун и Плутон спрямо планетите, аз слагам в една група
тритоните и секстилите и ги наричам меки, или хармонични транзити, а съвпадите и основните
твърди ъгли - квадратурите и опозициите, обединявам в категорията на трудните, или стресиращи
транзити. Все пак насърчавам читателя да бъде гъвкав спрямо подобно разделение. Тригонът на
транзитиращия Уран спрямо рождена планета в някои случаи би могъл да активира проблемни
натални конфигурации и поради това да се усеща напълно стресиращо. И обратното, някои
съвпади, квадратури и опозиции на транзитиращия Уран нерядко не са толкова трудни за
преодоляване - в определени случаи могат дори да бъдат приятни, докато тритоните на
транзитиращите Нептун и Плутон нерядко подлагат на изпитание, също както транзитните съвпад,
квадратура или опозиция на същите планети.
За да преценим въздействията на външна планета, образуваща съвпад с натална, необходимо
е да разгледаме как е аспектирана въпросната рождена планета в радикса. Ако например Уран
транзитира над натален Марс, който формира квадратура с Юпитер и опозиция спрямо Сатурн,
транзитът по-скоро ще раздвижи голям брой конфликти; но щом транзитиращият Уран съвпадне с
рожден Марс, който е в тригон с Юпитер и в секстил спрямо наталния Уран, въздействието по
принцип ще е по-малко напрегнато. На вътрешно психологическо ниво транзитиращата квадратура
и опозицията от външна планета са сходни. И все пак по-вероятно е да изживеем опозицията в
качеството на външни сили, които или ни принуждават към промяна, или блокират опитите ни да я
осъществим. Следващите общи положения заслужават вниманието при интерпретиране на
транзитни квадратури и опозиции, образувани от външните планети.
1. Областта от опита, която е свързана с планетата, участваща в транзитен аспект, е в процес
на промяна или обновление.
2. Потребността от промяна се усеща по-интензивно и често ще бъде придружавана от повече
катаклизми, отколкото в случая на транзитен тригон или секстил.
3. Възможно е да съществува вътрешен конфликт между онази част от нас, която изисква
промяна, и някоя друга, съпротивляваща се на това. В случая с транзитната опозиция (понякога и
при транзитния съвпад или квадратура) противопоставянето нерядко изглежда като идващо от
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външна действаща сила, но това може да бъде разбрано като отражение на собствената ни
вътрешна несигурност или колебание между противоречия. Обратното също е вярно. В случая на
транзитната опозиция (понякога и при транзитен съвпад и квадратура) външните случайности
привидно ни тласкат към промяна или разрив. Все пак аз бих възразил, че тези външни фактори
отразяват вътрешна потребност от трансформация, която не осъзнаваме.
Въпреки че не съм разгледал транзитния несъвпад (куинконкс), полуквадрат или квадрат и
половина, аз ще ги тълкувам наред с транзитните съвпад, квадратура и опозиция. Ефектът от
тяхното влияние невинаги се усеща толкова силно или ясно, но те могат да имат значимо
въздействие - особено в случая на куинконкса. Същото се отнася и до транзитния полусекстил и
квинтил, които групирам с транзитния тригон и секстил.
Включването на наталните аспекти
Щом при транзит външна планета образува аспект спрямо нахална, тя ще задейства всеки
неин аспект в рождената карта. Спомнете си го, когато използвате частта от тази книга за
отделните аспекти. Например, ако сте родени с Марс на 7 градуса в Овен, който прави квадратура
спрямо Сатурн на 13 градуса в Рак, когато транзитиращият Уран стигне до квадратура с Марс, той
ще започне да въздейства и върху Сатурн - дори и транзитиращият Уран да е на 6 градуса от
точната опозиция със Сатурн. Транзитиращият Уран ще изяви рождената квадратура Марс-Сатурн.
В конкретния случай при тълкуването на транзита Уран-Марс е необходимо да вземат предвид и
наталната квадратура на Сатурн спрямо Марс, и приближаващото повлияване на Сатурн от
опозицията на транзитиращия Уран. Поради рождената връзка на Сатурн с Марс усещането за
самоуверена енергия, обичайно свързвано с транзит Уран-Марс, по-скоро ще бъде трудно за
третиране и приемане. Ефектите от транзита ще траят, докато квадратурата на Уран спрямо Марс и
опозицията му към Сатурн не се разпаднат.
Транзити спрямо срединните точки и прогресиите
Транзитите на външните планети спрямо срединните точки от наталната карта са важни и
нерядко съвпадат със значими събития и време на кризи и промени. Ако Слънцето в радикса е в
съвпад със срединната точка на Марс и Плутон, планета, транзитираща върху Слънцето, ще
активира и принципите на Марс и Плутон. Срединните точки при квадратури и опозиции в картата
са особено влиятелни. Когато транзитираща планета пресича такава срединна точка, наталната
квадратура или опозиция ще излезе на преден план. Транзити през срединна точка на две планети
без натален аспект помежду им също заслужават внимание. Например, ако срединната точка на
Венера и Сатурн е на 5 градуса във Везни, планета, транзитираща над същия градус от Везни
(независимо дали там се намира, рождена планета или не), ще стимулира Венера и Сатурн. По
сходен начин въздействието на външните планети спрямо прогресиите в живота ни не би трябвало
да бъде пренебрегвано. В частта с ръководните насоки аз разглеждам транзитите на външните
планети спрямо наталните, макар че няма причина тези тълкувания да не бъдат прилагани за
разширяване значението на транзитите на външните планети и спрямо планетите от прогресията.
Транзити и домове
Транзитиращите през домовете Уран, Нептун и Плутон означават промяна, разрив, провал и
криза във връзка със сферата на конкретния дом. Една външна планета се придвижва през рожден
дом в продължение на много години, което обаче не означава, че през целия период на
пребиваването й ще изживяваме драматични възходи и падения. Освен явния ефект от
прекосяването на един дом, влиянието на транзитната външна планета ще бъде най-явно, когато тя
съвпадне с небесно тяло от същия дом, формира аспект спрямо коя да е планета в картата, или
когато друга транзитираща планета в небесата я аспектира. В случая на транзитна планета,
аспектираща натална, домът (или домовете), който рождената планета управлява в хороскопа,
също ще бъде засегнат. Например, ако транзитиращият Уран прави опозиция спрямо Сатурн,
домът (или домовете) с Козирог на куспидата или интерсептиран същия знак, ще бъде въвлечен в
типа въпроси, повдигнати от транзита. Очевидно е, че домът, през който преминава
транзитиращият Уран, и домът, където е Сатурн, също е важно да бъдат разгледани. В частта от
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книгата, където третирам специфичните транзити на Уран, Нептун и Плутон, аз невинаги повтарям
тези общи ръководни насоки, така че ви моля да ги запомните.

Част втора
Транзитите на Уран
4
Урановите кризи
Накъде си се запътил?
Трябват толкова хиляди години бдение,
по ти ще бдиш ли заради едното съжаление?
Кристофър Фрай
Изглежда така, сякаш идеите избират времето кога да бъдат родени. Френският астроном
Пиер Лемоние (1715-1799) съзира Уран Най-малко 12 пъти, но изобщо не подозира, че мъничката
мъждукаща светлина би могла да е планета. Вероятно е смятал за невъзможно да си представи, че
съвършената подредба на Слънчевата система с нейните седем небесни тела, въртящи се около
Слънцето, би могла да бъде различна. Едва ли е знаел, че разрушаването на съществуващата
система е именно онова, което ще символизира Уран. Действителното откриване на Уран се
приписва на Уилям Хершел (1738-1822), който докладва за своето откритие пред Кралското общество на астрономите на 26 април 1781 година. Колко подхожда на Уран - планетата, свързвана с
ексцентричността и промяната - това, че неговият откривател по това време не е професионален
астроном, а музикант, чието хоби е да наблюдава звездите.
Уран е два пъти по-далеч от Слънцето, отколкото Сатурн, и неговото припознаване като
планета веднага удвоява размерите на Слънчевата система. Съществуването на Уран също описва
някои необясними странности в орбитите на познатите планети - загадка, която доста време е
смущавала астрономите. Още от самото начало Уран представлява нарушител на правилата, що се
отнася до традиционните космологически схеми. И както би повелила синхронността, Уран
определя времето на навлизането си с нюх, така че да то да съвпадне с три значими социални
революции, също предназначени да разрушат установения порядък на нещата. В американската и
във френската революция потиснатите се надигат, за да оспорят статуквото и съществуващата
власт. И заедно с Уран настъпва индустриалната революция: появяват се пробиви в науката,
технологията и комуникациите, които драстично ще променят модела на живот на Земята.
На личностно ниво Урановият транзит се свързва с промяна и разрив, и с фаза в живота ни,
когато е необходимо нещо ново - нещо „ексцентрично” - да пробие в съзнанието. Това е време
човек да бъде любопитен и да експериментира, период, когато могат да бъдат опитани нови неща и
има рискове, които да бъдат поети. Понякога съзнателно избираме да въведем тези промени; друг
път изглежда така, сякаш са ни принудили външни събития. Във всеки случай, Уран възнамерява
да ни свърже с неизследвани страни от нашата природа. Там, където, заради безопасността или
сигурността, сме заседнали в навиците си. Уран сигнализира, че сме готови да скъсаме с рутината
и моделите, които са прекалено закостенели или ограничаващи. Уран - независимо дали го
харесваме или не, е алармата, която ни разтърсва от нашия сън и ни събужда за нов ден. Някои
хора изскачат от леглото, нетърпеливи да се захванат с нещата, които ги чакат; други пак се пъхат
под завивките и не искат да знаят.
Уран в митологията
В митологията не е писано много за Уран, но основният мит, отнасящ се до това божество, ни
помага да изясним действията му по транзит. За древните гърци Уран играе ключова роля в сагата
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на сътворението. В началото на всичко бил Хаос, от който произлязла Гея, или Майката Земя.
Тогава Гея родила Уран и въпреки че бил неин син, той й станал другар и любовник. Гея притежавала контрола над земята, докато Уран - първият небесен бог, управлявал сияещите небеса и
просторните безкрайни пространства. Вече можем да видим, че Уран не представлявал земен
принцип: бил женен за такъв принцип, но самият той се свързвал с въздушното царство на
представите и идеалите, а не със светските практически дела от ежедневното съществуване. Всяка
нощ звездното Небе (Уран) идвал да легне върху земята (Гея) и в резултат те създали
необикновено странно съчетание от деца. Първите били титаните - раса от гиганти, за които се
вярвало, че са прародителите на човешката раса. Последвали ги циклопите и различни други чудовища, някои със сто ръце и петдесет глави.
На Уран не му се нравели децата, които създал, смятал ги за грозни, едри и безформени съвсем не се надявал на такива издънки. Вместо да им позволи да съществуват, Уран натъпквал
обратно всеки от тях в утробата на Гея - поетичен начин да кажем, че ги пропъждал в подземния
свят на подсъзнанието и им забранил да изразяват живот (нещо, което всички правим с онези наши
страни, които не харесваме).
В ума си Уран имал идеална представа или картина как би трябвало да изглеждат децата му;
но след като се появели, те не отговаряли на неговите очаквания. По подобен начин, когато хора,
родени със силен Уранов елемент в хороскопа, се опитват да превърнат една представа в конкретна
реалност, те нерядко се разочароват от резултата. Може например да имат представа каква би
трябвало да бъде идеалната връзка, но когато успеят да установят съюз, реалността скоро се оказва
далеч от техните надежди. (Някак връзката не съответства на концепцията, която са имали в
главите си, така че те я разтрогват и опитват отново в постоянно търсене на друга, която да
отговаря на идеала им. Или уранианецът може да прецени като отлична една политическа система,
която, осъществена на практика, го разочарова, така че той я изоставя и се обръща към друга.
Силно повлияните от Уран хора изоставят след себе си маса наполовина завършени проекти и
сходна ситуация понякога протича, когато планетата транзитира независимо точно къде през
хороскопа ни: ставаме все по-недоволни и непримирими към делата по дома или житейската
сфера, засегнати от Уран. Иска ни се да разрушим или преустроим тази сфера от съществуванието
ни и ще бъдем изкушени от всичко, което идва, обещавайки нещо по-добро от онова, което вече
сме имали.
Майката Земя, съвсем очаквано, изобщо не се радва, когато Уран принуждава децата й да се
върнат в нейната утроба. Тя си отмъщава, като изработва от стомана сърп и умолява някое от отрочетата й да кастрира баща си. Най-младият - Кронос или Сатурн, вече проявяващ характерното
си чувство за отговорност, доброволно поема задачата. Както обикновено, Уран слиза и тази нощ,
но точно когато възнамерява да легне върху Гея, Кронос отрязва бащиния фалос и го хвърля в
морето.
Както Кронос кастрира Уран, така от астрологическа гледна точка Сатурн отстранява
Урановите творчески импулс и потентност. Този образ символизира една първична война,
съществуваща в психиката на всеки от нас: Сатурновата потребност от поддръжка и запазване се
сблъсква с нашия Уранов порив към разрив, разнообразие и промяна. Една част от нас предпочита
нещата такива, каквито са (принципа на хомеостазата), докато друга иска нов растеж и развитие.
Сатурн гради, запазва и почита онова, което е познато и изпитано; Уран - в името на прогреса желае да разрушава и да освобождава място за нещо ново.
Дилемата Уран/Сатурн
Митът е нещо, което никога не се е случило, но става постоянно. Психологически Сатурн
кастрира Уран всеки път, когато силите на съпротивата (понякога външни, друг път вътрешни,
понякога и двете) възпрепятстват тръгването към нова дейност или посока. Бихме могли да
блокираме Уран поради много различни причини. Чувство за дълг, ангажираност или отговорност
държи Уран настрана; или това би било основната потребност от сигурност, съчетана със страх от
непознатото, която отменя всякаква склонност към разрив. Отдавайки почит на Сатурн, ние
спираме и стоим на място, но Урановите потребности от промяна все още са тук, криейки се в
подземието.
Последствията от това, че Кронос кастрира Уран, са ясно обрисувани в мита. Пръски кръв от
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отсечения фалос падат на земята (утробата на Гея) и от тях се раждат Ериниите (римските Фурии),
чиито имена, Тизифона, Алекто и Мегера, се превеждат като завистлив гняв, отмъстителност и
непримиримост. Ако блокираме и потискаме промените, към които ни призовава Уран, у нас се
раждат Фурните. Външно държим всичко под похлупак, но отвътре врим в негодувание към онези,
които усещаме, че ни задържат назад - кипим от завист към хората, свободни да напредват, докато
ние оставаме залостени. И - независимо дали го знаем или не - вероятно сме ядосани и на самите
себе си. Уран изисква да предприемем някакво действие, но като не позволяваме това да се случи,
енергията, която би била използвана за извършване на промените в живота ни, сега няма накъде да
се насочи. Тя се обръща срещу себе си, като атакува тялото под формата на болест. Или опасно
гние в психиката, докато не я подкопае, понякога под формата на нервен срив. Или толкова много
от енергията ни отива да потискаме Уран, че ни остава твърде малко сила за живот. Нищо чудно,
че накрая сме уморени, апатични и депресирани. Транзитите на Уран невинаги се свързват с
потиснатост, разболяване или умора, но щом при значими Уранови транзити се наблюдават
подобни състояния, те са знаци, че е възпрепятствано някакво налагащо се движение или
изразяване.
И все пак, нека да кажем, че сме решили да се подчиним на нашия Уранов импулс и да
разрушим съществуващите в живота ни структури в името на нещо ново. С други думи, какво се
случва, когато Сатурн не е изцяло благоразположен към това дело? Той посяга да удари Уран, но
пропуска; може би са пролети няколко капки кръв, но Уран остава непокътнат, напредвайки
щастливо по пътя си. Сега обаче Сатурн се вбесява. Ако, в духа на Уран, оспорим статуквото или
установения порядък на нещата, може да открием, че Фурните са пратени по петите ни от онези,
които са застрашени от „бунтовните” ни действия. Предприели сме стъпката и осъществяваме
Урановите си пориви, така че те да не бъдат оставени да гноясват в нас. Фурните не са родени
вътре в нас, а ни атакуват отвън.
Подобен обрат не е нетипичен в случаите на разтрогване на връзка. Работих по хороскопа на
една жена, която имаше връзка с мъж от много години, но когато Уран се приближаваше
постепенно до наталната й Венера, тя ставаше все по-недоволна. Едновременно и явно, и
недоловимо, нейният партньор я караше да се чувства неадекватна и в същото време той не
подкрепяше никой от опитите й да развива себе си. Възразяваше срещу това, че тя ходеше на вечерни курсове по астрология, чрез която жената се надяваше не само да разбере повече неща за
себе си, но и да усвои умения, които би могла да използва като професионална възможност. Дори и
когато Уран премина над нейната Венера и после се задвижи наобратно отново през наталното й
положение, тя продължи да подлага на изпитание гнева си към него, въпреки че признаваше
растящото огорчение във връзката. Фурните се установяваха вътре в нея. Тя опита да разисква с
него проблема и той в началото благоволи да направи някои малки усилия да промени поведението
си, но в края на краищата се хлъзна обратно в стария си модел. Когато Уран тръгна директно и
предстоеше да премине над нейната Венера за трети път, тя повече не можеше да понася
ограниченията в тази връзка и накрая се изнесе от апартамента, където живееха двамата.
Непосредствената й реакция беше облекчение. Жената се почувства малко тъжна от
приключването на връзката, но като имаше всички нови възможности, отварящи се пред нея, тя не
съжаляваше. Вече усещаше живота толкова вълнуващ; беше сигурна, че е постъпила правилно.
Страдащият бе нейният приятел: той й беше много ядосан. Фурните вече не кипяха у нея, но
седмици и месеци след напускането на общото жилище те я преследваха чрез пощата и я дразнеха
по телефона под формата на ядосани и заплашителни писма и обаждания от мъжа, когото тя беше
изоставила. От тази история е явно, че Фурните са толкова живи, колкото са били и в древна
Гърция, и продължават да са невероятно ангажирани не само в бракоразводните съдилища по
целия свят, но и в кабинетите на различни правителства, където биват хвърляни срещу противници
и бунтовници, застрашаващи статуквото.
Семействата също формират системи или структури, които организират и определят как
техните членове да си взаимодействат. Неписаните правила и повтарящите се сделки създават
модели и граници, регулиращи какъв тип поведение е позволено в семейството кой какво може да
направи или да каже и на кого. Започне ли член от семейството да действа по начин, който
застрашава поддръжката на установената система, Фурните вероятно ще го подгонят. Такъв беше
случаят с един млад човек, когото консултирах веднъж седмично в продължение на години. Тъкмо
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майка му го доведе при мен. Тя отчаяно искаше той да се занимава със счетоводство, което било
късното професионално поприще на нейния баща. Въпросното момче обаче имаше Слънце в Риби
в пети дом и Луна в Лъв в десети и не проявяваше интерес към математиката или бизнеса. Той
мечтаеше да бъде актьор. Майка му се надяваше, че терапията ще „го оправи”, така че чрез нея той
ще стигне до нейното мислене - да престане да е толкова непрактичен и да се съгласи да следва
желанията й. Докато общата ни работа напредваше, транзитният Уран премина над рождения му
асцендент в Скорпион и после навлезе в Стрелец, формирайки квадратура спрямо Слънцето в
началните градуси на Риби и тригон към Луната в Лъв. Вместо да се настрои спрямо волята на
майка си, момчето все по-непреклонно искаше да преследва актьорските си амбиции.
Постепенно майката разбра, че нещата не вървят по планирания от нея начин. Тя и останалата
част от домакинството (което включваше една леля и по-възрастна сестра) се обединиха във вещо
режисиран опит да насъскат Фуриите по него и да саботират сеансите му с мен. Семейната система
не му даде пространство за неговата собствена индивидуалност и всички те жънеха съмнителни
психологически ползи, задържайки го на едно място. Четиридесет и пет минути или час преди
уговорената му среща с мен майката, лелята или сестрата го натоварваха с някоя спешна задача,
неподлежаща на отлагане, и по този начин правеха така, че момчето да не успее да дойде на
срещата навреме или изобщо да я пропусне. „Трябва да прескочиш до аптекаря и да ми вземеш
лекарствата точно сега” или „Налага се да вземеш племенника си от училище.”
Транзитният Уран образуваше квадратура спрямо рожденото му Слънце и той отчаяно
искаше да се освободи от примката на семейството си. Колкото повече се вслушваше в копнежите
си да се промени и да израсне в самостоятелна личност, толкова повече семейството изобретяваше
начини да го задържи в границите на съществуващата семейна структура. Момчето беше
приклещено в менгеме между Уран и Фурните. Не следваше ли собствената си Уранова
потребност да избяга и да върви по пътя, който самият той желаеше, Фурните кипваха вътре в
него. Той ставаше все по-депресиран и гневен. Но когато се опитваше да отстоява собствената си
индивидуалност, Фурните в семейството го подгонваха, близките му веднага обединяваха сили и
затваряха редици около него. Накрая Уран победи и той се записа в театрално училище.
Раждането на Венера
За щастие Фурните не са единственото, родено от конфликта между Уран (промяната) и
Сатурн (желанието за статика или предпазване). Според мита Кронос хвърля отрязания Уранов
фалос в морето, където той се смесва с пяната и зачева Афродита (Венера). Какво означава това?
Тази част от мита внушава, че Венера - принципът на любовта, красотата, хармонията,
дипломацията и равновесието, - може да бъде родена от напрежението между Сатурновите сили на
хомеостазата и Урановата мощ да разрушава и да променя. Раждането на Венера показва
възможността за представянето на нови идеи и алтернативи по тактичен и дипломатичен начин,
който няма толкова да застрашава съществуващия порядък на нещата. Неограничаван, Уран е
склонен да премахва напълно Сатурн или да го смачква на парчета. Сатурн отговаря на атаката,
като се окопава на място и прави всичко възможно да потиска всякаква промяна. И все пак, ако
Уран развие по Венерин стил, ще стане възможно той да придума Сатурн към по-голяма гъвкавост.
Нюансиран от Венера, Уран би могъл да пледира за каузата си: „Нека запазим най-доброто от
старото, но да оставим място и за нещо ново.” Или: „Навъртах се наоколо, Сатурн, и наблюдавах
твоя начин да правиш нещата; много от стореното от теб има смисъл, но аз мисля, че вероятно
трябва да опитаме да преправим малко някои неща, за да видим дали няма да работят по-добре по
новия начин.” Подпомогнат от Венера, Уран би могъл по-благо и по-тактично да подготви Сатурн
за нещо ново. Например, да си представим, че работим нещо, което не харесваме. Вместо просто да
напуснем службата и да останем с празни ръце, по-скоро бихме могли да продължим да работим
там, но да използваме свободното си време за учене или усвояване на нещо ново. Ако е възможно,
бихме опитали да отделим определен брой часове от сегашната си работна заетост, за да си
определим повече време за следване на новите интереси. Евентуално ще напреднем достатъчно в
обучението в интересуващата ни сфера, така че да си намерим работа в желаната област. По-този
начин постепенно отваряме място в старото за нещо ново, което да се случи. Осъществили сме
прехода от Сатурн към Уран, но по един дипломатичен, Венерин начин.
Или да кажем, че току-що сме започнали нова работа. Идваме и забелязваме всякакви
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аспекти, които биха могли да се подобрят. Но ако се втурнете към шефа със списъка от неща, които
сте сигурни, че трябва да се променят, има голям шанс той да ви погледне и да си помисли: „Кое е
това леке? От една седмица е тук, а вече мисли, че знае всичко!” С други думи, ако твърде скоро
отправим предизвикателство към съществуващия авторитет, нормално е той да се съпротивлява на
нашите усилия. Но ако все пак ;запазим вижданията в главата си за известно време и първо си
създадем позиция в тази работна среда, доказвайки, че можем да се справим и по старите правила,
по-късно ще имаме по-благоприятни условия да изразим гласно нашето мнение и идеи за промени.
По този начин си изграждаме надеждност и има по-голям шанс овластените да уважат някои от
измененията, които бихме желали да бъдат въведени.
Ако дипломацията и тактичността се провалят и съществуващата система отказва да се
предаде, вероятно няма да разполагаме с друга алтернатива, освен директно да предизвикаме статуквото и да се изправим пред последствията. Понякога може да нямаме друг избор, освен да
разрушим някоя страна от живота си, за да се върнем на пътя, който за нас е по-правилен или поистински. Освен че е богиня на любовта и красотата, Венера служи и като коректив на
неравновесието или несправедливостта. Ако например сме въвлечени във връзка, която не ни
позволява да стане това, в което бихме могли да се превърнем, вероятно ще се наложи да разрушим
или напуснем това партньорство, за да приведем живота си в съответствие с онова, което
вътрешното Аз ни е отредило. По този начин, посредством конфликт и смут, ние премахваме един
аспект от съществуването ни, който не е в съзвучие с дълбоката истина на нашата природа.
Избор или принуда
Ако под влиянието на Уранов транзит участваме в нещо, което сме надраснали или което не
се съгласува с усещанията на по-дълбокото Аз за нашите потребности, не променим ли ние тази
ситуация, разривът вероятно ще ни бъде принудително наложен от външни събития или
непредвидени обстоятелства. С други думи, ще срещнем ефектите от Урановия транзит по избор
или по принуда. Когато работа или наша връзка блокира развитието ни или някакво по-нататъшно
израстване, изисквано от вътрешното Аз, но ние не въвеждаме никакви промени или не искаме да
признаем онова, което трябва да се направи, същността ни някак ще организира обстоятелства,
които ни налагат промяна. Другият във връзката може да си тръгне или да се окажем уволнени и
заставени да преразгледаме работата си. Когато това се случи, първата ни реакция вероятно ще
бъде да виним други хора за онова, което ни е сполетяло. Може да е вярно, че партньорът ни се е
оказал нелоялен или че нашият началник се е отнесъл с нас нечестно; и все пак, когато размислим
от гледна точка на намерението на вътрешното Аз да ни събуди за нови начини на съществуване,
ще открием смисъл и уместност в тези привидно злополучни събития.
Опитах се да обърна внимание върху това на една французойка, която ме посети за прочит на
хороскопа си преди доста години. Нейната натална карта беше от модела фуния със Сатурн във
Водолей в края на заострената част. Сатурн - единствена планета в полусферата, образуваше и
квадратура спрямо съвпада Слънце/Венера в Телец. Общо взето, тя имаше шест планети в
елемента земя. Обичайно хората, които изпитват най-много трудности с Урановите транзити, са
онези с изявена земя в хороскопа и или с изтъкнат Сатурн. Тази планета и земните разположения
оказват потребност от ред, укрепване, сигурност и структура, както и силно желание за
поддържане и съхраняване на статуквото. Земните типове са по склонни да отхвърлят или да се
съпротивляват на собствените си Уранови пориви за въвеждане на промени в живота. Уплашени от
непознатото, те не обичат да рискуват, дори и когато рисковете предлагат възможността да се
открие нещо по-добро от онова, с което вече разполагат. Не притежават същата вяра в живота,
каквато имат огнените хора - убеждението, че каквото и да се задава, животът някак ще се погрижи
за тях. Тази жена не беше изключение от правилото.
Когато се срещнахме, нямах нужда от хороскоп, за да разбера, че тя е нещастна. Била женена
за съпруга си в продължение На 25 години и той внезапно избягал с по-млада жена. Транзитите на
Уран през тази година (1978) разкриха цялата история. Движейки се бавно през средата на знака
Скорпион, Уран беше стационарен в близка опозиция с нейното Слънце на 13 градуса в Телец
(Слънцето в женска карта нерядко се свързва с мъжа). Когато накрая Уран се задвижи директно,
той незабавно образува квадратура спрямо Сатурн от хороскопа й на 15 градуса във Водолей и
опозиция към Венера на 17 градуса в Телец. Горката жена, помислих си, Уран да донесе цялото
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това разстройство в живота й. И този ужасен съпруг да постъпи така след всичките години брак.
Все пак, докато обсъждахме нейното положение, се изясниха и някои допълнителни фактори.
Да, била е вярна съпруга в продължение на толкова много години, но тя сподели, че през повечето
време е презирала брака. Това бил съюз само по име, „без никаква любов”, ако използвам нейните
думи. Жената беше достатъчно почтена да приеме поддържането на брака от чувство за дълг, а и
поради страха й да не изгуби предлаганата от него сигурност. Тя се ужасяваше от непознатото и от
самотата. Коя би била, ако не беше съпругата на този човек? Какво друго би могла да прави? Така
че останала с него. Докато транзитиращият през Скорпион Уран не разрушава брака вместо нея.
Тя не е проявила волята да поправи лъжата на брака си, но по времето, когато Уран достига
средата на Скорпион, той се оказва неподготвен да остави маскарада да продължава. Уран не може
да толерира неистината и когато накрая образува опозиция спрямо нейните Слънце и Венера и в
същото време сключва квадратура със Сатурн, тъкмо съпругът й осъществява своята потребност да
разруши старото, фалшивото и износеното. Отричайки собствения си Уранов подтик и отказвайки
да напусне неудовлетворителния си брак, тя помогнала да се създаде ситуация, в която се е
наложило външни сили да свършат нейната работа. С други думи, била е принудена да се
споразумее с Уран - не по избор, а принудително.
Ако вие имате работа, която не понасяте и искате да напуснете, но се страхувате да
предприемете тази стъпка, вашата неудовлетвореност от заетостта ви ще изплува на повърхността
в различни форми. Вероятно постоянно ще закъснявате или ще намирате причини да се сърдите на
шефа си. Ще бъде само въпрос на време на вашия работодател да му стане невъзможно повече да
толерира лошото ви държание и ето че се виждате уволнени. Тогава вие си мислите: „Гледай как
ми стори това и това”, докато в действителност подсъзнателно сте предизвикали началника си да
направи нещо, което самите вие не сте в състояние да се принудите да свършите - а именно, да
промените положението си. Не мога да не твърдя, че нещо подобно се е случило с брака на тази
жена. Нейното подчертано нещастие, неодобрението й спрямо брака и съпруга вероятно са се
изявили по хиляди различни начини, въпреки че се е опитвала да бъде съвестна съпруга и да прави
нещата да изглеждат наред. Накрая мъжът извършва онова, което жената не успяла да се принуди
да стори. От астрологическа гледна точка всичко това се случва при опозицията на транзитиращия
Уран - изглежда така, сякаш той я е сполетял отвън, но реално жената просто е срещнала
собствените си отхвърляни Уранови потребности чрез посредничеството на друг човек.
Пробвах да пообясня на клиентката си този начин на мислене, но тя не успя да ме чуе. Все
още прекалено вкопчена в дневната фаза на кризата, тя не беше готова да види, че всичките тези
години на собственото й потискано желание да сложи край на връзката са свързани с напускането
на нейния съпруг. Вместо да разбира разпадането на брака като освобождение от лошо положение
и като възможност животът й да се отвори за нови или по-успешни връзки, тя прекара по-голямата
част от времето на сеанса в оплакване от мъжа си („Как можа да ми причини това?”), споделяйки с
мен най-подробните схеми как ще си отмъсти и ще му почерни живота. Стана явно, че в онзи
период тя най-силно се в нуждаела просто от пространство, където да се вайка и оплаква. Понататък в сеанса се помъчих да я накарам да дискутираме какво би могла да прави с живота си сега,
как да открие собственото си усещане за ценност и сигурност, независимо от брака. Въпреки някои
проблясъци на изплуване от кризата като преродена, тя все още си оставаше жертва на гнева
(Фурните в нея, последица от кастрирането на Уран през всичките тези години), и не беше особено
възприемчива към моите обяснения или внушения. Тя не можеше да види как всъщност
прекъсването на лошия брак би могло да й помогне да направи живота си по-хармоничен ) или поистински. Афродита все още не се е издигнала от пяната.
Прометей и Урановата враждебна реакция
Ако потискаме Урановите потребности вътре в себе си, у нас се раждат Фурните. Но все пак
задействаме ли се по поривите на Уран, има голям шанс онези, които са застрашени или объркани,
да отприщят Фуриите срещу нас. По един или друг начин трябва да си понесем последствията.
Дори и да сме сигурни, че сме сторили най-правилното и благородно нещо, оспорването на
авторитетите пробужда вина и наказание. Историята на Прометей го илюстрира добре.
Прометей бил един от титаните и името му означавало прозорливост - умението да вижда
предварително събитията. Когато Зевс започнал да се бие с титаните, Прометей предсказал неговаИ
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та победа и решил да вземе страната на Зевс срещу собствената си раса. В началото те били добри
съюзници и взаимно си услужвали. Прометей присъствал на раждането на Атина, която се появила
от главата на Зевс; в замяна Атина предложила да го обучава на астрономия, математика,
архитектура и други стойностни науки. В резултат Прометей израсъл много мъдър.
Но неприятностите назрявали. С течение на времето Прометей все повече се вълнувал от
несправедливостта, която долавял около себе си: защо боговете да имат монопол над познанието и
всички хубави неща в живота? Стремейки се да подобри положението на обикновените смъртни,
той предал знанията си на човешката раса. Зевс, ядосан от неговия опит да изравни смъртните с
боговете, наказал тези прегрешения, отказвайки на хората благото на огъня, при което Прометей бунтовник с кауза - откраднал от боговете олимпийския огън и го дал на човеците. Зевс си
отмъстил, като приковал Прометей на една скала в планината Кавказ, Там всеки ден идвал лешояд
да разкъсва и кълве черния му дроб.
Прометей представлява Урановата потребност у всички нас да прогресираме и напредваме, да
променяме съществуващото положение в името на нещо по-добро. Прометей стои зад онази част
от нас, която иска да се издигне над животинския ни произход и чисто инстинктивна природа, за да
стане нещо повече от онова, което вече сме. В мита Зевс символизира тази част от психиката, която
се съпротивлява на промяната и изисква да си платим за растежа и развитието. Зевс не желае да
споделя своите тайни и привилегии и наказва Прометей, задето се е опитал да го стори.
Същата динамика се прилага и спрямо транзитите на Уран. Под тяхно влияние е възможно да
получим проблясък в нашата съзнателност, просветление, което променя начина, по който гледаме
на самите себе си или на живота си. И все пак непосредствените резултати от това откритие
невинаги са приятни: например, ако винаги сте се смятали за любезен и грижовен човек, а внезапно
разберете, че зад положителното си настроение сега чувствате завист и огорчение при вида на
близки приятели, които изглеждат по-щастливи или по-успели от вас. Разбирането, че не сте
хубавият човек, за който сте се мислели, може да дойде като разстройващ шок, един вид наказание
за съзнанието, с което сте се сдобили.
Или е възможно внезапно да видим ясно как досегашната отрицателна подсъзнателна
представа, която сме градили за себе си, ни е пречила да се радваме на живота. Ти разбираш, че в
продължение на много години си вървял през живота с подсъзнателна вяра, че стоиш по-ниско от
другите, и сега може да се наложи да се изправиш срещу безпочвеното себеотричане и пропуснатите възможности, срещу пропиляното време или многото случаи, в които ниската оценка за
себе си вреди или излага на риск развитието. Да осъзнаеш своята отрицателна себепредстава
безспорно е добро нещо, понеже това знание в същността си позволява човек да промени
разрушителните модели. Но какво ще кажете за факта, че ако бяхте стигнали до това прозрение,
животът ви можеше изобщо да бъде много по-щастлив и успешен? Дори и радостен пробив към
ново ниво на съзнателност понякога е съпроводен от угризения на съвестта, срам, вина или стеснение за онова, което сме били преди. Промяната си има цена.
Независимо дали другите ни нападат заради промените по Уран, които сме направили в
живота си, налага се да се справяме и със собствената ни вътрешна вина, и с онази част от нас,
която очаква да бъде наказана за нарушаването на установените модели. При мен дойде на
консултация една жена, в чийто хороскоп транзитиращият Уран пресичаше куспидата на седмия й
дом. Тя решила да прекрати настоящата си връзка, за да започне нова с друг човек, когото
срещнала наскоро. Дори и почти сигурна, че решението й е правилно, тя все още чувстваше вина за
действията си и очакваше, че ще пострада по някакъв начин. Жената се тревожеше, че мъжът,
когото изоставя, ще получи срив, ще се разболее или дори ще се самоубие заради нейните
действия. Тя си представяше, че новата връзка няма да върви и накрая ще остане напълно сама.
Понякога нашата вина и страх от наказание са подсъзнателни - дори не знаем, че очакваме
разплата. За нещастие, онова, което не осъзнаваме, си има начин да ни обсеби. Без да разбираме
какво правим, ние несъобразително подреждаме нещата или привличаме онова, което
подсъзнателно очакваме. Например, ако разтрогнете съществуваща връзка заради нова, поради
собствената ви неосъзната вяра, че би трябвало да страдате заради стореното, може да стане така,
че с действията си да застрашите новото партньорство. И все пак, ако сте наясно с онази част от
вас, която очаква възмездие за Урановите ви прегрешения срещу установения ред, вие ще сте в
състояние да наблюдавате себе си. Ще можете да гледате по-обстойно, за да видите, че
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несъзнателно действате така, че да бъдете наказани за действията си по Уран.
Божественият разум
Всички ние притежаваме вътрешно Аз, което води, регулира и надзирава нашето развитие. То
ни поставя в такива ситуации и обстоятелства, от които се нуждаем, за да растем и да се разгръщаме, но през повечето време не осъзнаваме тази част от себе си. Вътрешното Аз върши своята
работа, без да е необходимо да знаем това. Все пак при транзит на Уран е възможно да надзърнем в
неговите дела. Един воал се вдига и ни се явява по-широка картина и в нашия живот. От тази
гледна точка съзираме истинския смисъл зад случващото се по всяко време в битието ни и
направлението, до което вътрешното Аз възнамерява да вървим. Урановата визия изяснява какви
стъпки е необходимо да предприемем или какви дела следва да извършим, за да си съдействаме с
онова, което същината ни е намислила за нас. Дори и насред кризи и трудности, намесен ли е
Уранов транзит, нерядко ставаме по-способни да разберем защо привличаме подобни случки и
какво трябва да ни покажат те или на какво да ни научат.
Например при мен дойде за консултация един човек, в чиято карта транзитиращият Уран
образуваше съвпад с Юпитер в десетия дом, дома на кариерата. Компанията, където работел, тъкмо
обявила банкрут и го съкратили. Въпреки това той ясно усетил, че неговото уволнение служи на
определена цел: не бил много щастлив или удовлетворен от службата си, така че сега бил принуден
да се изправи срещу тази ситуация и да се огледа за работа, която да бъде по-близо до неговите
желания. Човекът преживяваше разрива, нерядко свързван с Уран, но същевременно той успя да
разбере защо му е бил необходим. Подобен случай имах с консултирането на актьор в момент,
когато транзитиращият Уран образуваше квадратура към Слънцето от наталната му карта в пети
дом. Преди да дойде при мен, той дълги години се радвал на успех и редовна заетост, но
„късметът” му сякаш се променил под този транзит. Не можел да си намери никаква актьорска
работа. Все пак, вместо да потъне в горчива депресия, човекът ми каза, че знае защо му се случва
това винаги бил искал да се пробва в писането и сегашното обръщане на късмета му давало
възможност да го стори. Подобно на човека, който беше съкратен, актьорът преминаваше през
онова, което много хора биха нарекли грапава земя, той все пак беше способен да види, че
трудностите служат на някаква по-голяма цел. И обратно, когато преживяваме кризи, основно
съответстващи на транзити на Нептун или Плутон, вероятно ще ни бъде доста по-трудно да доловим откритието или целта, пред които трябва да се изправим.
Не само че имаме по-дълбоко или вътрешно Аз, което регулира нашето развитие, но много
астролози и философи вярват, че целият космос също се разгръща според някакъв голям план или
подредба. С други думи, съществува по-висш организационен център на творческа интелигентност,
който направлява и ръководи еволюцията на целия живот. В тази насока Дейн Ръдиар приравнява
Уран с „мощта на универсалния ум”. Транзитите му понякога свързват нашето съзнание с
функционирането на тази по-висша интелигентност, като ни позволяват да зърнем нейните цели и
намерения и да добием прозрение за онова, което някои наричат Божествен разум. Под влиянието
на Уран смятаме, че знаем истината с главно „И”. Съответно можем да предприемем действия,
които вярваме, че са в съзвучие с желанието на Бога или на космоса. Усещаме, че не нашата лична
воля настоява да следваме определен път или план, а това е волята на Бога, който иска да действаме
по някакъв начин. Или както Ръдиар заявява, „преобразеният индивид става фокална точка за
освобождаване на мощта на Универсалния ум”.
Очевидно в някои случаи вярата, че действаме от името на някакъв всезнаещ по-висш
авторитет, води до най-малко до арогантност, високомерие и раздуване на егото, в най-лошия
случай -до психарско поведение. Историята помни много жестокости и несправедливости,
извършени от слепи, самообявили се за справедливи индивиди и нации, които претендират, че са
пълномощници на божествената воля. Но все пак не бива да отхвърляме концепцията за
универсалния ум. Мистици и ментори от разнолики цивилизации и епохи нееднократно са
обявявали съществуването на по-висш обединяващ елемент, който се просмуква през целия живот.
И както показват последните изследвания, много учени не биха спорили по този въпрос. Физикът
от XX в Фритьоф Капра (Водолей, роден с Уран в Телец в дванадесети дом и в съвпад с
асцендента) е казал следното за свързаността на целия живот:
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„...съвременните физици разкриват базисната цялостност на вселената. Те
показват, че не можем да разградим света на независимо съществуващи по-малки
единици. Докато проникваме в материята, природата не ни показва какъвто и да било
основен, изолиран изграждащ елемент, по-скоро се явява като сложна мрежа от връзки
между отделните части от едно единно цяло. Както Хайзенберг го изразява: „Така
светът изглежда като заплетена от събития тъкан, в която връзки от различен тип се
редуват или се застъпват, или се съчетават и по този начин определят текстурата на
цялото.””
Изявлението на Капра подкрепя мистичната концепция за универсалния разум, който
обединява цялата вселена чрез сложна мрежа от връзки. Нищо не може да бъде разбирано отделно,
а само във взаимодействието му с други неща. На дълбоко ниво всички сме свързани един с друг;
умовете и съществуванията на всичко са неделимо преплетени.
Ако умовете ни са свързани, никак не е трудно да оценим идеята, изтъкната от Исус Христос
и философа Пиер Теяр дю Шарден: „Веднъж съзряна истина, дори и от един-единствен ум, накрая
винаги се налага над съвкупното човешко съзнание.”
Британският учен Рупърт Шелдрейк предлага нещо сходно; Той вярва, че съществуват
невидими организиращи полета (наречени от него „морфогенетични полета”), които свързват един
с друг членовете на даден вид. Ако кой да е участник в общността научи нещо, морфогенетичното
поле за този вид се променя, така че другите от кастата да го последват. Още веднъж стигаме до
концепцията за групов ум.
Урановите транзити могат да задействат нашето умение да се свързваме с функционирането
на универсалния разум и да го разбираме, което ни позволява да вникнем в намеренията и насоката
му. Когато това се случи, ставаме канал или посредник, посредством който може да се прояви
някаква нова идея или тенденция, циркулираща в колективната психика. Очевидно е, че не всеки
ще бъде повлиян от Уран по този начин, но работните ми файлове показват много хора, които - при
значим такъв транзит - са послужили като медиуми, чрез които са били разпространени нови идеи.
Веднага се сещам за два примера. В първия случай става въпрос за кинорежисьор, роден с Венера
във Везни в тригон с Уран в Близнаци. Когато транзитиращият Уран стигна да опозиция спрямо
началното си положение, той започна да експериментира с нови техники в музикалните клипове.
Не само че спечели овации за техническата си гениалност, но и създаде в средите си изцяло нова
тенденция. Друг пример е жена, родена със съвпад Меркурий/Марс в Риби, който прави квадратура
към наталния Уран в Близнаци. Когато Уран се движеше през Стрелец и образува квадратура
спрямо конюнкцията Меркурий/Марс, тя въведе някои нови концепции в образованието, които се
възприеха и развиха нашироко.
Независимо дали вярваме в тезата за универсалния, или групов разум, няма съмнение, че
Урановите транзити нерядко стимулират по-голяма политическа съзнателност. При някои значими
негови аспекти определени хора разглеждат нови системи или концепции, които според тях ще
сменят или подобрят съществуващия ред на нещата; понякога откриват каузи или идеали, които
оспорват застиналите и остарели структури в обществото. По този начин Уран провокира не само
персоналния, вътрешния растеж и промяна, но и еволюцията на социално равнище.
След като установихме някои ръководни напътствия за тълкуване на Урановите транзити,
можем да разгледаме по-отблизо специфичното им проявление спрямо планетите и през домовете.
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5
Транзитите на Уран спрямо планетите
и през домовете
Уран-Слънце
Сами по себе си тригоните и секстилите на транзитиращия Уран спрямо Слънцето обичайно
не са усещани като особено съкрушителни. Даже напротив, те подсказват време, когато сме в
съзвучие със собствените си вътрешни потребности да развиваме и обогатяваме себе си по небивал
досега начин. Част от нас е в настроение да се разкрепостява, да изследва и експериментира с
живота ни и ние можем да се възползваме от хармоничните транзити Уран/ Слънце, като следваме
тези пориви. Възможностите за промяна понякога идват посредством хората, които срещаме, нова
работа или образователен курс. Домът, през който се движи Уран, местоположението на наталното
Слънце и домът, който съдържа Лъв в себе си или започва от същия знак, ще представляват
сферите, в които е възможна експанзия. При всеки транзит Уран/Слънце се налага някои от
съществуващите в битието ни структури да си отидат, за да направят място за нови неща. Колко
разрушение ще донесе със себе си транзитът зависи до голяма степен от рождените аспекти на
Слънцето. Стига светилото да няма твърде много стресиращи натални аспекти към Сатурн или
друга външна планета, процесът на интегриране на промените в битието ни при благоприятни
транзити Уран/Сатурн не би трябвало да е особено труден.
И все пак съвпадите, квадратурите и опозициите на транзитиращия Уран спрямо Слънцето
нерядко носят множество размествания на пластовете. Ако сме от типа хора, които се наслаждават
на вълнението от промяната, ще ни бъде по-лесно да се справим с тези транзити. Но страхуваме ли
се от непознатото и неизпробваното, ще направим всичко възможно да задържим съществуващото
положение, дори и в него да не сме щастливи - тогава тежкият транзит на Уран спрямо Слънцето
няма да ни се стори приятен. Нехармоничните аспекти при обмена Уран/Слънце обичайно са
придружени от усещане за безпокойство. Може да се чувстваме отегчени или хванати в капан от
обстоятелствата в нашия живот. Случва се и да упрекваме другите за собствената си
неудовлетвореност: „Ако моят съпруг, жена, шеф или родители бяха различни, аз нямаше да се
чувствам така.” До някаква степен това може да бъде вярно, но не е задължително хората около
нас да трябва да се променят, а ние да си оставаме същите. Следва да обърнем внимание на онази
част от нас, която е неспокойна и неудовлетворена, и да направим място за навлизане на нови неща
в битието ни. През този период вътрешното Аз иска да се променим и отричаме ли тези тенденции,
по-скоро ще притеглим разрушението отвън, което ще ни застави да им се подчиним. Или, понеже
използваме твърде много от нашата енергия да възпираме онази част от нас, която се нуждае от
въвеждането на промени, накрая се чувстваме изморени, болни или депресирани. Трудните
транзити Уран/Слънце не изискват да разрушим всяка структура в битието ни, но вероятно ще
трябва да направим някои важни нагаждания и смени, за да уважим новия растеж, указван от
аспекта между планетите.
Слънцето е и символ на бащата, ето защо транзитите Уран/ Сатурн понякога показват
промени във връзката ни с него. Отново силно зависи от наталните аспекти на светилото: ако то
сключва напрегнати ъгли, транзитните Уранови аспекти тригон или секстил може да създадат
удобен случай за положителна промяна в отношенията ни с бащата. Вероятно е да се подобри
общуването и предишните негативни модели на свързване да отстъпят пред откритост и ново
разбиране. И все пак съвпадите, квадратурите и опозициите на транзитиращия Уран към тежко
аспектирано рождено Слънце проявяват тенденцията да вадят на показ вътрешно присъщи
проблеми между нас и бащите ни. Някои от клиентите ми при такива транзити усетиха потребност
да дадат отпор на бащата, предизвиквайки неговия авторитет над тях, и да открият по своему какво
представляват.
Аспектирането на Слънцето от транзитиращия Уран символизира и откриването на „бащата
вътре в нас”, което е способността да поемаме отговорност и да направляваме собственото си
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съществуване. През този период няма да е лесно да се адаптираме спрямо исканото от другите
хора, особено ако не е в съответствие с онова, от което усещаме, че самите ние се нуждаем. Вместо
да се приспособяваме към околните, може да се окажем в положението ние да изискваме те да се
пригаждат към нас. Транзитите Уран/ Слънце ни пробуждат за собствената ни сила и това може да
се прояви в битки с авторитетни фигури и въставането ни срещу хора, на които преди сме
позволявали да ни контролират и да ни влияят. Ако една жена все още не е влязла в контакт със
собствената си сила или не е развила утвърдителната си страна, именно сега е времето да го стори.
Освен да се възползва от този транзит, за да заздрави собствената си идентичност и изразяване, тя
може да изпита неговите ефекти посредством мъжете, които познава или среща през това време.
Например е възможно да се запознае с човек със силен Уран в наталната си карта или с някой,
който също преминава през значим Уранов транзит. Той би могъл да бъде дързък, динамичен и да
внесе изцяло нова енергия в нейния живот или съвсем различна перспектива за света. По този
начин тя въвежда Уран в своята сфера с посредничеството на мъжкото влияние над нея. В някои
случаи жената нерядко открива, че мъжът, с когото е свързана, преминава през големи промени
или разрив, когато Уран транзитира спрямо нейното Слънце. В резултат на случващото се с него се
променя и нейният живот.
Независимо от вида им, под влиянието на най-трудните транзити на Уран към Слънцето
много вероятно е да не сме най-кроткият за съвместно съществуване човек. Ставаме лесно
възбудими, натегнати като струна, непредвидими и неспокойни. Искаме да премахнем онова, което
усещаме като потискащо, и да се освободим от ограниченията на традицията или миналото
обуславяне. Главата ни „жужи” от нови идеи и начини да гледаме на живота. Ако сме в състояние
да приемем този прилив на енергия и извършим необходимите промени възможно найдипломатично, тези транзити - дори и да не са най-лесните - означават важна стъпка напред в
собственото ни разгръщане.
Уран/Луна
Докато Слънцето насочва към начините ни да изразяваме своята индивидуалност и власт,
Луната влияе върху нашите емоции и чувства - маниерът, по който инстинктивно отговаряме или
реагираме на другите. Тя говори и за условията на домашния ни живот, както и за всичко свързано
с майката или майчинството и за нашите връзки с жените като цяло. Когато транзитиращият Уран
формира аспект с рождената Луна, той сигнализира, че се нуждаем от промяна или разрушение
тъкмо в нейните сфери на влияние.
При тригон или секстил на Уран спрямо светилото обикновено ни е по-лесно да се справяме с
промените, свързвани с Уран, а чувствата ни могат да бъдат засилени или възвисени и ставаме повъзприемчиви към нови преживявания от емоционален характер. През разглеждания период и
мъжете, и жените имат възможност да изпитат широк диапазон от емоционални отклици вътре в
себе си. При мъжете това нерядко се случва чрез среща с жена, която ги пробужда чувствено. В
наталната карта на жена хармоничните аспекти на Уран спрямо Луната показват по-нататъшно
разгръщане на нейната женска идентичност. Например в много случаи съм наблюдавал мои
клиентки да стават майки за кръв път именно при тригон или секстил на Уран спрямо тяхната
натална Луна.
Така и ако при хармоничен аспект на транзитиращия Уран спрямо Луната ни се преместваме,
промяната по-скоро ще бъде за добро, дори и отначало пренасянето да ни се струва разрушително
и неудобно. Тригонът и секстилът също могат да се проявят като положителен пробив във
взаимоотношенията ни с майката. Умението да се изслушваме взаимно се подобрява и ние
откриваме, че сме способни да бъдем с нея, без да се чувстваме обсебени или овладени. По-лесно
ни се удава да откъснем и отделим себе си от нея, и следователно - да я видим по-ясно. Но все пак
при тежки транзити на Уран към Луната е възможно да срещаме проблеми с майката. Ако нашата
природа е била твърде много свързана с нея, сега има вероятност да се наложи да се изправим
насреща й, за да установим по-явно отделна идентичност. Трудните аспекти съвпад, квадратура
или опозиция на транзитиращия Уран към Луната също може да описват време, когато нашата
майка преживява разрив или промяна в собствения си живот.
При предизвикателен транзит Уран/Луна някои млади майки е възможно да се чувстват
раздразнени от ограниченията на майчинството и да пожелаят да потърсят отдушник, изразявайки
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други страни от себе си. При по-възрастните жени тези транзити Нерядко съответстват на
промените в менопаузата, което означава, че е дошло времето за изследване на нови начини за
изразяване на лунните потребности да се грижим за другите и да ги подхранваме. Мъжете с
транзити Уран/Луна може да притеглят към себе си представителки на другия пол със силно
повлияна от Уран природа, които сменят своя опит или възглед за живота, или да имат близък
контакт с жена, преминаваща през значима трансформация или себепреоценка, която пряко засяга
съществуването и. Децата с транзити Уран/Луна обикновено ще изживяват тяхното влияние в
отношенията с майката, като самата тя може да среща предизвикателства и разрив.
При съвпад, квадратура или опозиция на транзитиращия Уран спрямо Луната ще бъдете
склонни да изживявате някакво оправдано несъгласие или тревожни емоционални състояния. Ако
сте били от типа хора, които никога не се разплакват лесно, внезапно може да се окажете съсипани
и да се обливате в сълзи и при най-малката провокация. Не само сюрпризирате себе си, но и изненадвате другите с чувствата си по това време. Някои хора при труден транзит на Уран спрямо
Луната са дотолкова изтощени от емоциите, които изплуват на повърхността, че се страхуват, че
изпадат в нервен срив или че губят всякакъв контрол над самите себе си. Възпираните досега
чувства изригват в съзнанието и разбиват задръжките. Ако транзитиращият Уран се свърже с
нехармонично аспектирана рождена Луна, през този период вероятно ще се окаже необходимо да
се потърси някакъв съвет или консултация - някой, с когото да можем да изследваме толкова
сприхави емоции. Например при мен дойде една жена, в чиято карта Уран транзитираше върху
Луната, която образуваше натална квадратура с Плутон. Тя скоро беше родила второто си дете и
страдаше от остра след-родилна депресия. Квадратурата между рождената Луна и Плутон е аспект,
описващ чувства с мрачна или интензивна природа, който е активиран от транзитиращия върху
Луната Уран. Тя усещаше вина заради разрушителните си фантазии - и за себе си, и за детето, но
разговорите за тези чувства й помогнаха да развие по-голямо разбиране и обективност за онова,
което преживяваше.
Луната разкрива много неща за нашето ранно възприятие за майката и обкръжението, затова,
щом Урановите транзити засегнат нощното светило, възможно е някои от тези модели отново да
изплуват на повърхността в облика на актуална ситуация. Един мъж дойде при мен за тълкувание
на хороскопа си, когато транзитиращият Уран изяви аспекта квадратура Луна/Сатурн от наталната
му карта. Той бил отгледан от стриктна, конвенционална майка, която не успявала да отговори на
емоционалните му потребности, и когато Уран задействал този аспект, мъжът отново се оказал във
връзка с жена, която усещал, че не го разбира и не се отнася към него така, както му било
необходимо. Посредством настоящото му партньорство Уран показал по-ранния проблем, който е
имал в детството. За него настъпило времето да изследва не само непосредствените си чувства към
своята сегашна партньорка, но и неразрешените емоционални проблеми, съществували между него
и майка му.
Когато Уран прави труден транзит към Луната, твърде вероятно е да се чувстваме неспокойни
и притеснени в сферите или областите от живота, показвани от замесените домове (наталното
родово разположение на Луната, домовото положение на транзитиращия Уран и домът, започващ
от Рак или съдържащ този знак.) Може да ни се иска да се изтръгнем от всякакви обстоятелства,
които вярваме, че ни ограничават или притискат. Въпреки че е уместно да изследваме нашите
чувства на огорчение и недоволство, невинаги е много мъдро да се задействаме твърде бързо по
тези потребности - особено ако преди сме действали според модела на лесното разрушаване на
статуквото, независимо дали се усещаме хванати в капан или не на мястото си. Преди да направим
каквато и да било значима промяна, нужно ни е да отделим време за изследване на нашето желание
да избягаме или да разрушим съществуващата връзка или структури в живота ни. Ако еволюцията
или растежа ни наистина са блокирани от актуалните ни житейски обстоятелства, може да е
належащо да се задействаме по Урановите си пориви и да се освободим. Все пак е възможно да
открием, че външната ситуация не е наистина онова, което ни възпира; може да разберем, че
блокажът е вътрешен и вероятно сме проектирали върху обкръжението собствените си скрити
страхове или боязънта да напредваме в живота си. Обвиняваме другите, задето ни ограничават,
докато в действителност ние се колебаем или се плашим да развиваме себе си по нови начини. В
конкретния случай не външните обстоятелства са погрешни и подлежащи на смяна, а нашата
вътрешна съпротива, пред която следва да се изправим. Подтиците да разрушим статуквото през
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този период може да възникнат поради дълбок страх от обвързване, който сам по себе си е нещо,
заслужаващо подробно изследване.
Възможно е да преживеем труден транзит Уран/Луна чрез външни събития, привидно извън
нашия контрол, които разтърсват света ни или застрашават нашата сигурност. Може да приключи
връзка или да бъдем заставени да се преместим, или и двете. И отново, дори всичко това да
изглежда изцяло работа на съдбата, би трябвало да отделим време, за да преценим какви чувства
сме изпитвали преди този разрив, които по някакъв начин са свързани с привлечените от нас
събития в живота ни. Нашите собствени не-признавани желания за промяна, които са проектирани
навън и се връщат към нас посредством външна намеса, може да имат нещо общо с катаклизмите,
случващи се около нас. Ако изследваме ситуацията, но не откриваме връзка между тези събития и
скрити копнежи в самите нас, вероятно същинското ни Аз смята катаклизмите за необходими, за да
развием определени качества, което не би се получило, ако животът ни си остане същият.
Уран/Меркурий
Ако се надяваме на умствено спокойствие и яснота, изобщо няма да ги постигнем през
периода, когато транзитиращият Уран образува аспект спрямо Меркурий - дори и ъгълът да е
тригон или секстил, предначертано е мисленето ни да се промени. Нашите умове ще бъдат повъзприемчиви към нови идеи, които ни осеняват по пътя ни. Обучението или изучаването на нови
предмети би било добро приложение на тези транзити. Старите модели на разсъждение и
обичайните мисловни форми се заменят от дръзки становища, прозрения и умение да гледаме на
живота от различна - в сравнение с досегашната - перспектива. Под тези транзити интуицията
работи добре и сме в състояние да намерим вдъхновени разрешения на някои проблеми или
трудности, които са ни възпирали или преследвали от дълго време. Отговорите и разрешенията ни
хрумват ненадейно и в неочакван момент.
Когато Уран формира тригон или секстил към Меркурий, ние ще бъдем облагодетелствани от
изследването на квартала, града или страната, които обитаваме. Докато го вършим, вероятно ще
открием хора, места, групи, общества и дейности, които стимулират нашия ум и интереси. По това
време може да бъдем привлечени от ураниански теми - като започнем от астрологията, метафизиката, екологичните въпроси и стигнем до науката и компютърните технологии. Отворени сме
към нови идеи и тенденции, циркулиращи в атмосферата, и е вероятно да се проявим като
говорители, които ги пропагандират или разпространяват. Обкръжението е готово да възприеме
онова, което имаме да кажем, и разглежданите транзити са най-благоприятни за впускане в нови
схеми, предложения или кампании. Ако през същия период се занимаваме с писане или някаква
форма на говорене пред публика или обучение, умът ни ще работи добре, въодушевен от
прозрения и нови идеи.
Времето на съвпад или трудни аспекти на транзитиращия Уран спрямо Меркурий е период на
умствена стимулация, но може да донесе повече проблеми от тригона или секстила. Тогава умът ни
вероятно ще е хиперактивен или хаотичен, чувстваме се нервни непримирими, неспособни да се
установим лесно в каквато и да било ситуация. Ако сме били спокойни и добре организирани,
свиквали да се трудим на удобно място, трудните транзити на Уран спрямо Меркурий биха могли
да ни причинят някои грижи. Без обичайната си умствена уравновесеност и стабилност се
чувстваме така, сякаш сме изгубили контрол над себе си: под влиянието на тези транзити някои
хора дори развиват конвулсии, тикове или нервни смущения. Ще бъде от полза човек да открие
конструктивен удушник за повишената умствена енергия - нещо, което да канализира ускореното
темпо на ума. Една смислена програма от физически упражнения, спорт или йога също попива
прекомерната умствена активност и ни помага да се отпуснем.
Идеите и прозренията идват с такава мощ и сила, че съществува опасност балансът ни да бъде
нарушен; дори някои от хрумванията ни да са съвсем валидни, твърде вероятно е да се отнесем на
някъде. Тук са потребни предпазливост и ограничение, както и вероятно ще е добре да обсъдим
нашите мисли и чувства с някого, за когото вярваме, че ще ни помогне да различим полезното в
нашето мислене от крайното или неуравновесеното. Под тези транзити дори някой може да хареса
и да бъде обсебен от схващания и вярвания със съкрушителна и неконтролируема сила. Смятаме,
че сме зърнали истината и трябва да действаме в съгласие с нея. По-късно, когато транзитът
премине, може да се обърнем назад и да се чудим какво точно е влязло в нас, какво ни е обсебвало.
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Понякога се учим само от допуснатите „грешки”.
Нерядко част от мисленето ни е с радикална и необикновена природа. Тези идеи може да
бъдат вдъхновяващи и заслужаващи внимание, но именно интензивността, с която действаме по
тях и ги усещаме, следва да бъде преразгледана и понякога коригирана. Стига да процедираме с
известна предпазливост и здрав разум, през този период ще успеем да се борим твърдо и
резултатно за всяка кауза или принцип, в които вярваме.
През времето на транзитите Уран/Меркурий нашите мисли и начинът ни да ги изразяваме не
са предопределени да останат същите. Когато аспектът е тригон или секстил, ние сме готови да
възприемаме нови идеи, а обкръжението пък, общо взето, е отворено към нашите нови прозрения.
Все пак е възможно случаят да не е такъв, ако транзитиращият Уран сключва квадратура, опозиция
или съвпад към предизвикателно аспектиран рожден Меркурий: тогава други хора или външни
сили изглеждат решени да оспорят или да променят онова, което вярваме или мислим, във време,
когато не се усещаме готови или способни да направим подобни настройки. Особено при
опозицията се чувстваме така, сякаш Уран ни връхлита отвън, опитвайки да разруши рамките и
структурите в нашия живот. И все пак, ако при тези транзити привличаме подобен тип ситуации,
вероятно вътрешното ни Аз работи посредством други хора и външно посредничество, за да ни
разтърси по някакъв начин, което е нужно за по-нататъшния растеж и развитие. Обратното, през
този период бихме могли да имаме много оригинални прозрения и интуиция, които другите хора
не разбират или не приемат. Те вероятно ще смятат нашите възгледи за твърде противоречиви,
непрактични, чудновати или прекалено изпреварващи времето си.
Меркурий се свързва с братята, сестрите и взаимоотношенията ни с роднините като цяло.
Когато транзитиращият Уран образува тригон или секстил към Меркурий, може да ни споходи положителна промяна или влияние посредством родственици или близки. Възможно е някой нов
проект, интерес или обучение, в което те са ангажирани, да възвиси и заинтересува и нас. И все
пак, когато транзитиращият Уран прави нехармоничен аспект спрямо Меркурий, понякога се
случват спорове, разриви и делби. Изисква се някаква форма на компромис или спогодба, дори ако
на двете страни им трябва повече време, за да склонят на по-голяма гъвкавост. Ако прекалено
тясно сте се идентифицирали с роднина или близък с цената на развитието на собственото ви
мислене и възглед за живота, раздялата или битката с него може да бъде необходима, за да ви
подпомогне да отделите идентичността си от неговата.
Всеки контакт между транзитиращия Уран и Меркурий показва време, когато нашият ум и
мисленето ни са по-могъщи от обичайното и могат да упражнят силно влияние и над самите нас, и
над другите. През този период сме в състояние да използваме конструктивно нашите умствени
способности и въображение, като създаваме по-скоро положителни образи, отколкото
отрицателни. Една стара поговорка казва, че енергията следва мисълта. Наистина е така.
Уран/Венера
Аспектите на транзитиращия Уран спрямо Венера носят промени или разрушение в сферите
на любовта, връзките и съзидателността. Ценностите ни вероятно ще се променят: онова, което за
нас е красиво, привлекателно или желано, сигурно няма да е същото, както преди. Начинът, по
който творчески изразяваме себе си, през този период също ще се измени или разкрепости.
Когато Уран транзитира спрямо Венера в тригон или секстил, тези трансформации
обикновено протичат по по-мек или плавен начин. Това е подходящо време за съживяване на
съществуваща връзка, която е станала скучна или монотонна. Разчупете старите си навици,
посетете нови места с вашия партньор, опитайте неща, които не сте правили преди. Ако сте били
твърде зависими от някой друг, бихте могли да използвате този транзит, за да откриете какво представлявате сами по себе си, като отделите време да изследвате и развивате отделно от връзката
вашите собствени интереси и идентичност. Независимо дали вече сте обвързани или не, възможно
е да срещнете друг човек, когото намирате за стимулиращ и възбуждащ, някой, който ви навежда
на нови идеи, интереси и начин на световъзприятие. Тази връзка понякога е сексуална, въпреки че,
когато е замесен Уран, възможно е да се радваме на среща на умове, което не е задължително да
изисква сексуално изражение. Нерядко съществува и привличане, но трудни обстоятелства биха
могли да възпрепятстват изследването на връзката на това ниво.
В моята практика всеки транзит Уран/Венера благоприятства творческото изразяване. Ако не
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сме били в досег с нашата съзидателност, тези транзити бележат подходящо време за изследване на
творческата ни страна. Ангажирани ли сме вече в някаква артистична дейност, това е период на
експериментиране с нови техники, средства или пътища на изразяване. Но все пак при тежките
транзити е възможно творческите ни усилия да бъдат смятани за шокиращи, екстремни,
неконвенционални или изпреварили времето си.
Аспектите съвпад, квадратура или опозиция на транзитиращия Уран към Венера нерядко са
толкова вълнуващи, колкото ъглите тригон или секстил, но те показват и склонност да бъдат поразрушителни, разтърсващи или предизвикателни. Ако сме понасяли усещането за неспокойствие
и огорчение в съществуваща връзка, но сме сторили малко или почти нищо за подобряване на
положението, тежките транзити може да означават раздяла или тръгване по различни пътища.
Докато се задейства влиянието на транзита, напрежението се натяга до такава степен, че накрая
изразяваме гласно растящото си огорчение или предприемаме някакви действия. Ако не сторим
нещо, за да променим положението, вероятно външни обстоятелства ще свършат работата вместо
нас и може би тъкмо партньорът ни ще разруши връзката, ще й сложи край. Ние сме склонни да
асоциираме Уран с неочаквани събития, които идват изневиделица. Но аз все пак вярвам, че дори и
да е възможно транзитиращият Уран да се свърже с привидно внезапния край на една връзка, повероятно е в нея да са съществували неразрешени проблеми или трудности, назрявали под
повърхността в продължение на години, за да се проявят чрез драматични или решителни действия, когато евентуално Уран „удари” Венера.
Всичко това звучи гадно и неприятно и нерядко е така. Все пак е възможно да разберем тези
транзити и да се справяме с тях по по-конструктивен и творчески начин. Когато разстройството излезе на повърхността и подложи на сериозно изпитание съществуваща връзка, Уран ни осигурява
възможност да изследваме какво не работи правилно или не е изразено в сегашното положение и
може да подейства като подбуда за изпробване на други начини за свързване, които да вдъхнат нов
живот на партньорството. Ако ние или половинката ни непрекъснато сме надничали в джоба на
другия, не е задължително Уран да изисква връзката да приключи, но да желае да установим поголяма самостоятелност и независимост.
Тази планета ни преобръща. Били ли сме твърде зависими, Уран иска да станем поавтономни. И все пак, ако нашият модел е представлявал отбягване на ангажираността,
дълбочината или верността, транзитът Уран/Венера често бележи време, когато откриваме
потребност и желание в себе си за моногамия. Уран ни насърчава да опитаме онова, което още не
сме пробвали, и да се научим да се свързваме с другите по нови начини.
Дори и идващ с добра воля и намерение, трудният транзит на Уран към Венера може да
означава края на една връзка. В много случаи, когато разривът се случва при тези транзити, съм
забелязал, че едната, а понякога и двете участващи страни са прозрели „уместността” или
необходимостта от раздялата. Дълбоко усещаме, че партньорството се нуждае от приключване или
промяна, за да отворим живота си по такъв начин, както не бихме могли, ако връзката си беше
останала непроменена. Още изпитваме потребност да скърбим за отминаващото, но Уран
подпомага настройването, понеже активизира онази част от психиката ни, която е в състояние „да
види” нуждата една фаза да приключи, така че да започне друга. Правех хороскоп на двама души,
които бяха заедно от седем години. В картата на мъжа транзитиращият Уран образуваше опозиция
спрямо рождената Венера, а по същото време в радикса на жената транзитиращият Уран квадратираше нейната Венера. Напрежението се бе натрупвало в продължение на години и транзитът
на Уран извади на повърхността тяхната нервност и разстроеност. Двамата опитвали различни
начини да вдъхнат нов живот на връзката и тя да продължи, но нищо не сполучило. Един ден, в
средата на съответните им транзити, те се спогледали и си казали: „Добре, време е да тръгвам.”
Урановият транзит към Венера в картите и на двамата обозначил момента, когато те станали
способни да признаят необходимостта от раздялата. Никой от двамата не знаел къде ще отиде
после, освен това осъзнавали, че ще страдат и скърбят за онова, което оставят след себе си, но
въпреки всичко не изпитвали съмнения какво трябва да сторят.
Разбира се, невинаги и двамата партньори усещат влиянието на Урановите транзити по едно и
също време. Онзи, чиято карта е задействана от Уран, може да иска да приключи или промени
връзката, но неговият партньор да не се чувства така. Възможно е да се случи дори и обратното:
вие изживявате транзит Уран/Венера, но вашата половинка ви напуска или желае промяна във
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взаимоотношенията. Ако случаят е такъв, щом честно анализирате себе си, може да откриете, че
партньорът ви е последвал съвета на разстройството или неспокойствието, което вие дълго време
сте отричали или потискали.Разривът, който тези транзити носят, понякога е временен. Вие или
другият имате връзка или за известно време искате да бъдете независими, може би дори да живеете
изолирано; но когато транзитът премине, тези чувства отшумяват и се събирате наново, за да
подхванете пак връзката в ново равновесие.
Твърдият аспект на транзитиращия Уран към Венера невинаги означава края на интимни
взаимоотношения. Ако до въпросния момент не сте ангажирани във връзка, транзитът може да показва нейното навлизане в живота ви, въпреки че поради „непредвидимостта” на Урановото
влияние не е сигурно дали тя ще продължи отвъд времетраенето на транзита.
Уран/Марс
Уран възвисява и интензифицира всяка планета, която засегне чрез транзит, и когато образува
тритон или секстил към Марс, може да очакваме период, през който се чувстваме по-живи или поенергични от обичайното. Това не е време просто да си седим и да гледаме телевизия. Излезте
навън и намерете конструктивни изходи и проекти, в които да канализирате вашата нараснала
енергия и жизнена сила. Създайте си навик да спортувате, потърсете кауза, за която да се борите,
запишете се на курс с интересна за вас тема или започнете да се катерите по планините - защото,
предизвиквайки или тренирайки себе си, можете максимално да се възползвате от тези хармонични
транзити Уран/Марс.
Когато Уран по транзит съвпада с Марс или образува към него квадратура, куинконкс или
опозиция, може да е по-трудно да се справите с нарасналите енергия и вълнение. Вероятно ще сте
по-неспокойни от обикновено, по-тревожни, гневни и нетърпеливи. Дребните неща, които
обичайно отминаваме, сега стават фокус на битки и сблъсъци. Проявяваме по-голяма склонност да
отстояваме себе си и пламенно да негодуваме срещу нечие нахлуване или срещу блокирането на
онова, което правим. Гневът е свързан с възпрепятстваното ни придвижване: ако искаме да
напредваме в живота си, но нещо отвън ни стопира или част от нас ни дърпа назад, ние се
ядосваме. По време на транзитите Уран/Марс тази динамика действа мощно. Нуждаем ли се от
себеутвърждаване и напредък в битието си, но не зачитаме тези стремежи, Марс се обръща срещу
нас и атакува тялото под формата на болест или нарушение на физическите функции. Така, ако
много от енергията ни е инвестирана в задържане на промените или напредъка, от които се
нуждаем, ще разполагаме с по-малко сили, с които да направляваме живота си. Ако сме
депресирани при транзит Уран/ Марс, причината вероятно е в неохотата ни да започнем нещо, с
което да се спогодим и да правим.
През този период се нуждаем да преследваме нещо - проект или отдушник, който да ни
грабне и възбужда, където можем да излеем излишъка от Марсова енергия. Марс представлява желанието за себеутвърждаване. Когато е активиран от Уран, потребността да оставим следа в живота
нараства. Стига да успеем да намерим начин да насочим Марс към конструктивен или творчески
излаз, дори най-трудните транзити Уран/Марс ще посочат време, когато растежът и разгръщането
ни се ускоряват и правят голяма крачка напред.
Тежките транзити Уран/Марс винаги са били свързвани с произшествия и злополуки. Има
редица причини за това. Съчетанието от Уран и Марс понякога е съвършено импулсивно или безразсъдно: впускаме се в нещата с твърде много сила и в крайна сметка се препъваме в собствените
си крака. Ако влачим товар от гняв, безпокойство и разстроеност, привличаме повече злополуки,
отколкото когато сме искрено тихи и спокойни. Можем да успеем да избегнем някои нещастни
случаи, ако си отделим време да се изправим срещу гневните си чувства и да ги изследваме, преди
да са се набрали в застрашителни размери.
Трудните транзити на Уран към Марс вървят заедно с голямо разнообразие от чувства и
настроения. Положителното е, че ще бъдем изпълнени с възбуда и ентусиазъм за живот. Отрицателното проявление нерядко се изразява в почти постоянното гневно състояние или в заболяване,
неуравновесеност и депресия. Много вероятно е да се люшкаме между тези две крайности. И все
пак тези транзити предлагат възможността да влезем в по-тесен досег с нашата воля, авторитет,
власт и жизненост. Домовото разположение на транзитиращия Уран, домовата позиция на
рождения Марс и домовете с куспиди в Овен или Скорпион или съдържащите тези знаци домове
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ще покажат сферите от живота, където бихме могли да се възродим по нов начин.
Уран/Юпитер
Нашият възглед за света и житейската ни философия вероятно няма да останат същите,
когато Уран транзитира в аспект към Юпитер. Усещаме нови възможности и възбуждащо усещане
за онова, което бъдещето вероятно ни е отредило. Някои от тези представи ще се сбъднат, а други
навярно ще се окажат нереалистични или прекалено надценени. И все пак, по времето, когато транзитът приключи, нашата перспектива за живота със сигурност ще се промени значително.
Аспектите тритон или секстил на транзитиращия Уран спрямо Юпитер нерядко описват фаза
на растеж и експанзия с нови възможности или успехи, които ни очакват. Добрият късмет ни
спохожда под формата на неочаквано парично наследство, отлична работа или бизнес оферта,
облагодетелстващо ново приятелство и откриване на интереси или философии, които придават поголям смисъл на нашето битие. През този период пътуването също може да бъде вълнуващо и
заслужаващо внимание. Необходимо е да разгледаме цялата карта, но независимо дали оставаме
близо до дома, или странстваме много надалеч, хармоничните транзити Уран/Юпитер често
сигнализират точния момент да опитаме нови продажби, да предприемем някои рискове, да
последваме интуицията си и да прекрачим обичайните си граници. Можем да използваме
конструктивно тези транзити, стремейки се към най-доброто и най-висшето в самите нас, и като
вярваме в онова, което сме способни да осъществим. Но ще пропилеем възможностите на тригона
или секстила на транзитиращия Уран към Юпитер, ако се продадем под очакванията си или се
съмняваме в умението си да постигнем онова, което сега е в сферата ни на влияние.
Съвпадът или трудните аспекти на транзитиращия Уран към Юпитер също показват
възможността за промяна и експанзия, но тук вероятно ще има повече проблеми и спънки,
отколкото при тригон или секстил. През това време интелектуалното неспокойствие не е
необичайно и може да усещаме потребност да оспорим или да отхвърлим всякакви притискащи
или ограничаващи ни философии, които вярваме, че ни дърпат назад. Този аспект е найнепримиримият противник на традициите и в подобно състояние на ума ние обикновено сме
готови да скочим във всяко нещо, което ни обещава скорошно богатство или удовлетворение, или
да отдадем своята преданост на онова, което вярваме, че съдържа ключа към смисъла на
съществуването. Уран задвижва Юпитеровата потребност от разпростиране и постигане на повече
в живота, но трудните транзити носят възможности, които могат да бъдат прекалено крайни,
ненадеждни или съмнителни. Някой ви прави ново, вълнуващо предложение и то се проваля
няколко седмици по-късно, но преди дори да имате шанс да се депресирате от това, някоя друга вероятно също толкова съмнителна - спекулация застава на пътя ви. Не е лесно да се предскажат
последствията от тези транзити, ако не се разгледа цялата карта.
И все пак, би следвало да се предпазваме от прекалено стремително или импулсивно впускане
в начинания. Бихме могли да формулираме нов план или бизнес проект, който вярваме, че ще
промени живота ни и ще ни донесе всичко, за което някога сме мечтали. Вероятно е в тази визия да
има нещо, което си заслужава, но някак с нея отиваме твърде далеч. Подминаваме целта или се
прицелваме твърде високо. Дори през този период да не тушираме вярата и въображението си, ще
се възползваме без усилие от съветите или внушенията на доверени приятели, които биха могли да
ни подпомогнат да придобием по-уравновесена или ясна перспектива.
Както при тригон или секстил на транзитиращия Уран към Юпитер, така и под влиянието на
съвпад, квадратура или опозиция философията ни за живота може да се промени радикално. Като
цяло времето е подходящо за започване на обучение, което би ни разкрепостило и обогатило по
някакъв начин. Но все пак при тежките транзити е възможно да бъдем въвлечени в екстремистки
религиозни секти или необичайни култове, които преобръщат цялото ни съществуване. Когато
транзитиращият Уран аспектира Юпитер, е трудно да правим нещата наполовина: зарязваме
всичко и поемаме към Индия или изпадаме извън борда и вярваме, че сега разполагаме с всякакви
отговори за всекиго. Някои от новите ни идеи и вярвания може да са основателни, но с тях отново
отиваме твърде далеч. Интензивността, с която преследваме или пропагандираме нашите вярвания,
понякога отблъсква другите хора и те естествено се отдръпват, притеснени, че изцяло сме изгубили
баланса си. Ако е възможно, силата на тези транзити би трябвало да бъде укротена със задръжки и
здрав разум; но ако не е постижимо, може да открием, че нашият ентусиазъм е бил погрешен, а
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това, на което сме се посветили - неуместно.
При съвпад, квадратура или опозиция на Уран към Юпитер е възможно да сме заети с
пътуване, въпреки че не бива да очакваме предварително изготвената програма да се движи по
план: вероятно ни чака вълнуващо време, но може да се случи всичко. Пътешествията през този
период ще ни вдъхновяват или е възможно да бъдем привлечени от необичайни места „извън
отъпканата пътека”; и в двата случая ще се върнем като различни хора - ако изобщо се приберем.
Уран/Сатурн
Когато транзитиращият Уран аспектира Сатурн, старото и новото се срещат, а природата на
аспекта подсказва доколко приятелско или измамно ще бъде това съчетание. Аспектите тригон или
секстил на транзитиращия Уран обикновено показват, че желаем и сме подготвени да интегрираме
нови неща в нашия живот. Можем да задържим най-доброто от старото, но постепенно и плавно да
направим място за нови идеи, вярвания, цели, стремежи, хора и интереси, а опитаме ли отчаяно да
се съпротивляваме срещу промяната, се самоизмамваме относно растежа и разгръщането, отредени
за нас през този период. Старото и установеното са отворени за трансформация и именно това е
подходящият период авторитетите да бъдат подтикнати към нови начини на мислене. Ние можем
да действаме като мост между закостенелите конвенционални отношения и оригинален, нов или
неизпробван подход към всяка ситуация.
Аспектите съвпад, квадратура или опозиция на транзитиращия Уран към Сатурн също сочат
време, когато новото среща старото, но по начин, който обикновено се доказва като по-проблематичен и разрушителен, дори понякога експлозивен (особено щом е замесен и Марс). В много
случаи ще се чувстваме толкова неспокойни и преситени в някои сфери от битието си, че почти
нямаме друго какво да направим, освен да наложим драстични промени в тези области. Ако сме
оставали в една връзка или на някаква работа поради Сатурнови причини - тоест в името на
сигурността, лоялността, поради усещане за дълг или потребност от статус, ще бъдем настроени или тласнати - от силата на Уран да заменим тези обстоятелства. Нашата преданост се превключва
от старото към новото и желаем да поемаме рискове и да разрушим познатото, за да изследваме
различни възможности в своя живот.
Дори и старите структури в нашето битие да не са били така прекрасни или
удовлетворителни, на някои от нас при тежките аспекти Уран/Сатурн вероятно ще им е доста
трудно да поемат риска да се освободят от познатото и установеното. Придържаме се към
съществуващото и познатото, дори и друга част от нас да желае да се отскубне. И все пак накрая
Уран, транзитиращ в тежък аспект към Сатурн, не иска да ни позволи да запазим всичко по
старому, и ние можем само да се опитаме да предотвратим тоталната разруха, като поддържаме
най-доброто от старото, разчиствайки място за новото, или да пробваме да спасим поразеното и да
подобрим незадоволителните ситуации. Но провалим ли се в тези опити да направим нещата подобри, вероятно няма да имаме друг избор, освен да разчистим старото и повреденото, за да
създадем пространство за промените, които Уран желае да внесе.
Понякога, когато е замесен Сатурн, Урановият транзит може да бъде особено жесток, защото
заплашва онези аспекти от нашето съществуване, които ни дават в най-голяма степен усещането за
сигурност или безопасност. Това се случва най-често при опозиция на транзитиращия Уран към
Сатурн, но е вероятно и при съвпад или квадратура. Както при земетресението, структурите в
живота ни се сриват и самата основа под краката ни се огъва. Може да бъдем истински жертви на
съдбата. Случва ни се нещо отвън, което не сме в състояние да избегнем и в чието привличане поне привидно - не сме взели участие. И все пак, ако разбираме Уран като пълномощник на
същинското Аз, катаклизмите може да са се случили поради определена причина. Дори и да не
вярваме в концепцията за вътрешното Аз, направляващо нашето разгръщане, ние сме в състояние
да се справим със ситуацията по-съзидателно и по-успешно, ако открием някакъв смисъл в нея.
Евентуално е възможно да разберем, че труден транзит Уран/Сатурн ни е катализирал да развиваме
себе си по начини, които иначе не бихме приложили.
В повечето случаи честният себеанализ ще разкрие каква роля сме изиграли в приканването
на катастрофа или катаклизъма в живота ни. Ако засегнатият от транзитиращия Уран Сатурн ни
донесе подобен тип външни смущения, ние можем да се възползваме от тях, като отделим време да
изследваме какво наистина се е случвало в ума ни през годините, водещи до събитието. Ако сме
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били отегчени, неспокойни или разстроени, но не сме си признавали тези чувства или не сме
сторили нещо, за да ги преодолеем, възможно е несъзнателно да сме накарали разрива да застане на
пътя ни. Обичаме да обвиняваме другите за онова, което ни се е случило, но ще използваме поконструктивно тези транзити, ако в крайна сметка успеем да разберем каква роля самите ние сме
изиграли, така че щрихи от живота ни да отпаднат.
Транзитите Уран/Сатурн отправят предизвикателство към онези сфери, в които сме
прекалено защитени, сковани и ограничени. Работих по хороскопа на мъж с рожден Сатурн в
единадесетия дом на групите, който през целия си живот се е ужасявал да се изказва гласно в
каквато и да било ситуация пред много хора. Имал какво да казва, но просто си седял и си мълчал.
Когато транзитиращият Уран образува съвпад с неговия натален Сатурн от единадесети дом,
мъжът най-накрая се въоръжи с куража да се освободи от стария си модел и да се изправи пред
групата, която посещаваше. По подобен начин ние можем да използваме тези транзити
конструктивно, като изследваме нови начини да бъдем себе си в различни ситуации. Ако в
миналото сте били от онзи тип хора, които винаги казват „не”, сега може да опитате да кажете „да”.
Ако винаги сте отговаряли с „да”, пробвайте с „не” и вижте какво ще се случи. С Уран все пак
невинаги сме в състояние да предскажем кое от двете ще изречем.
Докато Уран се приближава до мястото, откъдето ще образува съвпад, квадратура или
опозиция спрямо рождения Сатурн, може да се окажем въвлечени в някакъв тип битка с авторитетна фигура (баща, майка, учител, началник или правителствен служител). Нашата представа
как би трябвало да бъдат нещата ще се различава от тяхната и ще ни е доста по-трудно от
обичайното да си запазим мнението за себе си или да стоим със скръстени ръце и да позволим да
продължава нещо, с което не сме съгласни или което не одобряваме. И все пак прекалено пряката
конфронтация с другите по това време вероятно няма да бъде най-умният начин да се справим със
ситуацията - те по-скоро ще отстояват своята позиция с непоколебима решителност, равна на
нашата.
Битката между Уран и Кронос (Сатурн) довела до раждането на Афродита (Венера). При
трудни транзити Уран/Сатурн е възможно да се нуждаем да откриваме начини да съобщаваме
нашите вярвания и идеи така, че да не заплашваме или отблъскваме онези, които се опитваме да
убедим. Би ни помогнало да привнесем малко от Венерините качества - известна дипломация и
тактичност, и тогава да предизвикаме авторитетните фигури. Ако го сторим, но ситуацията не се
подобри, можем да прибегнем до ултиматуми, тъй като под влиянието на тежките транзити
Уран/Сатурн усещаме много силно принципите си и не сме склонни да се съобразяваме. Ако
дипломацията не проработи и ултиматумът не даде желания резултат, вероятно няма да имаме друг
избор, освен да направим по-драстичната стъпка да си съберем багажа и да отидем другаде.
Уран-Уран
Да разгледаме как Уран аспектира рожденото си положение чрез транзит означава да
изследваме така наречения Уранов цикъл. На тази планета са й необходими 84 години, за да се
завърне обратно на наталната си позиция и през този период ще образува (различни аспекти
спрямо рождената си точка. Докато се придвижва към опозиция, Уран ще формира - сред другите
аспекти - секстил, квадратура и тригон към своето натално положение; след опозицията на
транзитиращия Уран към рождения Уран ще последват още веднъж тригон, квадратура и секстил,
преди планетата да се завърне на първоначалните си градуси и знак.
Урановият цикъл символизира модели на развитие, през които преминава всеки около
определена възраст или фаза в битието си - онова, което Гейл Шийхи в книгата си „Преходи”
нарича „предвидимите кризи в живота на възрастния”. Като започнем от транзитиращия секстил и
завършим с транзитиращия съвпад, ще следваме видовете кризи или промени, свързвани с найзначимите транзити на Уран спрямо собственото му разположение. При всички случаи най-пряко
засегнатите сфери от битието ще бъдат показани от домовото положение на рождения Уран,
мястото на транзитиращия Уран и дома или домовете, започващи от Водолей или съдържащи този
знак.
Транзитният Уран в секстил към рождения Уран
Транзитиращият Уран образува секстил към собственото си място два пъти - за пръв път
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около четиринадесетата година и после около седемдесетата. Ще започнем с обсъждане на първото
проявление на транзита, което съвпада и с първата опозиция на Сатурн спрямо неговото рождено
място. И двата транзита се случват в началото на юношеството - фазата от битието, когато
излизаме извън утробата на семейството в по-широката социална среда.
Юношеството наподобява повторно раждане. Човек умира в детското си проявление, за да се
възроди след това като млад зрял индивид. В съзвучие с допира на Уран до собственото му място
резки физически и психически промени възвестяват началото на пубертета. При момичетата
менструацията е започнала или е на път, областта на таза се разширява, появява се окосмяване на
пубиса и гърдите се уголемяват. При момчетата в урината може да се забележат следи от сперма,
раменете стават по-широки, порастват косми по лицето и в областта на половия орган, тестикулите
и торбичките им се смъкват, размерите на пениса се увеличават и гласът става по-плътен.
Пубертетът е белязан не само от физически трансформации, но и от промени в социалната и
културната роля на индивида. Дошло е времето, когато ще трябва да стъпим на собствените си
крака в света, когато подкрепящата ни система се премества от родителите към равните на нас и
ние изследваме различни модели на поведение спрямо другите. В търсенето на идентичност е
възможно в продължение на часове да се взираме в образа си в огледалото и да се опитваме да
проумеем какво представляваме и какво трябва да бъдем. Можем да се смятаме за вълната на
бъдещето, която отправя предизвикателство към ценностите и морала на една остаряла власт. Но
все пак сме заклещени в неудобната пролука между физиологическата зрялост и социалната
незрялост. Сега тялото ни е в състояние да осъществява функциите на възрастен, но малко хора
наистина биха ни сметнали за готови да играем напълно продуктивна роля в обществото.
Отблокиращите и освобождаващи ефекти от секстила на транзитиращия Уран към
собственото му място са отразени във възможностите, които юношеството ни дава за работа
посредством негативните модели от детството. През младежките ни години стари въпроси отново
изплуват на повърхността. Например, ако през формиращите ни години веднага след раждането не
сме били обезпечени с усещане за сигурност и вяра в живота, тези дълбоки страхове и липса на
сигурност ще излязат на преден план през юношеството, когато започнем да се проявяваме пред
света по своему. Но сега, когато сме по-възрастни, имаме възможност да се справим с моделите,
останали от детството. Формирането на положителна връзка с учител, който да изрази към нас
неполучените в детска възраст разбиране и грижи, може да бъде точно онова, което е необходимо
за изцеление нараните ми развитието, за компенсиране на пропуснатото или непозволеното ни порано в живота. Докато израстваме, ние добиваме повече умения и способности, които ни
позволяват да усещаме силата и вярата в себе си, които родителите ни - по недоглеждаме или не може да са задушавали у нас през детството.
Транзитиращият Уран образува секстил към наталното си положение още веднъж около
седемдесетгодишна възраст. Гейл Щийхи нарича това време „дълбокомислените седемдесет” и
според нейните изследвания най-щастливите и здрави седемдесетгодишни хора си приличат
основно по две неща, всяко от които отразява положително приложение на Урановия транзит,
протичащ през същото време: (1) те са заети с дейности и отдушници, които могат да следват
независимо от другите, но които все пак изискват някакъв тип работа или ангажименти към
общността; и (2): те все още правят планове за бъдещето - най-малко пет години напред. Първото
условие е уранианско по това, че изисква да бъдеш част от група, в която всеки член - все пак
личност сам по себе си - има да изпълнява собствени, отделни функции. Второто откритие е в
съответствие с усещането за визия и възможност, което присъства при повечето плавни аспекти на
Уран при транзит. Дори на седемдесет години сме способни да се променяме.
Напредналата възраст е време да правим по-скоро това, което ние желаем, а не онова, което
ние или другите мислим, че трябва. Вероятно сме прекарали голяма част от живота си, фокусирайки се върху външни постижения, но сега имаме шанса да спрем за малко и да преценим.
Като оценим, размислим и възприемем какво сме и какво не сме осъществили досега, ще бъдем
способни да преосмислим и да преформулираме ценностите, целите и насоките, важни за нас
понастоящем. Нашите задължения и ангажименти към света вече не са на дневен ред, това е найподходящото време в битието ни да преразгледаме какво е смислено лично за нас. Какви са
собствените ни потребности и желания? Каква е целта на нашето съществуване? Какво желаем да
правим през оставащите ни години? Когато транзитиращият Уран образува секстил към рожденото
И
Иззппррааттееннаа ннаа w
ww
Цввееттееллииннаа ККррееммааккоовваа 37
ww
w..ssppiirraallaattaa..nneett оотт Ц

си място, дори и при човек на седемдесет и няколко години, е възможно да премахнем старото, за
да проправим път за новото.
Транзитният Уран в квадратура спрямо рождения Уран
Този транзит също се случва два пъти през живота ни: първо на двадесет и няколко години и
после на шестдесет и няколко. Изцяло съобразно с природата на Уран и с аспекта квадратура, това
са времена на значими промени в ориентацията и ценностната система.
Първият секстил на транзитиращия Уран спрямо рожденото положение известява началото
на юношеството, а първата Уранова квадратура от транзит спрямо наталния Уран отбелязва неговия край и навлизането изцяло в младежкото пълнолетие. Между 14-годишна възраст и времето
на Урановия секстил ние изпитваме потребност от по-голяма независимост, но не ни е по силите да
направим много в тази насока. Вероятно би се наложило да се изправим срещу родителите и да ги
оспорваме, но има голяма вероятност да живеем все още с тях. Когато малко след двадесетата ни
година Уран квадратира рожденото си положение, ние отново чувстваме (осъзнато или не) подтик
към автономия, но сега сме в състояние да предприемем крачка напред.
Може би най-присъщото проявление на този транзит е онова, което Шийхи нарича
„премахването на покрива”, или напускането на бащиния дом. Задачата да се отделим от
семейството и да проумеем сами по себе си какво представляваме (която започва от ранното
юношество) става по-настоятелна и спешна. Дори и през този период да не сме диви бунтари, това
все пак е време за значителен растеж и бърза промяна. Повече от всякога разчитаме, че ще се
впишем в група от подобни на нас хора, ще си изградим ясна сексуална идентичност и ще открием
някакъв тип работа или заетост, която да ни послужи, за да се определим. Накратко, от нас се
очаква да бъдем повече отвсякога отговорни за себе си.
Уран се асоциира с идеологиите и теориите и когато формира квадратура към нашия рожден
Уран малко след двадесетата ни година, желанието да намерим нещо, в което да вярваме, също се
активира. През това време много от нас търсят група или кауза, към която да се присъединят, нещо,
което да придаде смисъл и посока в живота ни. Уран стимулира стремеж към по-голяма
независимост, автономия и особената привлекателност на група или нещо друго. Нерядко се
изразява във факта, че нейните идеали или стойности значително се различават от тези на нашите
родители. Откриването на светоглед, силно отличаващ се от този на семейството ни, е неделима
част от намирането на нашата собствена идентичност.
Някои от нас може изобщо да не се разбунтуват по този начин и да не премахнат присъщото
ни. Възможно е да съществуваме с ценностите и очакванията на нашите родители и да се потопим
в начина на живот, който те са предвиждали за нас. Положителното в пасивното приемане на
светогледа на родителите ни е, че отбягваме кризата; отрицателното му влияние е, че пропускаме
възможността да изследваме нашата собствена идентичност и да разберем кои сме, независимо от
тях. Но все пак по-вероятно е кризата, която на този етап сме успели да избегнем, да изригне покъсно през живота ни, може би между тридесет и петата и четиридесет и втората ни година, когато
Уран приближава до опозиция спрямо рожденото си положение. Така е, защото рано или късно ние
трябва да се изправим срещу факта, че преминаването през криза на идентичността от подобен тип
е необходимо предварително условие за себеразкриването ни.
Втората Уранова квадратура се случва малко след шестдесетата ни година, недалеч от
второто Сатурново възвръщане. Очевидната грижа е остаряването. Около това време някои хора се
отказват да израстват, сякаш хлопват капака на ковчега си и изпадат в умственото състояние „за
какво е всичко това”, обсебени от миналото, от загубата и възможностите, които са пропуснали.
Все пак, за щастие, не всеки реагира по този начин. Изследванията показват, че много хора, които в
средата на четиридесетте и петдесетте си години са се тревожили за остаряването, щом станат на
шестдесет, престават да се безпокоят прекалено. Те приемат факта, че са по-възрастни и се заемат с
актуалната задача максимално да оползотворят времето, което им остава.
Малко след двадесетата година първата квадратура Уран/Уран изисква индивидът да се
раздели със семейството си и да открие какво представлява сам по себе си. След шестдесетата
година втората квадратура Уран/Уран също е свързана с отделяне, но от различен тип. Належащата
задача е да се отсее кое наистина има значение за нас и кое няма. Възможно е да се почувстваме
откъснати (или не дотолкова загрижени) от въпроси или грижи, които преди са били много важни
за нас, но това не значи, че се хлъзваме към състояние на безразличие, когато нищо не ни засяга.
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Напротив, въпросите, които още смятаме за значими, стават дори още по-решаващи. След като
вече сме разграничили същественото от неважното, сега е възможно да се окаже, че се усещаме подейни и по-оживотворени от онези неща, върху които според нас си струва да се фокусираме.
За повечето хора по това време откъсването от нещата, които в миналото са имали значение
за тях, приема най-очевидната форма на пенсиониране, оттегляне от целодневната работна заетост.
Въпросите, свързани с кариерата и професионалния успех в света, вече не са така фундаментални.
У много от нас спирането на работата или намаляването на темпото оставя плашеща празнота и
ние сме принудени да се изправим пред един от основните екзистенциални страхове в живота загубата на структура. Изправени пред перспективата на часове свободно време и по-малко
отговорности, отколкото сме имали до момента, ни остава да се справим със задачата да придадем
нов смисъл на съществуването си.
Хората, най-добре справящи се с пенсионирането, са онези, които са го репетирали и
планирали много преди то да настъпи. Дори докато още сме на работа, можем да използваме
свободното си време за развиване на умения, дарби или ресурси, които по-късно ще ни помогнат да
запълним празнината, създадена от пенсионирането. Мъжете и жените около шестдесетгодишна
възраст имат нужда да открият нещо, което да ги ангажира. По-вероятно е да използваме
конструктивно втората квадратура Уран/Уран, ако предварително сме се подготвили. Не бива да
чакаме Уран да сключи този аспект към рожденото си място, за да започнем да се оглеждаме за
интересни дейности или проекти извън областта на работата ни или сферата на домакинството.
Подготвим ли се за пролуката, оставена от пенсионирането или напълно порасналите деца, ще сме
в състояние да се справим с нея.
В съответствие с Урановата природа на разглеждания период отдушниците, които биха могли
да се окажат най-благодатни, са именно онези, които сме в състояние да следваме независимо от
други хора, но все пак по някакъв начин в служба на обществото. Можем да намерим нещо, което
искаме да правим. Още повече, не е необходимо това да включва нашата половинка. Социални или
хуманитарни клубове и организации, всякакви неща, като се започне от групите за наблюдаване на
птици и се стигне до църквата и политиката, ще ни подсигурят онези удовлетвореност и
ангажираност, въплъщавани дотогава от сферата на семейството или кариерата.
Транзитиращият Уран в тригон към рождения Уран
Транзитът ни се случва два пъти през битието: около 28-годишна възраст (съвпада с първото
Сатурново възвръщане) и отново около 56-ата ни година. По времето на първия тригон Уран/ Уран
имаме шанса да преоценим и преосмислим решенията ни, взети до момента. Онова, което сме
изградили и установили, може да ни е служило добре на по-ранните стадии на нашето развитие, но
дали е в съзвучие със сегашното ни състояние на ума? Ако се чувстваме твърде ограничени от
начина ни на живот или от избор, направен от нас в миналото, именно това е времето за
необходимата пренастройка. Разглежданият етап обичайно се придружава от усещането, че искаме
да бъдем нещо повече от онова, което вече сме; имаме чувството, че сме надраснали нещата пред
себе си. За много хора това означава да поемат по съвършено нов път в живота, за други промяната
няма да бъде толкова драстична, но все пак ще е необходимо да се обнови или задълбочи
ангажираността на индивида спрямо по-ранния му избор.
Преплетените влияния на тригона на транзитиращия Уран към наталното положение и
Сатурновото възвръщане по същото време се виждаха ясно при клиентите, които идваха за
астрологически прочит. Женените изпитваха съмнения дали бракът наистина е онова, което
желаят. Единаците решаваха, че повече не искат да продължават солово, и главната им грижа беше
дали картата показва скорошен брак. Жените без деца започваха да мислят да раждат. Майки, вече
прекарали години в отглеждане на деца, горяха от желание да направят нещо за себе си по друг
начин - да се върнат в колеж или да подемат кариера. Мъжете се съмняваха в професионалния си
избор и искаха да разберат какъв друг вид работа внушава хороскопът им.
Когато малко след двадесетата ни година транзитиращият Уран е образувал квадратура към
рождения Уран, възможно е да сме се бунтували по детински срещу ценностите и очакванията на
нашите родители. Сега обаче, докато транзитиращият Уран прави тригон към наталното си
положение по същото време, когато Сатурн се възвръща и наближаваме тридесетата си година,
възгледът ни за света може да се променя. За наша изненада и вероятно сливане не е чудно да
открием, че някои от разбиранията на родителите ни относно заслужаващите си или добрите за нас
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неща сега имат малко повече смисъл. Дали защото в хода на отделянето от нашата семейна
обстановка сме се изхвърляли твърде много, или по-възрастните все пак не са били изцяло на
погрешен път? Процесът на сортиране кое от родителското ни наследство да запазим или да
отстраним и заменим с наши собствени истини започва отново в началото на този етап. Пак се
вглеждаме в аспекти от самите себе си, които преди изобщо не сме искали да приемем - черти,
странно наподобяващи качества, които преди сме разпознавали у родителите си, но не и у самите
себе си!
Подобно питане и духовно търсене може да даде плодотворни резултати. Повече отвсякога
сме във връзка със самите себе си, има голяма вероятност изборът и настройките, които въвеждаме
сега в живота си, в крайна сметка да се окажат трайни и продължителни. Ако все пак през същото
време някак оставим нещата да отшумят и се въздържим от типа вътрешно изследване, което
транзитите на Сатурн и Уран ни заставят да сторим, няма „да се отскубнем от кукичката”, поне не
задълго. След известен период ще ни атакуват, дори още по-настоятелно, въпросите, възбуждани
от Уран, когато той застане в опозиция на наталното си положение в рождената ни карта.
Вторият транзитиращ тригон Уран/Уран се случва около 56-годишна възраст. В идеалния
случай това е време да си позволим да бъдем такива, каквито сме - да правим онова, което желаем,
а не просто нещата, които трябва да сторим. Ако успешно сме преодолели някои от опасностите в
ранните ни зрели години, този период би могъл да бъде най-щастливият от всички. В хармония с
обещанието за свобода и експанзия, символизирани от тригона на Уран към наталното му място,
този транзит вероятно ще съвпадне и с някои положителни промени във външността и характера
ни. Чувстваме се по-свободни да изказваме това, което мислим. Мъжете по-лесно успяват да
изразяват своите потребности и да приемат чувствата си. Жените повече се доверяват на собствената
си сила и се утвърждават. По принцип всички имаме повече пространство и време за самите себе си,
след като сме преживели достатъчно, за да научим малко повече какво всъщност представляваме, от
какво се нуждаем, какво желаем и как да го получим.
Тъпчем ли просто на едно място, опитвайки се да изведем идентичност и удовлетворение от
една-единствена рутинна пътека, това не е най-творческият начин за използване на разглеждания
транзит: време е да се отклоним, да експериментираме и да се разпростираме. Ако сте възрастна
жена, която все още желае да играе ролята на майка за порасналите си деца, вие не се отклонявате от
пътя, оставате на същото място, работейки по ситуация, чиято истина и полезност до голяма степен
са изживени.
Мъжете и жените с кариера следва да се пробудят за факта, че в крайна сметка ще се
пенсионират. Трябва да се подготвят за времето под този транзит: да започнат да развиват погребани
или пренебрегвани ресурси или таланти, да се оглеждат за интереси и дейности, с които биха могли
да запълнят вакуума, създаден от пенсионирането. От вас зависи да се възползвате максимално от
прехода. Почувствате ли се пропадащи в пропаст от пасивно примирение, поне можете да се опитате
да спрете и да се изровите, защото животът ви съвсем не е свършил, ако сте подготвени да поемете
малко рискове и да направите една-две обиколки в непознатото. Не се страхувайте да направите
нещо, което винаги сте искали, но не сте имали куража да опитате. Ако от години сте хранили идеята
да започнете собствен малък бизнес, това вероятно ще е последният ви шанс да го сторите. Ако
настоящето ви отегчава, но сте по-склонни да останете в същия бранш, можете да помислите над
възможността да се преместите в нов отдел или да откриете друг аспект от работата, който ви
интересува повече. Уран ни прави отворени и към грижи, простиращи се отвъд личния напредък, и е
възможно да открием най-голямо усещане за благополучие и смисъл в работата за обществото,
ангажирани в дейности, които обслужват другите. Вторият тригон Уран/Уран, подобно на първия, е
много повече от обикновен пасивен период на размишление: може да е време да се обърнем назад и
да преразгледаме живота си, но и да планираме бъдещето.
Транзитният Уран в опозиция към рождения Уран
Транзитиращият Уран образува опозиция спрямо позицията си в картата в периода между 38 и
45 години. При хората, появили се на бял свят през тридесетте, четиридесетте и петдесетте години на
двадесети век, този транзит ще ги споходи в ранния отрязък на скалата - между 38 и 41 години.
Родените през първите две десетилетия на двадесети век и през шестдесетте, седемдесетте и
осемдесетте му години, ще го преживеят малко по-късно - между 41 и 45 години. Сатурн също
доближава до опозиция към рожденото си място около възрастта 42 години. А в някои случаи тези
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транзити съвпадат и с квадратура на транзитиращия Нептун към рожденото му място, и с
квадратурата на Плутон към наталния Плутон! Нищо чудно, че този период се смята за една от найкритичните повратни точки в живота.
Наричат тази фаза от битието „кризата на средната възраст”. Освен че подсигурява темата за
многобройни телевизионни сериали и филмови сценарии, кризата на средната възраст е нашироко
изложена в някои астрологически текстове, както в академични и психологически книги. Казано
накратко, това е времето да „разглобим” самите себе си на части, които после да съберем отново, но
по различен начин. Неща в природата ни, които все още не сме интегрирали в съзнанието си и които
сме пренебрегвали или недоглеждали, искат да бъдат допуснати и изследвани. Признаването на
конфликтите и кризите през този период увеличава вероятността за удовлетворителна втора
половина на живота. Отбягването на типа себеизследване, необходимо през тази фаза, предвещава
по-късна криза. Проблемите не си отиват: те се скриват и чакат друг Уранов или Сатурнов транзит, за
да изскочат отново. Обикновено е по-лесно да преживееш своята криза на средната възраст на 42,
отколкото на 56 или на 60 години.
На този етап протича широк спектър от психологически последици. След като прозрем, че не
ставаме по-млади, се замисляме какво сме постигнали или не сме успели досега. Около двадесетата
си година (времето на първата квадратура Уран/Уран) вероятно сме имали представа какво сме се
надявали да представляваме като напълно зрели възрастни хора. Сега имаме шанса да сравним тази
визия с онова, което действително сме постигнали. Ако нашата настояща действителност се
разминава с представата, възможно е да се търкулнем по стръмния наклон към депресията. Има ли
несъответствия между ранните ни мечти и идеали и сегашната ни действителност, това е сигнал, че е
дошло времето да пренагласим целите си и да ги направим по-реалистични. Може би няма да се
издигнем начело на голяма корпорация, както вероятно сме се надявали. Сигурно ще е нужно да
приземим мечтите си. Дори и така да е, опозицията Уран/Уран е възможност да открием втория си
попътен вятър и да успеем, давайки най-доброто от себе си с ресурсите, с които разполагаме.
Дори и да сме проявили ранните си представи и идеали за живота, сега може да се питаме: „Е, и
какво от това?” Щастието и удовлетворението, които сме смятали за съпътстващи, някак са ни се
изплъзвали през цялото време. Дошъл е моментът да прегледаме положението си и да направим
някои промени. Успехът ни позволява да се заемем с други интереси или начинания, които се е
налагало да оставяме настрана, за да стигнем дотук. Можем да се впуснем в нови проекти или
отдушници, отговарящи на желанията на онази част от нас, която настоящите ни постижения,
независимо колко са големи, не удовлетворяват.
Вашата младост е свършила, физическите ви сили не са онова, което са били на 21 години.
Независимо дали сте осъществили или сте се провалили в постигането на мечтите си, вие
продължавате да се чувствате непълни и осъзнавате, че нещо ви липсва. Тази ситуация може да ви
подтикне към интензивно и неуморно търсене на нещо, което да запълни празнината. Да изгубим
себе си в нова връзка или афера с някой по-млад може би ще ни измъкне от ямата? Или ако
продължим да бъдем колкото е възможно по-заети, няма да имаме време да усещаме болката или
пустотата? Или пробягването на три мили повече на ден ще свърши работа? Тези ходове може и да
помогнат, но само за малко. Ако се опитваме да избягаме от онова, което усещаме сега, именно
същите тези чувства ще се върнат отново в по-късно време и ще ни засегнат дори още по-тежко.
Пренебрегнем ли необходимите промени, изисквани на всеки етап или преход от развитието, ние
създаваме психическо претоварване: накрая се озоваваме тичащи по същата писта, притиснати от
стари, твърдо определени граници. Започването на връзка или запълването на живота с неща за
правене могат временно да отсрочат или да възпрат „лошото настроение на кризата на средната
възраст”, но изолираното прилагане на такива тактики не решава нищо. По-градивното преодоляване
на кризата е да потънеш в нея - да се изправиш пред болката и тъмнината. Оставете кризата да се
случи и вижте докъде ще ви доведе. Както при всеки преход, първата фаза е да скърбим за старото
Аз, което умира, за идентичностите и ролите, които сме приемали досега, но които трябва да бъдат
сменени, така че да сме в състояние да развием нови. Следващата стъпка е да разгледате онези страни
от самите себе си, с които не сте били в досег - аспектите от вашата природа, които сте отричали или
държали скрити.
Може да се наложи да се вгледаме в нашите чувства и качества, които не харесваме много ревност, завист, алчност, - или в онази страна от нас, която е страхлива, зависима или
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съревнователна. Признаването на тези страни от природата ни означава да разширим сега
съществуващото самоопределение, така че то да включва повече от онова, което наистина е в нея.
Вместо да вярваме на редактирано издание на себе си - съкратено, така че да съответства на
конвенционалните норми и приемливите стандарти, ние разглеждаме пълната версия на онова, което
сме, състояща се от добрите и от лошите ни страни. Това не означава да отприщим „тъмната си
страна” пред света, а да се свържем отново с повече от онова, което е вътре в нас, и докато го правим,
да станем по-цялостни и по-истински.
Вглеждането в себе си също ще ни свърже с положителните аспекти на нашата природа, които
вече трябва да развием и да интегрираме в осъзнатата си личност. Ако преди сме живели по много
едностранчив модел, именно докато трае преходът на средната възраст, онези части от нас, които сме
игнорирали или пренебрегвали, имат шанс да бъдат изследвани и разработени. Например ако в
първата половина от битието си сте живели много приземено, загрижени основно за практическите
въпроси около изкарването на прехраната или себеналагането в света, кризата на средната възраст
може да ви отвори за ценности с по-духовна или по-езотерична природа. Обратното, ако докъм
тридесетата си година сте медитирали по цял ден в усилие да постигнете нирвана или духовно
просветление, вероятно ще откриете, че транзитът на Уран в опозиция с рожденото му място
пробужда у вас интерес да печелите пари и да направите нещо за себе си в материалната сфера на
битието. Накратко, тези страни от нашата природа, които не сме фаворизирали или окуражавали които не са представлявали значим източник на мотивация, - са именно областите, които стават
важни и формират фокуса на нашите нови стремления. Въпреки че процесът на разширяване на
идентичността ни с включването на досега неразвити качества сега може да започне сериозно, тази
задача не приключва с отшумяването на опозицията на Уран към рожденото му място.
Превръщането ни в по-цялостни и по-истински личности е работата, която ни предстои през цялата
втора половина от живота ни.
Персоналните промени, които се осъществяват в средната възраст, обикновено включват онова,
което в психологията е познато като въпросите за „размяна на пола”. Това означава, че мъжете
започват да изследват качества в самите себе си, традиционно свързвани с „женските” стремежи;
жените се обръщат към области и въпроси, които общите разбирания класифицират като „мъжки”
подтици. Заслужава си да разгледаме малко по-подробно последиците на този процес.
Мъжете, отдали първата половина от живота си на преуспяване във външния свят, може да
започнат да се питат колко са им стрували времето и енергията, които са инвестирали в тази насока.
Съсредоточаването върху външни дела и светски постижения обикновено означава, че вътрешният
свят на чувствата и потребността от истинска интимност, близост и удовлетворение във връзката са
били избутвани на второ място. Да прояви по-голям интерес към своя брак и да прекарва повече
време с децата си е път, по който мъжът е в състояние да развие по-нататък капацитета си за интимност и партньорство. И все пак очевидният курс на обръщане към съпругата и децата невинаги е
пътят, първоначално избран от него, за да събуди сетивната си страна. Понякога това става с
външното посредничество на любовница, която привлича вниманието му към царството на страстта
и чувството. Или жена му го напуска, или той си намира любовница и бива принуден да анализира и
да подлага на съмнение способността си да поддържа връзка.
По времето на тази криза на средната възраст вниманието на мъжа също може да бъде обърнато
навътре към съзидателните и въображаемите царства на психиката. Понякога той разбира, че
длъжността или работата, която заема толкова много от неговото време, не задоволява напълно
потребността му от творчество и себеизразяване. Разрешение на този проблем е човек да си потърси
съвсем друг вид работа или да опита да пренастрои графика си, така че да има повече пространство и
енергия, за да развива нови интереси и форми на съзидателно изразяване.
Жената може да изживее своята криза на средната възраст по диаметрално противоположен
начин. Ако вниманието й основно с било фокусирано върху връзката и потребностите на партньора и
децата, сега я вълнуват нови подтици и стремежи, включващи нейното собствено удовлетворение по
начин, който не е свързан само с грижата за благосъстоянието на близките й. Какво става със собствената й нужда да утвърди силата си в света и да постигне признание по конкретен начин? Ами
растежът и развитието й? Детеродната й възраст отива към края си, децата й се превръщат в зрели
хора и в бъдеще няма да имат толкова много нужда от нея ... Къде я оставя всичко това? Именно сега
тя би могла да предприеме важни стъпки, които ще променят оставащите й години. Защо да не
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започне пак да учи, за да развие ума си или бъдещите си умения? Или пък отново да се включи в
пазара на труда и да види какво би успяла да постигне там? Възможно е тези стъпки да не се окажат
лесни или леко осъществими. Но вместо да избягва тези въпроси, ако сега жената се изправи честно
пред себе си и пред другите, ако рискува да направи някои промени, тя има много по-голям шанс за
щастие и удовлетворение на по-късна възраст. Като го стори, жената се превръща в онова, което Гейл
Шийхи нарича „откривател на пътеки”. Разбира се, изборът (поне привидно) може да не бъде неин, а
да й бъде наложен, ако бракът или връзката й приключат и тя няма друга възможност, освен сама по
себе си да стане по-завършена и по-независима личност. Обратното, на двадесет-тридесет години
доста от жените може да са постигнали много в света; за тях кризата на следната възраст нерядко
означава повторно фокусиране на вниманието им извън кариерата и успеха, отделяне на повече
време от живота им за връзки и близост.
Независимо от специфичните обстоятелства, опозицията на транзитиращия Уран към
собственото му място показва нуждата да спрем и да разгледаме как сме организирали живота си
досега. Ако сме се отклонявали твърде много в една посока за сметка на други начини за изразяване
или удовлетворение, сега е времето да направим някои промени и да възстановим баланса.
Транзитният Уран в съвпад към рождения Уран
Възможно е Уран да транзитира върху наталното си положение скоро след като човек се роди.
Ако например имате натален ретрограден Уран, след няколко месеца той ще стане директен и ще
премине над мястото, където е бил при раждането. Ако пък е директен в рождената карта, в рамките
на първата година от живота ни той се задвижва назад и преминава над наталния Уран, а после
тръгва напред и още веднъж образува съвпад. При всички случаи този ранен съвпад на Уран с
рожденото му положение може да означава някакъв тип разрив или катаклизъм, който оставя дълбок
отпечатък в нашата психика. Оставаме с подразбиращата се вяра, че животът е непредсказуем; или
някъде вътре в нас е погребано очакването, че с каквото и да свикнем - работа, връзка, дом и т. н., разрушението ни дебне зад ъгъла. Ранните преживявания оставят много дълбоки белези и дори и да
не си спомняме съзнателно какво се е случило през първите няколко месеца или години от битието
ни, протеклото тогава съдейства за формирането на възгледи и модели, които носим в себе си чак до
зряла възраст.
Въпреки това, когато астролозите говорят за съвпада на Транзитиращия Уран към наталния, те
обичайно имат предвид така познатото Ураново възвръщане, което се случва приблизително около
възрастта от 84 години и бележи края на пълната обиколка на планетата през рождената карта. Дано
в този момент здравето ни и състоянието на ума все още да ни позволяват да изживеем някои от найположителните промени, символизирани от този транзит. Пълният кръг на Уран означава, че един
важен цикъл или фаза от живота ни е завършен и може да започне нещо ново. Посрещнали сме
повечето от отговорностите си към обществото, по някакъв начин сме работили и служили на
колектива; вероятно сме създали семейство или сме предали част от знанията и опита си на следващите поколения. Във всеки случай, от нас вече не се очаква да се занимаваме с този тип неща. Ако не
друго, това е нашето време да бъдем обект на грижи. Приятелите, семейството или правителството
ще ни помагат да поддържаме всекидневните си потребности и светски грижи, оставяйки ни
свободни за други неща.
Но свободни за какво? Това е подходящо време да осмислим както значението на нашето
съществуване, така и на живота като цяло. С други думи, отчасти е период на съзерцание. Какво сме
научили? Можели ли сме да постъпим по друг начин? Какво днес не е наред в света? И, разбира се,
тук идва темата за смъртта, за която следва да помислим. Какво има отвъд? Ще продължим ли да
съществуваме под някаква друга форма? Смъртта изисква не само размисъл и догадки, но и
подготовка. Ако не сме се подготвили както трябва за кончината си, именно сега е времето да въведем ред в живота си, за да можем да умрем в спокойствие. Това не означава непременно, че ще си
отидем утре. Възможно е да ни остават още доста години, затова трябва да планираме и тях. Все пак,
намираме се под влиянието на важен Уранов транзит - все още има време да опитаме някои нови
неща. Йохан Волфганг фон Гьоте - немският литературен гении, продължава да пише и след
осемдесет години, докато транзитиращият Уран приближава до наталния му Уран във Водолей и
трети дом. Микеланджело е работел по катедралата „Свети Петър” по времето на Урановото му
възвръщане в Скорпион и неговия десети дом. Когато транзитиращият Уран съвпада с наталното си
положение в Дева и единадесети дом от хороскопа на социалистката Алис Рузвелт Лонгуърт, тя все
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още е в центъра на обществото във Вашингтон.
Уран/ Нептун
Понеже Нептун прекарва около 14 години във всеки знак, голям брой хора ще изпитат
транзитите Уран/Нептун приблизително по едно и също време. Например Нептун се намира вън
Везни през периода 1942-1956 и всеки, роден тогава, има такова разположение. През 1968 Уран
навлиза във Везни и според неговия транзит започва седемгодишен период, през който планетата в
крайна сметка образува съвпад към Нептун в хороскопите на хората, родени с Нептун във Везни.
Разположението на Нептун във Венериния знак Везни описва тенденция за идеализиране на любовта
и мнението, че мирът, справедливостта и хармонията, които са качества по Везни, са много ценни
или божествени. Урановото събуждащо въздействие върху Нептун във Везни беше очевидно, вълна
на идеализъм заля целия свят - възглед за живота на земята, вдъхновен от мира и любовта,
принципите на Нептун във Везни. Подпомогнат от нептуниански атрибути от рода на наркотици и
музика, Уран активира Нептун във Везни на колективно равнище. Освен това Уран политизира
Нептун, като въздигна емоционалния копнеж за мир и любов в идеология. През 1974 г. Уран
приключи транзита си през Везни и движението за мир и любов изгуби първоначалната си сила.
(Междувременно Плутон навлезе във Везни и по транзит започна да образува съвпад с Нептун от
хороскопите на хората с такова разположение; идеалите и мечтите на поколението с Нептун във
Везни се оказаха повлияни по съвсем различен начин.)
Транзитите Уран/Нептун са свързани съвършено ясно с тенденции, които протичат на
колективно равнище и влияят върху голям брой хора. И все пак тези транзити засягат лично всеки от
нас, особено ако сме чувствителни към нови движения и моди, които периодично се просмукват в
атмосферата. Домовите разположения на транзитния Уран и рождения Нептун, както и домът, койвключва Риби или куспидата му започва от същия знак, показват областите от живота, в които ще
бъдем най-силно засегнати.
Всеки транзит Уран/Нептун ще въздигне и съживи символизираното от Нептун. Понеже тази
планета може да действа на толкова различни равнища, точният начин, по който Нептун ще бъде
стимулиран, варира силно в зависимост от конкретните индивиди. За някои транзитите Уран/Нептун
ще дадат началото на творческо вдъхновение и духовно пробуждане, ще възбудят нови и съживяващи мечти и стремежи. За други хора тези транзити означават появата на странна и неочаквана болест,
различни степени на експериментиране с лекарства и неустоимо омайване от магията, окултното или
всякакви нестандартни понятия и вярвания. Точно как ще ни засегне транзитът зависи не само от
аспектите на Нептун в наталната карта, но и от индивидуалното ниво на съзнателност и
психологическа зрелост. Като цяло тригоните и секстилите на транзитиращия Уран са по-лесни за
справяне и по-плавни, отколкото аспектите съвпад, квадратура или опозиция.
Нептун притежава способността да изменя обичайното ни възприемане на всекидневната
реалност и да ни излага на други измерения от опитността. Когато транзитиращият Уран аспектира
Нептун, тази възможност се активира. Транзитите Уран/Нептун понякога съвпадат с „върхови
изживявания” - време, когато присъщите ни граници на егото се размиват и усещаме единство и
съпричастност към всички около нас или към цялото съзидание. Нашето сърце се отваря и любовта
се излива. Сам по себе си това е положителен опит, но тук съществува опасността да бъдем пометени
от Нептун и да изгубим здравословното усещане за собствената си индивидуалност или лични
граници. В най-крайния случай може да повярваме, че сме богоизбран вестител, дошъл да спаси
света. В подобно екзалтирано състояние ние правим избор или взимаме решения, които по-късно
разбираме, че са крайни или погрешни.
Аспектите съвпад, квадратура или опозиция на транзитиращия Уран спрямо Нептун могат да
активират Нептун с такава сила, че да бъдем погълнати от могъщи емоционални копнежи.
Физическите упражнения ще ни помогнат да се заземим през този период и ще позволят на тялото да
поеме и насочи Урановите приливи на чувства, но преди да се ангажираме с каквато и да било
драстично действие или промяна в живота, вероятно ще е по-мъдро да обсъдим плановете си с
приятели или колеги (за предпочитане от друго поколение), на чиито напътствия вярваме.
По природата си Уран ни изтиква към осъзнаване, прехвърляйки ни от едно състояние на ума в
друго. Под транзитите Уран/Нептун някои хора може да се обърнат към наркотиците като средство
за бягство от обикновения живот или като начин да получат достъп до по-извисени състояния на
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съзнанието. Когато в края на шестдесетте и началото на седемдесетте години транзитиращият Уран
образува съвпад с Нептун във Везни, експериментирането с лекарства се увеличи. Под влиянието на
Уран ние държим непреклонно на онова, в което вярваме, без оглед на установените спогодби и
нрави, и някои хора от това поколение открито предизвикаха закона и прокламираха положителната
стойност на психеделичните медикаменти: те правеха онова, което искат. В много случаи нервната
система се оказа недостатъчно силна да устои на типа физиологически и психологически промени,
предизвикани от такива вещества, и в резултат някои просто приключиха с „издухани мозъци”.
Последствията от тази ера все още са налице като напомня не за онези, които са подложени на
Уранов транзит към Нептун: някои вещества (без значение дали са психеделици, хероин, кокаин или
валиум) може да представляват бърз и привидно лесен начин за бягство от състоянието, в което се
намираме, и да променят съзнанието ни, но в дългосрочна перспектива по-безопасно е да открием поестествени пътища да го сторим. Медитацията, психотерапията или други форми на себеизследване
или себеразвиване са по-ефективни средства за промяна и растеж по време на транзитите
Уран/Нептун.
При разглежданите транзити можем да бъдем сграбчени и от порив да избягаме от всичко
скучно, рутинно и обикновено. Съзидателните хора нерядко изживяват промяна в обичайната за тях
форма на артистично изразяване. Уран задейства Нептуновия натрапчив импулс да бъдем обладани
от нещо - независимо дали е силна любов, която ни отвежда до нови висини на екстаза, внезапен
прилив на религиозно или мистично чувство, или непреодолимо привличане към нова идея или
философия, която обещава да ни отвори вратите на рая. През този период някои хора са запленени от
магията или окултното. И отново трябва да правим разграничение и да прилагаме здравия си разум,
за да успеем да използваме по-конструктивно тези транзити. Влюбването може да бъде чудесно, но
ще бъдем разочаровани, ако очакваме нашият възлюбен да ни даде всичко, което ни е необходимо за
пълно удовлетворение в живота. Изследването на религиозни, духовни и мистични пориви е
естествена част от съществуването, но трябва да се уверим, че групите или философиите, с които се
захващаме, са солидни. Струва си също да запомним, че под това Ураново влияние подобни чувства
понякога „се изключват” и общо взето, е възможно много от емоционалните ни реакции да бъдат
непредсказуеми и силно настоятелни.
Все пак е по-лесно да се каже да се отдръпнем назад и да бъдем обективни в хода на тежък
транзит Уран/Нептун, но няма да е толкова лесно да се направи: чувствата ни може да са твърде
непреклонни, за да оставят място за някакво откъсване или самонаблюдение. В подобни случаи е
вероятно да се окаже, че нямаме друг избор, освен да се отдадем напълно на изживяването,
предавайки се на новата любов, благодарение на която ще живеем щастливо до края на дните си,
безусловно вярвайки в онази философия или техника, която обещава просветление до една година,
или потъвайки в магията и свръхестественото. Накрая можем да се озовем с разбити илюзии,
разочаровани, неуравновесени или дори психически разстроени, но все пак, възприемем ли ги по
подходящ начин, възможно е този тип преживявания да ни научат на нещо, което не бихме разбрали,
ако не преставаме да действаме безопасно и благоразумно.
Уран/Плутон
Плутон се движи много бавно в небесата; следователно хора, родени в една и съща година
(както и 2 или 3 години преди или след нея), ще преживеят Урановите транзити към Плутон приблизително по едно и също време. Когато това се случи, приятелите и индивидите около нас ще се
изправят пред сходен тип въпроси и предизвикателства, през които самите ние преминаваме.
Когато толкова могъща планета като Уран кара Плутон „да избухне”, промяната под някаква
форма е неизбежна. Упорстваме ли да се придържаме към старото, отказваме ли да признаем, че през
този период от живота ни е нужно изменение, транзитите Уран/ Плутон имат начин да ни го наложат
принудително, без оглед на нашите съзнателни желания. Домовото положение на транзитиращия
Уран, рожденият дом на Плутон и домът със Скорпион на куспидата или съдържащ този знак ще
покажат най-силно засегнатата сфера от битието ни. Тритоните или секстилите на транзитиращия
Уран към Плутон обикновено са по-меки и по-лесни за справяне, отколкото транзитните аспекти
съвпад, квадратура или опозиция. И все пак, за да оценим транзита Уран/Плутон, трябва да проследим внимателно наталните аспекти на Плутон. Когато посредством транзит Уран се свърже с
Плутон, той ще задейства всяка рождена конфигурация, включваща Плутон.
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Транзитите Уран/Плутон означават и социални, икономически или политически сили, които
засягат нашия живот и от които не можем да избягаме. Възможно е да се опитаме да се борим срещу
ефектите на тези транзити, но вероятно няма да постигнем голям успех. Необходимо е да се случи
някаква промяна в нашия социален или икономически статус или в политическите ни възгледи, дори
и да трябва да изминат доста години, преди честно да можем да приемем, че във всичко, през което
сме преминавали през това време, има нещо ценно или положително.
В случаите на транзитна опозиция или квадратура е възможно да усещаме, че външни сили
провокират такава промяна: хората, с които се срещаме, или идеите, на които се натъкваме,
разрушават или нарушават статуквото. И все пак транзитите Уран/Плутон невинаги се усещат само
посредством външни влияния. Уран е планетата, която носи прозрение и просветление, и когато си
взаимодейства с Плутон - планетата на обновяването и трансформацията, - може да ни обземе
внезапен порив да се придвижим напред в живота: виждаме обстоятелствата, възпрепятстващи понататъшното ни развитие и разгръщане, в истинската им същност и сега можем да ги отстраним.
Вероятно сме усещали нуждата да се конфронтираме с някои въпроси в битието ни и сега за известно
време да въведем някои промени. Уран функционира като катализатор, който изважда (тези
усещания на повърхността и ги превръща в действие.
Това изясняващо качество на Уран също служи, за да ни накара да осъзнаем лични качества и
дълбоко насадени вътрешни комплекси, които са ни хванали в капана на отрицателни, повтарящи се
модели. Плутон се свързва с емоционални комплекси, останали ни от детството - онези, които още ни
въздействат дълбоко. Например, ако вашата майка ви е изоставила в много ранна възраст, може да си
създадете вяра или очакване, че всеки, с когото се сближите или от когото зависите, също ще ви
напусне. Животът има начин да услужва на дълбоко насадените вярвания: по-късно е възможно да се
окажете неосъзнато привлечени към индивиди, които осъществяват отрицателните ви очаквания.
Вероятно неведнъж ще се хващате точно с хора, които евентуално ще сложат край на контактите ви
или ще ви изоставят. Или сте толкова изплашени, че някой ще ви напусне (както направи мама!), че
се опитвате да контролирате или да манипулирате връзката така, че това наистина отблъсва човека.
Когато Уран образува транзит към Плутон, ние разполагаме с възможност да открием и да
изследваме по-пълно някои от вътрешните картини и модели, които таим от детството. Така
транзитите Уран/Плутон ни дават ново прозрение в собственото ни подсъзнание.
Плутон също може да бъде свързан с гнева и разрушителната ярост, нерядко произлизащи от
детството. Когато растем, зависим от други хора, които да се грижат за нас и да обезпечават нуждите
ни. Не успеят ли да го правят адекватно, ние не само се депресираме и се боим дали ще оцелеем, но и
усещаме гняв към онези, които са ни разочаровали. Възможно е тогава да сме потискали тези
чувства, но те остават погребани вътре в нас. Когато транзитиращият Уран образува аспект към
Плутон (особено при съвпад, квадратура или опозиция), ранният детски гняв се задейства отново и
може да бъде отприщен към някой близък, който не ни дава точно онова, което желаем. Въпреки че
не е много приятно да изпитваш подобни емоции, под разглеждания транзит ни е подсигурена
възможност да преоткрием части от нас, които преди сме отричали. Когато се откъснем от ранния
гняв и ярост, се отчуждаваме и от резервите от енергия и мощ вътре в нас. Повторното признаване на
погребания детски гняв е начин да се свържем отново с енергията, съдържаща се в тези чувства. Така
ние сме в състояние да освободим хваната в капана на потисканите детски емоции енергия и да я
интегрираме обратно в нашата психика. Може да я направляваме по-конструктивно в живота и
поради това не само ще се чувстваме по-цялостни, но и по-витални и живи. Транзитите Уран/Плутон
понякога водят и до откриването на заровени вътре в нас съкровища - възвръщането на неизразявани
досега положителни качества и ресурси.
Аспектирането на Плутон от транзитиращия Уран не само раздвижва подсъзнателни модели,
ранна обида и гняв, но понякога може да се отрази върху тялото под формата на болест. Разстройство
или неразположение, досега останало скрито или „под Повърхността”, нерядко се развива по време
на тези транзити или пък отново ни напада болест от миналото, която обаче не е била напълно
изцелена. Въпреки че това изглежда много нежелано събитие, една болест или слабост става явна
само ако може да бъде направено нещо за нейното излекуване. Под разглеждания транзит понякога
откриваме и „вдъхновено” изцеление, лекарства или разрешение на хронично оплакване.
Транзитите Уран/Плутон понякога засягат сексуалното ни изразяване и ако сме потискали
усещания и желания, Уран би могъл да възбуди страсти, за чието съществуване не сме и подозирали.
И
Иззппррааттееннаа ннаа w
ww
Цввееттееллииннаа ККррееммааккоовваа 46
ww
w..ssppiirraallaattaa..nneett оотт Ц

Вероятно е да се чувстваме объркани от подобни изблици, но все рак Уран непрекъснато разкрива
погребани у нас неща. От друга страна, били ли сме много активни сексуално, тези транзити нерядко
видоизменят или пречистват сексуалния ни подтик в други начини на изразяване.
В крайна сметка би трябвало да си спомним, че в гръцката митология Плутон е богът на
смъртта. Когато бъде активиран от транзит, може да се наложи да се изправим срещу някаква загуба:
вероятно е да умре някой познат или да имаме преживяване, граничещо със смъртта. Подобни
събития сами по себе си не са приятни, но те може да ни предизвикат да се размислим по-сериозно за
смисъла на съществуването и какво точно правим с нашия живот. Независимо дали ни харесва или
не, всеки транзит Уран/Плутон предлага възможността да навлезем още по-дълбоко в самите себе си.
Ще използваме тези транзити най-конструктивно, като се „гмурнем” в тях.

Транзитите на Уран през домовете
Първи дом
Асцендентът е точката от хороскопа, която е свързана с раждането и новото начало.
Преминаването на Уран през нея и задвижването му през първи дом е почти като повторно раждане.
Целият подход на индивида към живота - понякога дори физическият облик или стилът на обличане може да се промени. Ако до момента не сме били в досег с качествата на нашия изгряващ знак, сега
Уран ще изведе тези аспекти от природата ни на повърхността. Изразяваме ли вече своя асцендент,
Уран изисква да изследваме други възможни проявления на същия знак. Например мъж с изгряващ
Стрелец, който доста е пътувал и по този начин е изразявал своя асцендент, би могъл да открие други
аспекти, свързани със Стрелеца, като писането или изучаването на философия.
През същия период страни от същността, които са били потискани или недоразвити, настояват
за включване в осъзнатото усещане. Плахите хора откриват увереност, която никога не са предполагали, че притежават, докато приземените и практично мислещи индивиди се пробуждат за
стойности и въжделения със съвсем различна природа: те желаят (или са принудени от външни събития) да жертват потребността си от сигурност и стабилност и да се отклонят по нови направления.
Хора, които са били предимно „мислещ тип”, внезапно откриват обширното царство на чувствата, а
доминираните от емоциите и настроението се оказват по- способни да се отдръпнат и да бъдат пообективни и безпристрастни. Независимо от знака на асцендента, този транзит нерядко преобръща
нашето усещане за себе си и ни дава възможността да изследваме нови начини да посрещаме живота.
Когато страни от същността, за дълго време задържани или игнорирани, в крайна сметка
изригнат в съзнанието, отначало може да се отприщят по доста недодялан, неуравновесен или
неконтролируем начин. Например, ако в миналото сте били склонни винаги да поставяте себе си на
второ място заради благото на другите, когато Уран пресече асцендента, вие вероятно ще се
отклоните твърде далеч в другата крайност. Нежелаейки повече да свирите втора цигулка в живота,
временно се държите необуздано с новооткритата си самоувереност: сега е ваш ред да сте с
предимство и никой няма да ви спре. Вие отхвърляте всичко, което смятате за свиващо или
ограничаващо, и изисквате останалите да се настройват към вас. Все пак постепенно, докато Уран се
отделя от асцендента и се движи нататък през първи дом, човек се успокоява и започва да се учи как
да използва самоуверената си енергия по-мъдро и по-сръчно. По същия начин, ако сте били
прагматичен, предпазлив човек, възможно е по времето на този транзит да захвърлите практичността
и предвидливостта, докато откривате едно вътрешно духовно измерение на живота и напуснете
работата си, за да медитирате по 20 часа на ден. Ще ви трябва известно време, преди да започнете да
интегрирате качествата, извадени на преден план от Уран, с другите страни на вашето същество.
Разглежданият транзит изявява неспокойствие и нетърпение, без значение кой знак е на
асцендента. Събуждате се посред нощ, „жужащи” от идеи и открития; енергийни мълнии ни връхлитат изневиделица, чувстваме се „напрегнати като струна”, възбудени, променливи и френетични.
Действаме по начини, които изненадват и самите нас, и другите. Очевидно тази степен на интензивност не продължава през целия транзит, но идва на пориви, първо - при пресичането на асцендента от
Уран, и после - независимо кога при движението през първи дом - щом той направи аспект към друга
планета в хороскопа. Ясно ще почувстваме неговото влияние и когато друг транзит в небесата (или
планета, или аспект от прогресия) образува ъглово отношение спрямо транзитния Уран: например
аспектите съвпад, квадратура или опозиция на транзитиращия Марс към транзитния Уран ще
подействат като спусък, освобождаващ въздействието на Урановия транзит. Ще забележим и
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внезапна повторна поява на Урановата енергия точно преди планетата да напусне първи дом и да
навлезе във втори, сякаш Уран е решен да си даде последен шанс да промени нашата личност и
начина ни да посрещаме живота, преди да се премести, за да повлияе върху друга област от нашата
карта.
Когато интерпретираме разглеждания транзит, както при всички транзити, трябва да вземем
предвид и възрастта: едно малко дете например при транзита на Уран през първи дом по-вероятно ще
изпита Урановото въздействие отвън, обикновено посредством действията на неговите родители,
които си сменят дома, развеждат се или създават друго дете - всичко това служи за разрушаване на
съществуващата структура и навици. Под влиянието на този транзит по-големите деца и
тийнейджърите може да изявят дори повече от обичайната степен на твърдоглав бунт и непокорство.
Младите зрели хора нерядко се изправят пред важни критични моменти по същото време: напускат
дома, започват или завършват колеж, женят се, създават деца или откриват нова философия или
политическа система, която силно променя тяхното съществуване. По-късно в живота транзитът на
Уран през първи дом може да е свързан с развод, смяна на работа или събуждането на неоткрити
аспекти на личността, или онези черти, които са уникално „наши”. При по-възрастните хора
Урановият преход през асцендента и навлизането му в първи дом ще подпомогне тяхното
освобождаване от старите модели на мислене или поведение. В някои случаи това е знак за смъртта освобождаването от една стара форма е ново измерение на съществуването, - въпреки че и други
транзити в картата би трябвало да подкрепят тази интерпретация. На всяка възраст разглежданият
транзит може да показва външно или колективно влияние, което драматично променя хода на
живота, като избухване на война или смяна на правителство. Независимо от времето или житейската
фаза, в която изживяваме Урановия преход през първи дом, едно е сигурно: след него ние виждаме и
възприемаме света по коренно различен начин.
Втори дом
Най-очевидният ефект от този транзит е промяна във финансовото ни състояние и начина, по
който се отнасяме към света на парите и на материалните неща изобщо. С други думи, стойностите
ни вече са различни. Това би могло да бъде увеличаване на приходите, внезапно паднали ни пари или
печалби от неочаквани източници. Понякога обръщането на късмета работи по другия начин и
приходите ни започват да намаляват. Доста хора, които дойдоха при мен за астрологическо
тълкувание по времето, докато транзитиращият Уран се движеше през втория им дом, бяха
напуснали работа, която не намираха за интересна или пълноценна, с цел да започнат нещо ново,
обещаващо по-голяма стимулация и удовлетворение - дори и тази смяна да означаваше по-малка
заплата. Именно по същото време е вероятно да променим начина, по който си печелим прехраната.
Много хора започват да усещат неудовлетворение, че работят за други, и полагат началото на свой
собствен бизнес. Или им е омръзнала рутината „от девет до пет” и започват свободна практика, или
пък подхващат дейност с необичайно работно време. Ако сме били финансово зависими от други
хора, този транзит нерядко активира желание да печелим пари и да се издържаме самостоятелно.
През който и дом да транзитира Уран, ние го изживяваме по собственото си желание или по
принуда. Във втори дом, въпреки че може съзнателно да искаме да поддържаме статуквото, има
вероятност да се намеси външен фактор, който да подкопае финансовата ни сигурност или да ни
принуди да си сменим работата. Разбира се, това невинаги е лесно за приемане - особено когато
извличаме нашето усещане за себеуважение и сигурност от трудовата заетости финансовото
положение; тогава разривите в разглежданата сфера ще задействат много страх и безпокойство. И все
пак от тези катаклизми може да се появи на бял свят нещо положително. Вероятно същинското ни Аз
желае ние да израснем и да се развием по нов начин посредством тази област от живота: може да
започнем да виждаме, че съществуват и други начини да чувстваме самоуважение, които не се
отнасят до способностите ни да печелим, или е възможно да бъдем принудени да развием нови
умения и дадености, които не бихме си дали труда да изследваме, ако не ни беше сполетяла криза. Да
вземем случая на една жена, отгледана в богато семейство и омъжена за преуспял бизнесмен: когато
Уран транзитираше през втория й дом, нейният съпруг се натъкна на тежки трудности в работата си
и тя беше принудена за пръв път в живота си да си потърси работа. Накрая жената не само
преосмисли предишното си отношение към парите и статуса, но същевременно придоби и ново
усещане за своята собствена идентичност и стойност.
Ако никога не сме си давали твърде много труд за пари, сигурност или притежания, сега може
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да се окаже, че ги желаем. Обратното, прекарали ли сме живота си в преследване на финансова
подсигуреност и благосъстояние, възможно е този транзит да съвпадне с появата на различна
ценностна система, според която парите и сигурността не са основният фокус. Ние базираме живота
си на онова, което ценим. Стремим ли се към сигурност, избираме в нейна полза. Ако ценим
свободата, правим избора си за нея. В духа на обичайните си трикове Уран се движи през втори дом
и разрушава ценностната ни система заради друга, изменяйки цялата ни база за правене на избор.
Втори дом описва и вродени сръчности и ресурси. Когато Уран навлезе в него, дошло е времето
да направим преглед на потенциалните си таланти и умения и да видим дали има пренебрегвани или
скрити заложби, които сега може би си заслужава да изследваме или да доразвием. Възможно е да се
чувстваме неспокойни или отегчени от настоящата си работа и да търсим по-интересни начини за
печелене на пари. И все пак при прехода на Уран през който и да е дом ние сме склонни да правим
драматични или екстравагантни жестове и коренни промени, а когато се движи през втори дом,
вероятно е да се окажем толкова разочаровани от работата или начина, по който вървят нещата в
офиса или фирмата, че импулсивно да си подадем оставката. Като цяло аз обикновено съветвам да се
въздържате - поне в началото. Преди да се вдигнете и да напуснете, потърсете начини да направите
съществуващата си заетост по-интересна или по-вълнуваща. Очевидно е, че ако не се получава, може
да се наложи да скъсаме напълно и да се огледаме за нова линия на работа, независимо дали в същата
сфера или в някаква съвсем различна. Но най-малкото, има смисъл да се задържим на същото място,
ако е възможно, докато си намерим друга работа, отколкото да се поставим в положението да
останем без никаква заетост. Би трябвало също и да запомним, че всеки случай на Уранов транзит
през втори дом е донякъде различен, и преди да съветвате или да преценявате в това отношение,
следва да бъде взета под внимание цялата карта.
Трети дом
Уран носи нови преживявания през който и дом да транзитира, а в третия това означава ново
обучение и познания. Онова, на което се учим през този период, ще ни окаже силно въздействие.
Изслушана лекция, прочетена книга или разговор с приятел или колега не само би могъл внезапно и
радикално да промени изгледите ни по определени въпроси, но накрая и да трансформира самия ни
живот.
Ще бъдем възприемчиви към различни идеи, тенденции или течения, циркулиращи в
обкръжението. Събуждаме се посред нощ с глава, замаяна от нови прозрения и открития. Или по
всяко време от деня ни изникват проблясъци на внезапна интуиция или разбиране. Някои от тях
може да бъдат правилни и полезни, докато други ще се нуждаят от по-нататъшно размишление и
анализ. С придвижващия се през трети дом Уран има малко капани, за които да сме нащрек. Нашето
мислене може да бъде твърде радикално, изпреварило времето си или (особено) без връзка с
практическата реалност.
Уран ни дава възможност да зърнем неща, които другите хора не успяват или не са готови да
видят. Възможно е да се опитваме да обясним нашите нови концепции или прозрения на приятели,
учители, родители или колеги, но те се пулят неразбиращо насреща ни; други пък вероятно ще бъдат
шокирани или ще се почувстват заплашени от онова, което имаме да кажем. Ако дадем време на
промяната или си записваме идеите и ги шлифоваме, възможно е споделянето им с другите да е поуспешно. Под този транзит по-младите хора може да преживеят драма в образованието си - например
да сменят училището или да се налага да се настройват към нови съученици и непознато обкръжение.
Или е възможно да се чувстват необичайно неспокойни и нежелаещи да се покоряват на
образователната система или на конвенционалните форми на обучение. За децата и юношите с
подобен тип трудности нерядко е полезно да обсъждат и да споделят онова, което изпитват, с повъзрастен човек, комуто имат доверие.
Понеже Уран е с състояние да ни направи изключително упорити, по времето на този транзит
може да си мислим, че сме открили истината за някого или нещо. Тъй като сме абсолютно сигурни,
че начинът, по който ги виждаме, е единствено верният, не оставяме място за компромис и
непреклонно защитаваме възгледите си, без значение колко хора не да съгласни с нас. Все пак Уран
ни прави не само упорити, но и непредсказуеми и хаотични: няколко седмици по-късно ще се
събудим посред нощ с ново разбиране, което драстично променя или преобръща предишните ни
гледни точки, и сега ще защитаваме страстно тези нови възгледи, докато Уран отново не преобрази
коренно мисленето ни.
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Този транзит изменя нашето възприятие за живота наоколо. Възможно е да ставаме все поотегчени или по-неудовлетворени от мястото, което обитаваме, и да вярваме, че ако се преселим в
различна част на града или в друга област от страната, или даже в чужда държава, ще се преборим с
нашата нервност. Преди да изтръгнем корените си, все пак е разумно да се опитаме по-добре да
използваме сегашното си обкръжение - да потърсим неизследвани аспекти, от които все още не сме
се облагодетелствали, да направим усилие да срещнем нови хора или да разширим съществуващия
кръг от приятели, групи или интереси на мястото, където сме в сегашния момент. Ако това се окаже
невъзможно или незадоволително, смяната на обкръжението би била именно насоката, която
транзитиращият през трети дом Уран си е наумил за нас. В някои случаи подобна дислокация не е
предприета по избор, а принудително: семейството ни се мести и ние трябва да се преселим или ни се
налага заради работата ни, или партньорът ни сменя заетостта си, или се мести да работи в друго
селище. Сполети ли ни такава ситуация при транзита на Уран през трети дом, това може да означава,
че разривът е потребен за нашия следващ етап на растеж и развитие или че в новото обкръжение ни
чакат някакви преживявания, които не биха могли да се случат сега. Другата възможност е Уран да
желае да проявим постоянство и да се противопоставим на принудата да се местим. Видът на
аспектите на транзитиращия Уран към другите планети в картата ще ни помогне да си изясним найдобрия начин да се справим със ситуацията.
В много хороскопи, които съм виждал, Урановият транзит през трети дом съвпадаше с фаза,
когато близки, роднини или съседи преживяваха значими промени или катаклизми в живота си и
онова, през което те преминават в момента, нерядко засяга пряко и нас.
Четвърти дом
Вероятно ще изпитаме Урановото прекосяване на имум вели и придвижването му през
четвърти дом като изблик от енергия, произлизаща от дълбините на нашето същество, или като
вътрешна енергийна експлозия, която освобождава скрити или потискани аспекти от личността ни.
Протичат промени от много Дълбок характер. Това не е времето да възпрепятстваме или пожертваме
собствените си вътрешни потребности и желания в името на запазването на мира или за да
ощастливим други хора. Наложително е да се вслушаме какво става в нас и да го зачетем, следва да
създадем пространство за себе си и да осъзнаем кои сме.
На другите това може да не се хареса, особено ако са привикнали ние да действаме по
установени или предсказуеми модели, което обаче няма никаква връзка с факта, че по времето на
транзита имаме нужда от възможности за израстване и промяна. Правил съм доста хороскопи
на хора с разглежданото положение на транзитиращия Уран и в повечето случаи те са
изразявали силна потребност да действат в съответствие с онова, което усещат. Един човек
дори сравни транзита с фойерверк отвътре. Сега вътрешните пориви упражняват толкова силен
натиск, че вероятно няма да имаме друг избор, освен да им отговорим. Хората с Урановия транзит през четвърти дом, които не усещат или не уважават този вътрешен натиск, не се измъкват
незасегнати, но другите - променилите се - ги притискат. Дори и те да не са избрали да
признаят собствените си пориви към промяна на аспекти от живота или поведението си и да
действат по тях, външните влияния намират момента да призоват разрушението.
Четвъртият дом се свързва с основното ни жилище. Транзитиращият през него Уран не
желае да остави тези страни от съществуването ни непроменени. В най-опростенческото си
изражение тук планетата би могла да показва времето да декорираме наново своя дом - да
променим схемата на цветовете, да преподредим мебелите, на мястото на старите семейни
прибори да сложим нови и т.н. В състояние сме да направим и стъпка нататък, да помислим над
преместване в съвършено друг дом. Докато Уран транзитира през четвърти дом, повечето хора
са напълно щастливи да сменят жилището си, понеже се чувстват нервни и отегчени от
познатото или са надраснали съществуващите обстоятелства. Настоящият им дом е твърде
малък или голям, или не се намира на подходящото място и преместването е най-очевидният
избор. Все пак има някои случаи, когато Уран ще ни наложи принудително промяната. Ако е
така, ще изпитаме нужда да скърбим за загубата на познатото. След време ще прозрем, че
местенето е било необходимо, за да се изявят качества в самите нас, които биха останали
неразвити в старата ситуация.
При Уран в четвърти дом катаклизмите в дома може да дойдат под друга форма: някой се
ражда или идва да живее у дома, пораснало дете напуска гнездото, наш близък преминава през
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значима промяна или сътресение, семейството се разпада и т.н. В сравнение с транзитите на
Нептун и Плутон обикновено сме в състояние лесно да отличим по-дълбок смисъл или цел в
отрицателните събития под Урановите транзити: Уран може да носи катаклизми, но той също
стимулира интуицията и онази част от мозъка, която е в състояние да долови уместността на
онова, пред което трябва да се изправим или да понесем. Докато транзитите на Нептун и Плутон през четвърти дом понякога съвпадат с преживявания, които могат да бъдат почти
разрушителни, към уранианските промени обикновено сме способни да се приспособим полесно. След необходимия период на скърбене идва интуитивната изобретателност, естествено
свързвана с Уран; тя ни помага да съберем парчетата и да изградим за себе си нов живот.
Четвърти дом показва влиянието на семейството, от което произхождаме, върху нас,
нашата ранна обусловеност от детството и вродената ни предразположеност. От тези фактори
ние създаваме „сценарии”, модели или вярвания за това какъв тип човек сме и какво да
очакваме в живота. Например рожден Сатурн в четвърти дом би могъл да показва нещастие,
болка или трудности през годините на растеж, които оставят психическа рана или белег;
поради подобни ранни преживявания си създаваме мнението, че не сме достатъчно добри, за да
бъдем обичани, или таим съзнателен или неосъзнат страх, че по-късният ни живот ще ни донесе
същите горчиви плодове. Когато Уран транзитира през четвърти дом, тези стари сценарии и
модели се активират: ние привличаме ситуации, които ги изваждат на повърхността, и се
улавяме, че повторно преживяваме проблеми от детството в сегашната си ситуация. Наймалкото, преминаването на Уран през четвърти дом бележи времето да започнем да работим
по-конструктивно с темите от детството. Интуитивните прозрения, съпътстващи Урановия
транзит, ни позволяват да погледнем по-обективно на нашите модели и сценарии - сега можем
по-добре да разберем как са се оформили и по какъв начин са ни влияели. Уран е в състояние
да ни освободи от хватката на повтарянето. Да осветлим тези модели и да изследваме техния
произход са първите стъпки, с които да излезем от тях и най-накрая да завоюваме повече свобода от по-малко приятните им проявления.
Четвъртият дом описва и преживяванията ни с майката или бащата - в зависимост кой
родител повече „пасва” с разположението на този дом. Ако приемем, че четвърти дом показва
бащата, Урановият транзит през тази област от картата би могъл да означава промяна в
неговото положение или обстоятелства, или да се окаже, че по същото време сме в състояние да
го възприемаме или да си взаимодействаме с него по нов начин, разрушавайки старите модели
или граници, които преди са определяли взаимоотношенията ни с бащата.
Транзитиращият през четвърти дом Уран представлява възможност да намерим
способност вътре в себе си да направляваме собствения си живот. Откриваме вътрешна сила,
усещане за независимост, вероятно липсвало до момента в личността ни, и придобиваме ново
възприятие за насока или цел. Урановият транзит през четвърти дом притежава потенциала да
разтърсва основите на съществуването ни така, както друг транзит не би могъл.
Пети дом
Когато Уран се движи през четвърти дом, мястото, „откъдето идваме”, се променя. Сега,
докато Уран навлиза и транзитира през пети дом, нашият наскоро освободен дух има
възможност да се разкрие по-пълно. Заложеният в пети дом импулс е да изрази онази част от
нас, която е уникална и индивидуална. Транзитиращият Уран увеличава темпото на този дом,
правейки това време подходящо за изследване на усещането ни за себе си. Ако през периода
сме твърде предпазливи или премълчаваме, ще пропуснем възможности да разберем кои сме в
действителност и на какво сме способни.
Уран ненавижда скуката и неговият транзит през пети дом разпалва нашия ентусиазъм и
ангажираност в живота. През този период ние откриваме или сме притеглени от нови хобита
или интереси, които ни вълнуват, и като цяло, докато трае транзитът, аз бих окуражил хората
да следват всеки свой импулс да се включват в свободни или развлекателни начинания. Тези
отдушници не само стимулират радостта ни от живота, но и подсигуряват средството,
посредством което вътрешната ни природа може да се изрази. И все пак, окажем ли се твърде
силно обсебени от хоби или интерес, възможно е да се нуждаем от налагане на известно
ограничение: играенето по цяла нощ с новия компютър или жадното поглъщане на
астрологически текстове може да е едновременно стимулиращо и удовлетворително, но какво
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става с работата, която трябва да вършим на следващата сутрин? Дотолкова ли сме заети с хоби
или развлечение, че хората около нас започват да се чувстват пренебрегнати? И преди всичко,
безопасно ли е нашето хоби? Не бих се чувствал удобно да окуражавам (отвъд определена
граница) новооткрит интерес към залагането или бързите коли. Както обикновено при Уран,
нужни са сдържаност и предпазливост.
Онези от нас, които вече са заети с артистични дейности, може да изживеят пробив в тези
области или да видят пробуден някакъв неразвит до момента творчески потенциал. Ако сте
отегчени от онези съзидателни изяви, с които обикновено сте заети, вероятно ще искате да
експериментирате с различни средства или техники. Някои от опитите ви ще се провалят,
докато други биха отворили нови пътища на изразяване, които никога не сте смятали за
възможни. Няма как да знаем, без да сме пробвали.
Сферата на пети дом включва и романтиката. Ако сте неспокойни или неудовлетворени от
съществуваща връзка, Уран ще извади тези чувства на повърхността. Ако не можете да
намерите някакъв начин да вдъхнете нов живот на вашето партньорство, сега сте в
подходящото състояние на ума да бъдете възприемчиви към нещо друго около вас. Възможно е
да срещнем човек, който катализира съживяването на нашия емоционален или сексуален живот
или който ни въвежда в неща, неопитвани досега, като това бележи нова глава в битието ни.
Все пак колко ще продължи новата връзка под Урановия транзит не е еднозначен въпрос;
възможно е тя да ни изтика от браздата, но след като веднъж целта е постигната, да изчезне от
сцената.
Вероятно е да се сближим с човек, твърде различен от типа хора, които са ни привличали
в миналото, или в самата връзка да има нещо необичайно или неконвенционално. Където и да
транзитира Уран, там се оказва, че действаме по начин, който не съответства на наложените
стойности или се различава от поведението ни в миналото. Изненадваме не само другите, но и
самите себе си.
Петият дом - сферата на творческото себеизразяване, дава известно описание на нашите
наследници и отношенията ни с тях. Когато Уран транзитира през него, би могъл да промени
живота ни, като станем за пръв път родители. (Това нерядко се случва неочаквано, така че ако
не желаете по това време да ставате родители, следва да вземете предпазни мерки.)
Съществуващата връзка между нас и децата ни може да се промени по някакъв начин,
възможно е юношата да напусне дома или да преминава през необичайно бунтарска или
разрушителна фаза. Уран нерядко иска ние да се откажем от властта, в която сме се опитали да
задържаме нашите деца, така че те да бъдат свободни да открият собствена та си идентичност.
Предизвикателството е да намерим точния баланс, като им позволяваме по-голяма
самостоятелност, докато все още се грижим за тях и им поставяме необходимите граници.
Шести дом
Движението на Уран през шести дом може да донесе промяна или разрушение в сферите
на работата и здравето. Ако сегашната ни служба е отегчителна или не ни дава достатъчно предизвикателства, Уран ще пожелае да промени това. Не искам да кажа, че непременно трябва да
се заемем със съвсем друг вид работа. Първо може да потърсим начини да съживим сегашната
си заетост с въвеждането на нови проекти, схеми или стимули, или като се преместим в друг
отдел или клон на същото предприятие. Ако нововъведения от този тип не са възможни, тогава
вероятно е дошло подходящото време да потърсим работа някъде другаде.
В определени случаи движението на Уран през шести дом съответства на преследването
на изцяло ново призвание, което ни интересува или интригува. Това е подходящото време да
започнем обучение, което би ни снабдило с нови умения. Където и да транзитира Уран, ние сме
предопределени да се държим авантюристично и да желаем да експериментираме, въпреки че
може да е по-разумно да си останем на старата работа, докато открием нещо, с което да я
заменим, или докато не станем достатъчно обиграни, за да се впуснем в нови рисковани
начинания. Възможно е да поемем работа, необичайна според установените стандарти, или
ангажираност с „Уранова” природа - като кариера в науката, технологиите или в областта на
компютрите. Някои хора се ангажират с обществени или изпълнявани съвместно начинания.
Каквато и да е работата, ние се нуждаем от свободата да изразяваме своя собствен стил и
оригиналност.
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Докато Уран транзитира през шести дом, може да бъдем принудени да сменим работата
си: да ни уволнят или съкратят, или компанията работодател да обяви банкрут, или да
преминава през голямо преустройство. В подобен случай вероятно тези събития ще имат
някакъв скрит смисъл или цел. Ако сме смятали работата си за скучна и безинтересна, но не
сме си давали труда да направим нещо за смяна на обстоятелствата, може би сме привлекли
разрушението отвън (чрез подбудата на вътрешното Аз), за да се изправим пред необходимите
нововъведения. Ако сме били твърде силно привързани към работата си или сме се
идентифицирали с нея и в резултат сме пренебрегвали други области от нашия живот, разривът
вероятно служи за поправяне на дисбаланса. Докато продължителната липса на заетост може да
се превърне в изтощително мъчение, известно време, прекарано, без да работим, нерядко ни
дава възможност да преоценим приоритетите си и да преразгледаме какъв тип заетост найдобре би подхождала на нашата природа.
Възможно е транзитиращият през шести дом Уран да засегне здравето ни и връзката,
която имаме със собственото си тяло. Мотивирани сме да променим режима си на хранене, да
се заемем с редовното изпълняване на физически упражнения или да изпробваме някоя форма
на лечение или терапия, която би могла да подобри физическото или психическото ни
състояние. Срещал съм много хора с транзитиращ през шестия им дом Уран, които са развили за пръв път през живота си - интерес към здравето и изцелението. Също така, понеже този дом
описва връзката между ума и тялото, емоционалните проблеми и психическото страдание
понякога се проявяват като болест или разстройство; очевидно е, че здравословното ни
състояние ще се отрази и на ума, и на чувствата ни. Ако по времето на разглеждания транзит се
разболеем, това може да бъде знак, че тялото се опитва да ни подаде сигнал какви настройки е
необходимо да направим в начина, по който направляваме живота си.
Седми дом
Транзитиращият през седми дом Уран променя сферата на връзките и най-очевидното е,
че може да пожелаем да разрушим съществуващо партньорство. Подобен стремеж не се
появява ей така, за една нощ - вероятно известно време той е набирал инерция. Когато Уран
преминава през десцендента и навлезе в седми дом, ние повече не сме в състояние лесно да
сдържаме недоволството и раздразнението от неудовлетворителната връзка; по-вероятно
отвсякога е тези чувства да изригнат и да ни заставят да действаме. Може да искаме напълно да
приключим връзката, като се надяваме или знаем, че „някъде там” има нещо по-добро за нас.
Или усещаме, че да бъдем сами е по-добре, отколкото да поддържаме статуквото. Така или
иначе, ние вярваме, че връзката ни вече не е онова, което е предназначено за нас. Частта от нас,
която желае да действа за промяна, се заема, печелейки надмощие над желанието ни да
поддържаме и запазваме онова, което вече имаме и познаваме.
В някои случаи е възможно да останем с партньора си и да работим за подобряване на
връзката. Това обаче ще изисква определена смелост: ще трябва да въстанем срещу другия
човек и да изразим гласно нашата нервност или раздразнение. Ако вие сте правили повечето от
пригажданията и компромисите, сега е време другият да се приспособява заради вас към
промяна. И все пак, били ли сте винаги вие контролиращият партньор, Уран вероятно желае да
отпуснете на човека до вас повече власт и да се научите как да бъдете по-съдействащи и погъвкави.
При транзитиращ през седми дом Уран може да се нуждаем от допълнително
пространство и свобода, за да изследваме кои сме извън съществуващата връзка. Този транзит
понякога въвежда нов човек в живота ни, който вълнува или възбужда нашите страсти; има
нещо много мощно в срещата, сякаш „сме познавали” този човек и преди. Ако вече имаме
относително щастлива връзка, новото привличане ще ни изправи пред дилема. Да задържим ли
наличното, или да рискуваме, изоставяйки го, за да последваме тази нова възможност за
партньорство? Ако взаимоотношенията с половинката ни са нестабилни или
неудовлетворителни, появилият се човек ще изглежда като отговор на мечтите ни и ще
катализира необходимите промени.
Както при транзит Уран/Венера или при прехода на Уран през пети дом, доста спорно е
дали тази нова връзка ще изтрае: нейната цел може да е единствено да ни подтикне да напуснем
утъпканата пътека и да ни „вдъхнови” да намерим нови начини да се свързваме с другите. Няма
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как с точност да определим последствията, въпреки че е възможно да намерим някои белези,
като изследваме природата на аспектите, които транзитиращият Уран ще образува през
идващите години. Нека кажем, че Уран пресича куспидата на вашия седми дом и вие слагате
край на съществуващата връзка в името на нещо ново. Ако в рамките на три или четири години
Уран формира квадратура спрямо наталната ви Венера в четвърти дом, новата връзка вероятно
няма да надживее транзита. И все пак, ако Уран не образува твърде много напрегнати аспекти
при пътуването си през седми дом, всяко ново взаимоотношение, започнало през този период,
може да има по-добър шанс да изтрае повече време.
Като цяло всичко, обсъдено дотук, звучи, сякаш транзитът на Уран през седми дом
вероятно ще разруши всяка връзка, която вече имаме. Не е необходимо винаги да става така, но
Уран изисква да преразгледаме съществуващото партньорство и да поработим по онова, което
трябва да бъде подобрено. Уран не желае ние да се държим за нещо единствено от чувство за
дълг или задължение, или поради страх от непознатото. Тази планета иска истината, а не
преструвка. Ако при транзит на Уран през седми дом предпочитаме да запазим
неудовлетворителна или трудно движеща се връзка, по-добре да намерим начин да вдъхнем нов
живот в нея. Ако обаче нямаме партньор, този транзит може да го доведе в живота ни. Хората,
които срещаме сега, нерядко имат силата драматично да променят битието ни и това е
подходящо време да обикаляме и да посещаваме места, където никога досега не сме били.
Понякога при разглеждания транзит някой ни напуска. С други думи, промяната ни е
наложена принудително чрез тази област от живота. По-мъдро би било да изследваме каква
роля сме изиграли, за да допринесем за това събитие. Чувствали ли сме се нервни и нещастни,
без обаче да сторим нещо по въпроса? Дали сме провокирали неосъзнато другия човек да си
тръгне, за да получим свободата си или пространство, което искаме за себе си? Ако част от нас
се е усещала затворена или хваната в капана на връзката, а ние не сме обърнали внимание на
тези чувства, възможно е същинското ни Аз да е подбудило другия човек да извърши това,
което ние сме се страхували или сме отказвали да сторим. Възможно е подобно разрушение да
ни е необходимо с цел да развием страни от самите нас, които в противен случай бихме
пренебрегнали. Нужно е все пак да скърбим известно време за загубата на съществуващата
връзка и да приемем гневните реакции срещу предателството, причинени от напускането на
другия човек, но с времето вероятно ще успеем да открием смисъл или уместност в онова, през
което е трябвало да преминем.
Десцендентьт подсказва аспекти от природата ни, за които сме слепи. Като резултат ние
обикновено по-лесно се идентифицираме с асцендента и привличаме десцендента чрез другите.
Например, ако имаме изгряващ Овен и куспидата на седми дом се намира във Везни, вероятно
ще сме повече във връзка с нуждата си от независимост, утвърждаване и власт (Овен), и помалко с тази част от нас, която следва да се научи на компромис, хармония и равновесие с
другите (Везни). Нерядко привличаме партньор, който по някакъв начин отразява знака на
десцендента Юг: в конкретния скучай по-скоро ще търсим човек с явни черти на Везни,
отколкото да изразяваме качествата по същия знак у самите себе си. И все пак пресичащият
десцендента Уран може да събуди у нас качествата по знака на куспидата на седми дом.
Развиването на характеристиките, свързвани с него, ще ни помогне да уравновесим всяка
проявявана досега от нас тенденция да прекаляваме с изразяването на нашия асцендент и
следователно да станем по-цялостни и завършени сами по себе си. Седмият дом описва още и
как се свързваме с хората и обществото като цяло. Когато Уран се придвижва през тази област
от картата, възможно е да действаме като носител на промяна за друг човек, като го
запознаваме с нови идеи или начини да гледа на живота. В някои случаи дейностите ни
вероятно ще бъдат сметнати за шокиращи или ще бъдат осъждани от по-конвенционалните
елементи в обществото като прекалено радикални.
Осми дом
Стремежът към близост и интимност с друг човек е един от нашите основни подтици. В
детството животът ни зависи от друг човек, който да ни обича, да ни храни и да се грижи за
нас. По-късно, като възрастни хора, вероятно сами ще си осигуряваме издръжката, но ще
продължим да търсим удовлетворение чрез любов и връзка. Седми дом описва донякъде какво
срещаме в партньорството, но осмият отива една стъпка по-нататък и очертава какви сме в
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ситуациите на интимност - случващото се зад затворените врати. Осми дом показва типа обмен,
който протича между самите нас и другия: какво даваме и какво получаваме във връзката. Това
може да означава пари, общи финанси и ресурси, но и различните емоции и чувства, които
преминават между нас и онези, с които сме близко ангажирани. Когато Уран транзитира през
осми дом, ние ще преживеем промяна и разрушение в тази сфера от живота.
Под влиянието на транзита е възможно да се измени финансовото положение на нашия
партньор. Вероятно е бизнесът на другия внезапно да потръгне или той да получи неочаквано и
щастливо повишение, но също толкова е възможно и партньорът ни да страда от финансови
спънки, така че да бъде разклатена и нашата собствена сигурност. Как ще протекат нещата
зависи не само от типа аспекти, които транзитиращият през осми дом Уран образува към други
планети в хороскопа ни, но и от случващото се в наталната карта на нашия партньор.
Този транзит би могъл да покаже впускането ни в ново бизнес партньорство или промяна
в рамките на съществуващите ни делови взаимоотношения (отново следва да бъдат взети
предвид аспектите на транзитния Уран). Образували планетата хармонични ъгли спрямо
другите небесни тела в хороскопа, промените в бизнес връзките вероятно ще са благоприятни.
Но ако транзитиращият Уран прави трудни аспекти към рождената карта, протичащите през
това време трансформации биха могли да бъдат по-сериозни и обезпокоителни, а
положителните последствия - по-несигурни.
Все пак парите и материалните ресурси не са единственото нещо, което хората споделят.
Под разглеждания транзит битието ни може да бъде силно засегнато от емоционални и
психически промени, които ние или наш партньор преживяваме. Една жена ме посети за
астрологически прочит по времето, когато Уран се движеше през нейния осми дом. През същия
период съпругът й, който беше актьор, от дълго време нямаше работа и поради това
прекарваше много повече време в къщи. Ставал все по-нервен, потиснат и депресиран, все потрудно се живеело с него - дотогава никога не им се било случвало. Транзитиращият през
нейния осми дом Уран отразяваше промените в положението на съпруга й и възбуждаше
въпроси, които предизвикваха и подлагаха на изпитание връзката й.
Подобно на Урановия транзит през четвърти дом, преминаващата през осми дом планета
също изисква да изследваме скритите си страни. Проблемите, които се надигат между нас и
другите по това време, разкриват дълбоки модели и комплекси, коренящи се в детството (или
от минали въплъщения, ако вярвате в теорията за кармата и прераждането). Ако в детството
майка ви неведнъж ви е отблъсквала, когато сте се опитвали да я доближите, вие ще си
оформите определена система от вярвания за живота и за самите себе си. Възможно е да
мислите, че не заслужавате обич и нямате стойност. Може би ще си създадете мнението, че
когато и да поискате нещо, от което се нуждаете, ще бъдете отблъснати. Навремето вероятно
сте се опитали да омекотите болката от отхвърлянето, казвайки си, че така или иначе не се
нуждаете от никого. Но по-късно в живота избухвате детински, когато друг човек не е в
състояние да отговори на някакво ваше искане. Транзитиращият през осми дом Уран работи за
осветляване на този тип дълбоко насадени комплекси, сценарии или прояви в живота.
Осмият дом е областта от наталната карта, в която се учим как да се сливаме с друг човек където умираме като „аз”, за да се преродим като „ние”. Сексуалният акт е физическото
изражение и възможно най-голямата близост, когато двама се събират и стават един. Когато
Уран транзитира през осми дом, имаме шанс да се отворим към другите така, както никога
досега не сме го правили. Ако например сме изпитвали трудности в сексуалното си
себеизразяване или в пълното отпускане с друг човек, това вероятно ще е времето за пробив.
Женените може би ще успеят да вдъхнат нов живот в сексуалните си взаимоотношения.
Каквото и да е положението ни - сами или семейни, - възможно е да срещнем човек, който да
разшири сексуалните ни хоризонти.
Осмият дом засяга не само стойностите на другите хора, но и кончината, и когато Уран се
движи през него, това, че сме смъртни същества, може да се превърне в наш проблем. В някои
случаи е възможно да преживеем края (внезапен или неочакван) на някой близък, което
вероятно ще събуди съзнанието ни, че и ние самите сме тленни, или че животът е кратък и
извънредно ценен. Вниманието ни нерядко се обръща към изучаването на смъртта или
философията за кармата и прераждането. Или, мотивирани от желание да разберем скритите
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закони и сили, действащи в живота, може да пренасочим интереса си към по-неконвенционални
направления чрез окултното или магията, но - както винаги с Уран - следва да се предпазваме
от всичко крайно или ексцентрично. Възможно е и през времетраенето на транзита внезапно да
се сдобием с пари от наследство.
Девети дом
Девети дом е там, където търсим ръководни напътствия и цели, които ще ни помогнат да
насочим хода на нашия живот. Той описва търсенето на смисъл и преследването на идеали и
правилни наставления, върху които можем да основем избора, наложителен за нас във
всекидневното ни съществувание. Когато Уран транзитира пред този дом, се предполага, че
нашите възгледи за света и перспективите ни за живота няма да останат същите, а философията
ни за битието и религиозните вярвания и отношения под този транзит може радикално да се
променят. Преданите християни понякога започват да подлагат на съмнение някои от основните доктрини на своята религия, преживявайки за пръв път криза на вярата, която може да
се прояви като Ураново „бунтарство” - нежелание да се съобразяват занапред с авторитета на
църквата. Непоколебимите атеисти биха могли да открият Бога или да преживеят внезапно
мистично откровение или просветляващо прозрение за смисъла на живота. По един или друг
начин нашата доминираща система от вярвания ще бъде оспорена от нови идеи и концепции,
които не се вместват безпроблемно в старата ни рамка. Възможно е всичко да се случи
внезапно: събуждаме се през нощта с някаква представа или присъстваме на лекция, или
прочитаме книга, която революционизира нашето мислене - или по-точно, вярата ни. Случайна
среща или беседа с мъдър човек ни оставя замаяни и въпреки че може да не възприемаме
настоящето по същия начин като преди, вероятно (както казва Блейк,) „ще виждаме света в
едно зрънце пясък”. Промените във философията на индивида не бива да бъдат приемани с
лека ръка. Когато се изменя системата ни от вярвания, нашите ценности вече са други. А щом
те се променят, и типът решения, които вземаме относно начина, по който направляваме
живота си, няма да останат същите. Поради тази причина, когато Уран се движи през деветия
ни дом, посоката, в която сме поели в битието, може радикално да се промени.
В съзвучие с тези интереси е и висшето образование - друга тема по девети дом. Срещал
съм много клиенти, които по времето на този транзит променят хода на обучението си; някои
се пренасочват от науката към изкуствата, други правят точно обратното. Може да започнем
като студенти по философия и да завършим със степен в областта на компютрите. Под
влиянието на този транзит е възможно да продължим образованието си по неконвенционални
начини или да подхванем някакъв необичаен курс на обучение. Може да се превърнем в
университетския бунтовник, който се бори за промени в образователната или политическата
система на нашия университет или колеж. Нерядко имаме нови идеи, концепции и прозрения
как да дадем своя принос в избрания от нас клон на познанието или в сферата на самото
образование.
Пътуванията също са под управлението на девети дом и Урановият транзит понякога носи
неочаквани или необикновени изживявания на дълги пътешествия. Посещаваме някоя страна с
намерение да останем една седмица, а се оказва, че заживяваме там, или по време на пътуване
срещаме човек или неочаквани ситуации, които драматично променят битието ни. Плановете за
пътешествието могат да бъдат разбити: насочваме се по една дестинация и кривваме в друга,
или самите места, които посещаваме, някак си са необикновени или нередни. При всички
случаи се връщаме различни, не такива, каквито сме били на тръгване.
Понеже влиянието на Уран е непредсказуемо и генерира изменчиво поведение, когато
транзитира през девети дом, плановете ни за бъдещето „са отрязани и се променят”: започваме
с определени цели, а накрая завършваме със съвсем други. Във всеки момент е възможно да
получим интуитивен проблясък - картина или прозрение, казващо ни какво „сме
преопределени” да правим с живота си и посоката, по която следва да поемем, за да стигнем
там. Някои от тези вдъхновения или визии нерядко са приложими и задълбочени, но други
вероятно ще се окажат измамни или безсмислени. Аспектите на транзитиращия през девети
дом Уран спрямо останалото от наталната карта може да помогне да си изясним доколко
надеждни са нашите разкрития. Щом транзитиращата планета образува трудни аспекти към
Меркурий, Юпитер или Нептун, вероятно ще е добре да поразмислим внимателно по идеите,
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споходили ни изневиделица. Все пак под този транзит усещаме така силно вярата и
убежденията си, че никой не успява да разговаря с нас на други теми. Струва си да запомним,
че има различни начини да открием истината и да осмислим битието си, всеки от които
допринася за доброто на колектива. Превърнем ли в абсолют собствения си специфичен
възглед за истината, се натъпкваме в много тесен ъгъл. За щастие, щом Уран е наоколо, повероятно е да не ни бъде разрешено да останем задълго фиксирани в една система от вярвания,
преди да се случи нещо, което да отправи сериозно предизвикателство към скованата ни позиция. Не забравяйте - Уран може да е твърдоглав, но е и изменчив.
Десети дом
Докато Уран транзитира през девети дом, нашият общ възглед за света и начинът ни да
откриваме смисъл в живота значително се променят. Когато планетата навлезе в десети дом,
последствията от тези промени се проявяват външно - особено по отношение на социалната ни
роля. Понеже начините ни да осмислим и остойностим битието си са се променили, възможно е
да не искаме да останем в досегашната си насока на работа. Усещаме „повик”, потребност от
„призвание” и сме мотивирани да намерим служба, която да бъде в съзвучие със сегашните ни
интереси.
Някои хора с разглеждания транзит започват собствен бизнес по това време, докато други
може да се ангажират с необичайни кариери и начинания. Понякога идва неочаквано предложение за нова работа, което е твърде интригуващо или приканващо, за да откажем.
Обикновено, ако клиентите с транзитиращ през десетия им дом Уран говорят, че им се иска да
сменят професията си, не бих спорил с тях. Уран е убедителна планета и времето вероятно е
подходящо за извършване на промяна. И все пак ще изследвам заедно с тях възможността да
останат на същото поприще, като обаче отворят място в него, за да се случи нещо ново. Биха ли
могли да въведат нови проекти или поощрения, които да съживят съществуващите задължения?
Дали ще убедят началника да им даде повече свобода да работят така, че да получат по-голямо
удовлетворение? Може би някои допълнителни възможности, както и по-голяма свобода и
автономност (Урановият зов), за да работим над тях, биха успокоили професионалната ни
нервност.
Ако не признаем, че ни е потребна някаква промяна в работната ни ситуация по това
време, може да бъдем принудени да я направим. Понякога транзитът съвпада с изобилие или
разгръщане на бизнес, но подобни случаи ни тласват в друго направление или в ново поприще.
Или е възможно да бъдем изнервени или отегчени от работата си, но да се колебаем да сторим
нещо конкретно относно тези чувства: все по-малко търпим онези, които ни управляват, все
повече се дразним, че ни казват какво да правим. Напрежението нараства, докато сблъсъкът не
стане неизбежен и или хвърляме оставка и скандално напускаме работа, или ни уволняват.
През който и дом да транзитира Уран, ние желаем да се освободим от ограниченията и
старите, износени модели. В десетия дом на социалните съглашения и норми можем да изразим
себе си в желание да действаме по начини, отправящи предизвикателства към съществуващите
стойности и очаквания на обществото. През този период не възнамеряваме да шокираме
другите. Накрая е възможно да се окаже, че се борим срещу институциите или се сражаваме с
остарели или нечестни закони или нрави, или сме носители или катализатори, подпомагащи
прокарването на нови идеи или тенденции в колектива.
При транзитиращ през десети дом Уран се повдигат и родителските теми. Независимо
дали този дом се свързва с майката или с бащата, транзитиращият тук Уран обикновено се
проявява като стремеж да се освободим от тяхната доминация или желания. Може да въстанем
срещу тях по такъв начин, както никога преди не сме дръзвали, бунтувайки се срещу техните
възгледи, като следваме собствените си наклонности, независимо дали те ги харесват или не.
За да отделим своята идентичност от тази на другите, възможно е да се наложи да
оспорим представата или очакванията, които те имат за нас. Бихме могли да постигнем и
напредък в начина да се свързваме с родителите. Например, ако ни е било трудно да общуваме
и да поддържаме връзка с нашата майка, под този транзит започваме да я виждаме в нова
светлина и взаимоотношенията се подобряват. И накрая, в някои случаи транзитът на Уран през
десети дом протича тогава, когато единият или двамата родители преживяват значима промяна
или разрив - положителен или отрицателен, - който по някакъв начин засяга и собственото ни
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съществуване.
Единадесети дом
Нашите цели и стремежи в живота (особено отнасящите се до усещането ни за
принадлежност и принос към обществото и към нещо по-обхватно от самите нас) под този
транзит нерядко е променят значително. Досегашните ни цели вече не изглеждат местни или ги
възприемаме като твърде ограничени или стесняващи; усещаме, че имаме стремежи и амбиции,
които никога не сме вярвали, че ще бъдат важни за нас. Хората, които не са се замисляли много
за пари или сигурност, сега търсят начини да (увеличат материалното си благосъстояние,
докато други, най-вече практичните и приземените, може внезапно да открият интерес към понеуловими измерения на живота.
Докато Уран се движи през девети дом, ние откриваме нови идеологии и системи от
вярвания, които оспорват или разширяват обичайните ни начини да гледаме на битието. Това е
възможно да съвпадне (по типичен за единадесети дом начин) с откриването на групи или
организации, които дотогава не са ни интересували или за които не сме знаели нищо. Периодът
обичайно е подходящ за ангажиране с колективи и аз бих насърчил човек с транзитиращ през
единадесети дом Уран да изследва различни групови дейности. Възможно е да се присъединим
към „ураниански” формирования: хуманитарни или политически организации, които се
обявяват за промени в обществото. В миналото вероятно не сме се замисляли много по
социалните въпроси, но сега пламенно усещаме потребността да се ангажираме с тази материя.
И все пак групите, които са прекалено радикални или крайни в своите възгледи или цели, под
разглеждания транзит може да ни забъркат в някои трудности - особено ако транзитиращият
през единадесети дом Уран образува стресиращи аспекти към другите планети в наталната
карта.
Когато Уран се придвижва през единадесети дом, ентусиазмът и въодушевлението, които
усещаме, щом за пръв път открием нова организация или посока в живота, след време сигурно
ще намалеят. Може да си мислим, че сме открили общност, кауза или формула, които ни дават
универсалния отговор, но ако очакванията ни са твърде високи, „раздути” или нереалистични, в
края на краищата ще се разочароваме. От друга страна, ако сме се ангажирали в група, която
транзитът започне за първи път, не е чудно да изгубим илюзиите си относно нейното развитие
или все повече да не се съгласяваме с преследваните от нея цели. Други членове на общността
вероятно ще ни смятат за твърде непокорни, прекалено предизвикателни и в крайна сметка ще
влезем в битка с тях по някои принципи - може би дотолкова, доколкото ни е необходимо, за да
скъсаме безрезервно с групата.
Където и да транзитира, Уран носи разрушение, а в единадесети дом то се случва не само
в сферите на целите и групите, но и в областта на приятелството. През този период заменяме
някои от старите си приятели с нови, чието мислене и начин на живот са в по-голямо съзвучие
със сегашния ни светоглед. Един приятел може да бъде средството или катализаторът за нови
идеи и прозрения, които променят живота ни. Стига по това време да не сме били необуздано
нереалистични или крайни в нашето поведение, отношение или избор на групи и приятели,
като цяло можем да вярваме на трансформациите, прозренията и откровенията, донесени от
Уран при транзита му през единадесети дом.
Дванадесети дом
Традиционно дванадесети дом описва моделите, подтиците, стремежите и принудите,
които действат подсъзнателно и въпреки това съществено влияят върху нашия избор,
отношения и насоки в живота. Онова, с което съзнателният ум не е в досег или отказва да
признае, е „складирано” - дори „затворено” - в дванадесети дом. Транзитиращият тук Уран
принуждава някои от тези неосъзнати комплекси и задръжки към осъзнатост. Например, ако
изпитвате подсъзнателен страх да не бъдете изоставени, при транзита на Уран в дванадесети
дом вие по някакъв начин привличате ситуации, които ви заставят да се изправите срещу
боязънта си и да научите повече за нея. Накратко, тогава Уран ни променя, като осветлява
повече от онова, което е скрито или спотаено в нишите на психиката ни.
Някои неща, което откриваме за себе си, щом Уран се движи през дванадесети дом, може
да ни плашат или разстройват, но този транзит е в състояние и да ни послужи да се свържем с
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части от самите себе си, които са положителни и полезни. Подсъзнанието, както го показва
дванадесети дом, не е просто склад на отрицателни модели или чувства от миналото: то е и
резервоарът на неизвестен положителен потенциал, който все пак следва да развием. Това е
подходящ период да предприемем известно вътрешно психологическо изследване, „дълбоко
гмуркане” в разглеждания воден дом, както чрез психотерапия, така и посредством други,
свързани с нея пътища и техники. Така ние си сътрудничим с Уран в неговите усилия да
разкрие и осветли онова, което преди не е било обособено или достъпно за нас.
Под този транзит - често по неочаквани и необикновени начини - хората и обстоятелствата
от нашето минало (което може за означава и предишни въплъщения) ще се появят отново, давайки ни възможност да разрешим недовършени с тях въпроси. Понякога те буквално се
появяват на вратата ни или идват при нас не толкова директно в сънищата и фантазиите ни. Във
всеки случай, миналото се завръща, за да ни поздрави или да ни преследва. Възможно е да има
недовършени дела или да изживеем радостта от преоткриването на човек, когото някога сме
познавали и обичали. Срещата с миналото и уреждането на стари сметки може да ни прочистят
и да ни изцелят, подготвяйки пътя за прераждането, което ще се осъществи, щом Уран премине
през асцендента и навлезе в първия ни дом.
Когато Уран се движи през дванадесети дом, обичайните граници между самите нас и
другите се разрушават. Това понякога бележи период на психични прозрения и откровения време, когато сме непривично настроени спрямо чувствата на другите. Приятел може да е
отдалечен на хиляда мили, но ние някак усещаме съвсем точно през какво преминава той. Или
сънуваме някого, а той се изправя на прага ни още на следващия ден. Част от психичните ни
прозрения понякога са смущаващи; други биха могли да бъдат с по-положителна или поуместна природа. Трудно е да се каже доколко следва да им вярваме, освен ако (отново) могат
да се съберат известни указания за тяхната валидност или истинност чрез анализ на аспектите,
които транзитиращият през дванадесети дом Уран прави към другите планети в нашата карта.
Ще бъдем и по-чувствителни към колективните тенденции или течения, носещи се из
атмосферата. Възможно е да внезапно да ни хрумне кое проблемно място в света предстои да
пламне или да получим странно прозрение за новите стилове, моди или движения, напиращи
към светлината на прожекторите. Някои от нас може да послужат като канали за въвеждане на
промяна и нови идеи в колектива.
Дванадесети дом се свързва с институциите - болници, затвори, музеи, книжарници или
милосърдни организации. Ако от известно време сме били в редиците на някоя институция,
транзитиращият през дванадесети дом Уран би могъл да показва фаза на неудовлетвореност от
ролята ни в нея или все по-нарастващо огорчение от развитието на нещата. Възможно е да
желаем да насърчим промяна или реформа в институцията, вероятно е да влезем в конфликти с
авторитетите в тази област. Ако институциите не са играли голяма роля в живота ни, при Уран
в дванадесети дом това може да се промени и ние да пожелаем да отдадем част от времето си в
служба или грижи за другите, не толкова облагодетелствани като нас.
Много хора описват Уран в дванадесети дом като време, когато се чувстват понеспокойни и по-спъвани от обикновено: желаят да въведат промени в живота си, но въпреки
това все още не са способни да ги прокарат или не могат да решат как или откъде да започнат.
Промяната набъбва със сигурност, но вероятно няма да се оформи напълно, докато Уран не
пресече асцендента и не навлезе в първи дом. Междувременно можем да приготвим основата,
като приключим недовършеното от онази житейска фаза, чийто край наближава.
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Трета част
Транзитите на Нептун
6
Нептуновите кризи
Съдбата ни, сърцето и домът на нашето създание
са е безкрайността и само там.
Уърдсуърд
Тези думи, написани от великия английски поет романтик, въплъщават същността на
Нептун: желанието да надмогнеш усещането за отделеност и да се слееш с нещо по-голямо.
Въпреки че често говорим за „намирането на себе си”, което става с откриваше на нашата
неповторима идентичност или определяне на самите себе си чрез избрани от нас качества и
постижения, Нептун е точно обратното, а именно: потребността да изгубим себе си, да разтворим или да се издигнем над границите на изолираното его. Но преди да успеем напълно да
разберем какво означава или изисква разтварянето или възвисяването на егото, би трябвало
първо да изясним какво се разбира под его.
Накратко дефинирано, егото е усещането за самия себе си като отделен индивид: с други
думи, нашето чувство за „аз”. Да бъдеш „аз” означава да можеш да определиш самия себе си: аз
представлявам това, а не онова, аз стигам донякъде и другите хора започват от някъде другаде.
И все пак ние не сме се родили с его или усещане за „аз” и в утробата не осъзнаваме себе си
като отделни: едно сме с майката и за нас тя е целият свят. Въпреки това ние смятаме, че сме
целият свят; мислим, че сме всичко, и изпитваме онова, което Фройд нарича „океанско” усещане за
реалност. Постепенно обаче след раждането започваме да отделяме и отличаваме себе си не само
от майката, но и от обкръжението. Стигаме до съзнанието, че сме обособени или отделни от
другите хора или неща около нас. Тук е собствената личност, а там - не.
Ние не само разграничаваме себе си от другите хора, но започваме и да идентифицираме себе
си с някои страни от нашата личност и природа, като същевременно отхвърляме или се отделяме от
други качества на собствената си психика. С други думи, в допълнение към разделението
аз/другите съществува и граница или обособеност между нашето его (усещането кои сме) и
другите нюанси на природата ни, които не признаваме като принадлежащи на нас самите или дори
не знаем, че е така. Възможно е например да припознаваме онази част от нас, която е мила и
любяща, и да потискаме и отричаме другата - отрицателната и разрушителната. Така разделението
аз/не-аз включва не само очертаването на линия между самите нас и другите, но и разделя
собствената ни цялостност на две части - онова, което осъзнаваме или искаме да припознаем у себе
си, и другото, неосъзнатото, което не желаем да приемем като част от себе си.
Нептун е разтворител на границите и с транзита си планетата затъмнява или размива
пределите между нас самите и другите. Например транзитиращият спрямо Слънцето Нептун би
могъл да означава време, когато „губим” себе си в друг човек или изживяваме единението си с
целия живот. Но Нептун разрушава и вътрешното разделение между осъзнавано и неосъзнато,
наводнява или залива съществуващата ни его-идентичност със съдържащото се в нашето съзнание.
Ако сме се припознавали основно като силни, надеждни и способни, под влиянието на Нептунов
транзит спрямо Слънцето нищо чудно да открием някоя объркана, слаба или безпомощна страна от
нашата природа. Нептун е като разтворител, който разрежда гъстотата на концентрирана дотогава
енергия, независимо дали това е грижливо структуриран план за кариера или връзка, или
непоклатимо поддържано убеждение, или вътрешно отношение към самите нас или към света.
Нептун подкопава границите - независимо дали между самите нас и другите, или тези между
нашето его и подсъзнанието.
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Единство и отделеност
Въздействието на транзитиращия Нептун, който подрива границите, може да засили
съзнанието ни за единството на целия живот и да увеличи нашата съпричастност и чувството ни на
свързаност с всичко съществуващо. Да се схване концепцията за същностното единение на целия
живот не е лесно. Дори още по-трудно е за онези от нас в западното общество, на които грижливо е
било втълпявано да вярват, че „аз” свършвам на едно място и „ти” започваш някъде другаде - което
Алън Уотс нарича реалността „аз и тук” срещу действителността „ти някъде там”. Все пак и
източните, и западните мистици винаги са говорили за друго измерение на действителността, в
което нищо не съществува в изолация. Будистите имат поговорка: „Всичко в едно и едно във
всичко” - идея, повтаряна от Мейстър Екхарт, християнски мистик от XIII в., който пише: „Всичко,
което хората тук притежават в изобилие, по същността си външно е Едно.” Въпреки че на
повърхността „аз” може да изглежда различно от „ти” и една маса не е същото като един стол, на
най-дълбокото си ниво ние всички споделяме едно и също базисно „съществуващо аз” или
„настоящо ти”. Нептун символизира подтика за размиване на скованото усещане за
индивидуалност и отделеност, за да преоткрием и да се свържем отново с единението, което е в
основата на целия живот.
Някои физици от XX в. стигнаха до заключението, че определени мистични открития относно
същностното единство на живота не са лишени от научна истина. Физиците от XIX в. разглеждаха
вселената като сбор от различни части - всяка от тях изолирана в пространството и времето от
другите. Тогава по това предположение те започват да измерват, определят и номерират всички
различни парчета и късове, които заедно образуват вселената. Всичко би трябвало да бъде
класифицирано и поставено на собственото му място. Но с настъпването на по-напредналите
научни методи и оборудване е било само въпрос на време физиците да се сблъскат със старата
Нютонова концепция за света като механизъм или машина с отделни детайли, която може да се
сведе до части, подобно на часовник.
Затруднението настъпва, когато учените започват да разучават природата на субатомните
частици – ултра микроскопичните частици, които съставляват атома. За свое изумление откриват,
че специфичното местонахождение на електрона по време и пространство не може да бъде
определено. Ако частиците, съставляващи атома, „отказват” да бъдат закрепени към определено
място, как да кажем, че атомът е конкретен или измерим? И ако той не се държи като обособено
същество, как бихме могли да определим хората или предметите, съставени от атоми, като отделни
или изолирани едни от други?
Онова, което преди беше смятано за единична, отделна частица, сега изглежда по-скоро като
вълнови модел, който се разпръсква безкрайно през вселената във всички посоки. Един британски
физик - Ричард Просър - вярва, че тези вълни се съкращават взаимно, с изключение на много малка
област, в която се създава частицата. „Всичко в определен смисъл е навсякъде, но се появява или
проявява само в една специфична точка.”
Друг британски учен - Дейвид Бом - теоретизира, че вселената може да бъде разбирана като
„единично, неделимо цяло, в което отделните и независими части нямат фундаментален статус”.
Трансперсоналният психолог Кен Уилбър сбито обобщава резултатите от значимото развитие
на физиката през XX в.:
Накратко, квантовите физици откриват, че реалността повече не може да бъде
разглеждана като комплекс от обособени неща и граници. По-скоро онова, което някога
сме мислели за пределни неща, се оказва, че са взаимно преплетени техни аспекти.
Поради някаква необикновена причина всяко нещо и събитие във вселената сякаш се
свързват с всяко друго нещо и събитие във вселената. Светът, истинската територия,
започва да изглежда не като колекция от билярдни топки, а по-скоро като единично,
гигантско, универсално поле, което Уайтхед нарича „безшевното сако на вселената”.
Значи дори и физиката препотвърждава едно прозрение, доскоро приписвано само на
мистиците и творците: че на най-дълбокото ниво на съществуванието ни всички сме свързани
помежду си.
Нептун представлява онази част от нас, която копнее - в душата на съществото ни, да
разтвори тези граници и разделения, които ни пречат да изживяваме нашето същностно единение с
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останалото от живота. За да го сторим, трябва - до някаква степен - да се освободим от егото си нашето усещане за отделно Аз. Транзитиращият Нептун може да донесе онзи тип духовни или
върхови изживявания, в които временно се издигаме над нормалната си реалност „аз съм тук, за
разлика от теб там някъде” и зърваме онази част от себе си, която е универсална и освободена.
Когато Нептун е активен в нашата карта, тези пробиви в съзнателността понякога се случват
спонтанно, навсякъде и по всяко време, въпреки че нерядко са свързвани с определени чувства или
дейности - спокойните моменти на общуване с природата, слушане на определена песен,
медитация насаме или с група от хора и т.н.
Желанието да се разпрострем и да израснем духовно винаги е вътре в нас, но ще бъде
задействано по-силно през определени периоди от битието ни. Под Нептуновите транзити
религиозният или мистичният порив понякога се активира от нарастващото недоволство или
нещастие в сегашния ни живот и постижения: може да сме постигнали възхитителен успех на
материално или външно равнище, но все пак да се питаме: „И какво? Наистина ли това е всичко?”
Неудовлетворени от търсенето на щастие във външните неща и от постиженията си в света, може
да открием, че вниманието ни се обръща навътре и сега търсим смисъл и задоволство във
вътрешния свят на духа. Духовни водачи или религиозни групи понякога ни водят навътре в
самите нас, но - както поетът Кабир ни напомня, - дори и те могат да представляват клопка, ако не
сме внимателни:
Смея се, когато чуя, че рибата във водата е жадна. Вие не схващате факта, че
онова, което е най-живо от всичко, е в собствения ви дом. И така, вие вървите от един
свещен град към следващия с объркан поглед.
Кабир ще ни каже истината: върви където искаш -до Калкута или Тибет.
Ако не можеш да откриеш къде е скрита душата ти, за теб светът никога не ще е
истински!
Да изгубиш себе си
Разтварянето на егото не означава автоматично едно опияняващо изживяване на нашата
безкрайна и освободена природа. Изгубването на съществуващите граници на егото ни понякога
може да бъде усетено като „пръскане по шевовете”: губим контрол над онова, което е позволено в
съзнанието и другото, което е отвън, и в резултат съществуващата ни идентичност сякаш е завладяна от страни от самите нас, които преди сме успявали да държим настрана. Неразбирайки кои
сме всъщност, ние вече не знаем какво искаме в живота. Нептуновият копнеж за завръщане в
състоянието на изначално блаженство може да доведе и до бягство от действителността,
самоубийствени подтици и съблазънта да изгубиш себе си в наркотици, алкохол или във всички и
всичко, което ги съпровожда.
Сразяването на егото е смиряващо преживяване. Докато Нептун прави важни аспекти спрямо
нашата карта, ние нерядко се оказваме в ситуации, в които не желаем да бъдем, но не можем да
сторим нищо. Възможно е да се гневим на Бога, задето ни носи такива проблеми, или да му се
молим за помощ. Някои от нас вероятно ще видят в правителството източника на своите тегоби. Но
независимо дали злословим срещу управляващите или призоваваме Господ, транзитите на Нептун
нерядко ни заставят да признаем „неземни” сили, които са по-големи и могъщи от нас. Откриваме,
че в действителност нашето его в никакъв случай не направлява шоуто и че понякога следва да се
преклони пред по-висша воля. Нептуновите транзити често изискват да пожертваме или да се
освободим от страни от нашия живот и идентичност, които са били важни за нас. Това могат да
бъдат хора или неща, които отчаяно сме желали и сме усещали, че са ни потребни, но космосът,
съдбата или „висшето ни Аз” - както и да го назовем - не искат да ни подсигурят онова, което така
настоятелно желаем. Да се научим да освобождаваме е Нептунов урок. Под някои транзити на
Нептун е възможно да открием, че светът ни се разбива на парчета. Килимът ни е измъкнат изпод
нас: структурите и подкрепата, на които сме разчитали или които сме смятали за сигурни, отпадат
или са ни отнети. Усещаме се безсилни, изоставени на произвола на живота. Докато това се случва,
ни е трудно да си представим, че би могло да произлезе нещо положително от разтрогването, което
преживяваме. Чувстваме се по-скоро прокълнати, отколкото под действието на някаква по-висша
сила, която да служи на живота ни или по-нататъшния ни растеж. Искаме да удържим, да върнем
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назад стрелките на часовника и да запазим нещата такива, каквито са били. И все пак, колкото и
усилено да пробваме, опитите ни да поддържаме статуквото се провалят. Единствено когато накрая
се предадем и се откажем, създаваме възможността нещо да дойде да ни подпомогне в трудностите
и при нашата следваща стъпка или фаза от живота. Гръцкият герой Орфей е трябвало да научи този
урок и историята на неговата любов към Евридика е пример какво може да се случи, когато Нептун
образува важни транзити спрямо нашата карта.
Бедата на Орфей
Орфей е герой нептунианец - музикант и поет, чиито прекрасни песни карали дърветата да
плачат и камъните да се топят. Чрез музиката си той възвисявал другите, разширявал тяхното
съзнание и го отварял за чувства и емоции с универсална или вечна природа. Митът за него започва
от деня на сватбата му, когато се жени за Евридика - жената на неговите мечти. По право Орфей би
трябвало да прелива от блаженство, но се случила беда: след полагането на брачните клетви
Евридика отишла на разходка с приятели, настъпила змия, била ухапана и умряла. Онова, което би
трябвало да бъде време на голяма радост, внезапно се превърнало в трагедия. Хората под
влиянието на Нептунови транзити може да разпознаят подобен тип преживявания - това, което
обещава да бъде чудесно, е възможно да се обърне в катастрофа, докато другото, изглеждащото
ужасно, нерядко се разкрива като замаскирана благодат. Нептун е разтворител на границите и под
неговото влияние дори и отликата между възторг и болка може да добие неясни очертания.
Неспособен да приеме трагичната ситуация, Орфей отхвърля необратимостта на смъртта на
любимата си и прилага тактиката на сключване на сделка, за да опита да си я спечели отново. Като
повечето хора, чието битие е разрушено от трагична съдба, той иска да върне часовника назад,
нещата да бъдат такива, както преди трагедията да се случи. Изпявайки песен, с която приспива
Цербер (кучето пазач на подстъпите към подземния свят), Орфей успява да влезе във владението на
Плутон и Персефона, и ги моли да разрешат на Евридика да се завърне отново на горната земя.
Плутон и Персефона са корави управници - щом някой умре и отиде в подземния свят, по принцип
не му е позволено да го напусне. Но певецът със своите затрогващи думи и трели пледира по своя
случай така убедително, че успява да повлияе на царя и царицата на подземния свят да заобиколят
правилата си - друг пример за начина, по който силата на Нептун може да разтопи суровостта и
твърдостта.
Плутон и Персефона разрешават на Орфей да отведе Евридика в земята на живите, но при
условие, че няма да се обръща да я погледне, докато тя не стъпи отново на горната земя. Хванал
ръката й, Орфей повежда Евридика извън подземния свят, но точно преди да стъпят в светлината
на горния свят, певецът не успява да се стърпи да не я погледне. Той се обръща, за да се вгледа в
очите на своята възлюбена, и тя се разтваря във въздуха заедно с надеждите му за щастие и
удовлетворение. Онова, което обещава възвръщане и обновление, изчезва пред очите му; това,
което е вещаело доволство, е трагично изгубено.
Какво е накарало Орфей да погледне назад? Той е бил надлежно предупреден да не го прави,
още малко му е оставало да постигне желанието на сърцето си. Може би е изпитал недоверие:
„Ами ако ме мамят и зад мен не е Евридика, а някоя друга, която са сложили на нейното място?”
Той не вярвал; започнал да си задава въпроси, да анализира ситуацията, и това го довело до смут.
Много често под влиянието на Нептуновите транзити ние изпитваме копнеж или склонност да
следваме определена пътека: напредваме по нея, после нещо ни спира и прекратяваме процеса.
Възможно е да искаме сигурни гаранции къде ще стигнем в крайна сметка, но Нептун не предлага
подобно обезпечение, изисквайки да даваме от себе си, без да знаем какво ще получим в замяна.
Орфей отново е сам. Тактиката му на пазарлък се е провалила и той повече не може да отрича
смъртта на Евридика. Изчерпал всички възможни ресурси, с които разполагал, за да успее да я
върне, единственото, което му остава, е да приеме неизбежността на случилото се. Сега той няма
друг избор, освен да стори онова, което досега не си е позволявал да направи - да седне и просто да
скърби за нейната загуба. Бил е дотолкова зает да се бори със ситуацията, че все още не се е предал
напълно на своята болка и тъга.
Случило се така, че той избрал да излива скръбта си близо до оргия в чест на Дионисий, която
се вихрела с пълна пара. Тук отново сме изправени пред две крайности на Нептун - блаженството и
екстаза на гуляйджиите, сравнени с дълбоката тъга на Орфей. Организаторите на празненството,
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виждайки Орфей така депресиран, го умолявали да се присъедини към веселбата. Нерядко
постъпваме по същия начин с потиснатите свои приятели, като ги убеждаваме да излязат от
състоянието, в което са, приканвайки ги да дойдат на веселба, да се срещнат с хора и така нататък.
„Ще ти дойде добре, казваме им ние. Ще ти помогне да се избавиш от себе си!” Когато ги виждаме
толкова нещастни, се чувстваме неудобно, донякъде защото това ни напомня за болката, изпитвана
от нас за нещата, които сме изгубили в живота си. Но Орфей отказва да се присъедини към
веселбата. Той иска да остане там, където е, не само физически, но и психологически. Гуляйджиите
започват да се ядосват - те се опитват да се забавляват и със сигурност не желаят да слушат
неговото оплакване и да им се напомня за цялото страдание на света. Затова решават да го убият.
Един по един запращат копията си към него, но тъжните му песни са дотолкова печални и
затрогващи, че остриетата спират точно преди да го ударят. Накрая гуляйджиите разбрали, че ако
вдигат толкова шум, колкото им е възможно, копията няма да чуват неговата музика и не ще
спират по пътя си. Сторили го, остриетата улучили мишената си и Орфей умрял.
Ще си помислим: „Горкият Орфей, каква съдба!” Но това, което в случая изглежда ужасна
орис, действително е точно обратното. Неговата смърт означава, че той отново се е събрал в подземния свят със своята изгубена Евридика. Те могат да се скитат ръка за ръка в земите на Хадес и
да се гледат в очите толкова, колкото желаят. Жертвената смърт на Орфей, която отначало изглежда като още една трагедия в неговия живот, всъщност е прикрита благословия. Блаженството
се превръща в болка, но мъката преминава в опиянение. Под влиянието на Нептун подобно разграничаване обърква някои от нашите преценки.
Смъртта на Орфей може да бъде приемана буквално, но и да бъде разбирана като символ за
важна личностна промяна. Усилията да си върне Евридика не го отвеждат доникъде, но
допускането и приемането на нейната загуба, дори и това да не е желаното от него, допринася за
осъществяването на трансформация, позволяваща му да намери покой и помирение. В този процес
Орфей научава един от уроците, които Нептун чрез транзита си преподава: разрешението на даден
проблем понякога може да бъде намерено, като човек се откаже да търси отговор. По подобен
начин има периоди, когато егото изчерпва собствените си ресурси и свойственият ни начин да се
справяме с проблемите не работи. Но единствено и само тогава се създава ситуация, която ни
позволява да открием нови начини да разрешим или да постигнем споразумение с нашите трудности - похвати, които никога не бихме разглеждали, ако обичайните ни тактики не се бяха
провалили. Юнг трябва да е казал следното именно за такива периоди от живота ни:
...подсъзнанието винаги се опитва да създаде невъзможна ситуация с цел да
принуди индивида да покаже най-доброто от себе си. Иначе той не би го сторил и остава
незавършен, без да разбира самия себе си. Онова, което е потребно, е една невъзможна
ситуация, в която човек трябва да се откаже от собствената си воля и от разума си и да
вярва само в имперсоналната мощ на растежа и развитието.
Само когато егото вече няма власт - когато нормалните ни начини да опитваме да подобрим
нещата се провалят, - може да се появи нещо друго, което да ни спаси. Под влиянието на Нептунов
транзит е възможно да се наложи да останем блокирани за известно време в неприятно положение,
докато не дойде отговор или разрешение. Нашите стари похвати не работят. Просто трябва само да
чакаме:
Всичката вяра, любов и надежда са в чакането... Така тъмнината ще бъде
танцуваща светлина и спокойствие.
Един Орфеев клиент
Кариера на актьор - подходяща за Нептун професия - беше изборът на мъж със Слънце в
Риби, който дойде при мен за астрологически прочит преди няколко години. По времето на нашата
среща Нептун транзитираше през знака Стрелец и тъкмо привършваше образуването на последната
си квадратура към рожденото Слънце на моя клиент. Неговата история символизира един хлъзгав
начин, по който действа транзитът на Нептун.
Поради бавното (директно и ретроградно) движение на външните планети един Нептунов
транзит може да трае години - планетата се мести напред, назад и после отново напред, докато
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образува аспект спрямо рождена планета. В случая на Джо първия път, когато транзитиращият
Нептун формира квадратура към наталното му Слънце в Риби, нещата вървели доста добре. Скоро
след завършване на театралното училище престижен директор го взима под крилото си,
предлагайки му добри роли в продукции, които се радвали на голямо обществено внимание.
Значителният талант на Джо бил очевиден и когато транзитиращият Нептун за първи път образува
квадратура към неговото Слънце, той спечелва много награди за актьорско майсторство. Изглежда
така, сякаш кариерата му е потръгнала, но, както Джо открива, под Нептунов транзит не можем да
бъдем много сигурни за нищо.
Нептун се задвижва назад, за да направи отново квадратура към неговото Слънце, и без
всякакви явни причини кариерата на Джо замира. Минават месеци, без да получи предложение за
добра роля. Дори когато намира превъплъщение, което иска да изиграе, ситуациите и събитията
извън неговия контрол сякаш се обединяват, за да осуетят неговите амбиции и да му отнемат
онова, което изглежда като подходяща възможност. (Нептун нерядко подкопава нашите съзнателни
цели и насоки чрез посредничеството на тайнствени външни обстоятелства.) Първата квадратура
на транзитиращия Нептун към рожденото Слънце на Джо му подарява вкуса на успеха и
признанието; втората ретроградна квадратура му ги отнема. Близо до Нептун не е лесно да запазиш
сигурна власт над каквото и да било.
Ретроградният Нептун обръща посоката си и започва да се движи напред, за да образува за
трети път квадратура спрямо Слънцето на Джо, и той получава важна телевизионна роля. Скоро
името му отново е в ефира, снимката му се появява на кориците на различни списания. Все пак покъсно, когато Нептун още веднъж обръща посоката си и се задвижва ретроградно назад близо до
градусите на Слънцето от картата на Джо, той отново изпада във вакуум.
Подобно на съдбата на Обесения в картите Таро, Нептун лашка Джо насам-натам, без да
може да се спре нито при успеха, нито при провала. Ако по онова време се е надявал да извлече
своята идентичност, стойност или самоуважение (Слънцето) от външния свят, той не е имал
късмет. Нептун му е внушавал, че не може да разчита на нищо външно да му даде усещане за
идентичност: ако изобщо го открие, то би трябвало да дойде отвътре, от самия него.
В действителност цялото преживяване насочва вниманието на Джо по-скоро навътре,
отколкото навън, в търсенето на удовлетворение. В същото време той среща духовен водач, който
му помага да се отвори за подобен тип осъзнаване посредством медитация и други духовни
практики. През периода, когато бил безработен, Джо приел да стане шофьор на духовния си водач
и изобщо му помагал, колкото можел. Медитация, духовни водачи, служене, отваряне към
вътрешния свят - всичко това са отличителните белези на Нептун. Макар че транзитът на тази
планета е предизвикал хаос в сферата на кариерата, в други области от живота Джо открива такива
измерения на своето същество, за чието наличие не е и подозирал. Тогава, към края на този транзит
Джо научава, че неговият духовен водач - мъжът, направлявал го към новите висини на
съзнателност и израстване, - страда от сериозен проблем с алкохола!
Подобно на Орфей, съдбата на Джо върви нагоре и надолу - от обещание към предателство и
отново обратно. Той не можел да разчита на публиката си или дори на духовния си водач, но все
пак чрез всичко това успял да си изкове вътрешно усещане за своята собствена стойност и
идентичност. Неговата история е отражение на инициационните обреди на някои примитивни
племена: подлежащият на посвещение трябва да прекара една нощ сам в тъмна пещера или гора
без никаква подкрепа отвън. Трябва да се изправи пред ужасяващата самота на изоставянето. Но
преживеел ли изпитанието, човекът откривал какво го подкрепя, дори когато всичко, което е
мислел, че го поддържа, вече изобщо го няма. Другите неща могат да му бъдат отнети, но онова,
което намериш в себе си, си остава твое: това бил подаръкът на Джо от Нептун.
Обредите на Дионисий
Транзитиращият Нептун понякога е усещан по „Дионисиев” начин. Дионисий - гръцкият бог
на виното и поезията, би събрал заедно група от последователи и би ги напил. Въздействието на
винотода упоява хората и да ги кара „да се изгубват”, улеснява бягството от себе си - да се оставят
да ги отнесат възторжени чувства и екстаз, да се освободят от границите и правилата, маркиращи
параметрите на тяхното по-трезво Аз. Не се замислят, че колата може да не е паркирана където
трябва или че е наложително да са си у дома в определено време, за да приготвят вечеря. Нептун И
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разтворителят на границите, отпуска примката, която ни стяга, позволявайки на някои страни от
психиката ни, досега стояли заровени, да се проявят в съзнанието. В този смисъл Нептун е
антитезата на Сатурн, понеже той премахва създадените от Сатурн граници. Хората със силен
Сатурн или подчертан Козирог в картите си обикновено най-много се плашат от Нептун: те не
желаят да се откажат от познатото, безопасното или установеното, боят се, че сторят ли го, после
няма да са способни да подредят живота си отново.
Пентей - рационалният, консервативен цар на Тива, който най-вече искал да поддържа реда и
закона в своята област, не успял да види, че Дионисий е бог. За него той изглеждал като дивак в
животински кожи, обкръжен от очарователни, тичащи след него жени - това със сигурност не му
изглеждало като нещо божествено. Под влиянието на стресиращи транзити на Нептун е възможно
да открием, че светът ни се разпада: структури, упования и опори, които сме използвали, за да
закотвим усещането за себе си, ни се изплъзват. И подобно на Пентей може да ни е трудно да
припознаем подобен тип разпад като обслужващ желанията на нашето дълбоко, същинско Аз или в
основата си като действащ в полза на нашето развитие. Повече го усещаме като проклятие,
отколкото като нещо, работещо за добро.
Самият Дионисий бил разчленен, когато го разкъсали на парчета титаните - расата, към която
принадлежал Сатурн. В една от версиите на историята сестрата на Дионисий - Атина, спасила
изтръгнатото му сърце и го дала на Зевс. Той погълнал сърцето, съединил се със смъртната Семела
и Дионисий бил роден отново. (Интересно, в тази митологична версия Атина - богинята на рационалната мъдрост, за разлика от възторжената мъдрост на Дионисий - е негова сестра, което
подсказва за дълбока връзка между тях, едно необходимо допълване). Подобно на Дионисий родения два пъти, през живота си ние многократно умираме и се раждаме. Под влиянието на
трудни транзити на Нептун всички може да се разпаднем на парчета и да загубим онези неща,
които ни дават усещане за идентичност, но все пак сърцето ни - нашата същност - остава. И докато
го има вътрешното ни Аз, ние сме способни да се родим отново. Разпадането означава да умрем
такива, каквито се познаваме, но то създава и възможността да подредим живота си отново по нов
начин.
Замъгляването на границите:
професионалисти и глупаци
Транзитите на Нептун освобождават задръжките над нас, те стават осъзнати и се проявяват. В
отрицателен смисъл това означава, че въображението ни може да се лута неистово - започваме да
виждаме неща, каквито в действителност не съществуват, и вярваме, че се случва нещо, докато в
действителност изобщо не е така. Възможно е да се изгубим в илюзии и фантазии, които нямат
връзка с конкретната реалност. Нашето умение да се концентриране и фокусираме страда, ставаме
по-малко ефикасни в дейностите, които преди сме извършвали с голяма лекота. Възможно е и да
изгубим всякакво усещане за пропорция по отношение на планетата, с която по транзит се свързва
Нептун. Например, когато транзитиращият Нептун аспектира Луната, нашите чувства понякога се
развилняват и ни вкарват в беля; бъде ли активиран Марс, възможно е да действаме по безразсъдни
и дръзки начини.
Измамата и непочтеността са други Нептунови проблеми, резултат от склонността на
разглежданата планета да премрежва разграниченията и да обърква определенията. Под влиянието
на Нептунов транзит понякога ние сме тези, които мамят другите. Жена с транзитиращ към
нейната Венера Нептун се омъжи по сметка за един мъж, за да емигрира в неговата страна. За
емиграционните власти бракът изглеждал истински, но в действителност бил фасада. Мъж, в чийто
хороскоп транзитиращият Нептун аспектира Меркурий, прави нещата да изглеждат така, сякаш той
работи за определена компания, движена от негов приятел, за да убеди банката да му даде ипотечен
заем. Все пак един Нептунов транзит (особено опозицията) може да означава, че сме жертва на
нечия измама или нечестност. Жена, в чиято карта Нептун образуваше опозиция спрямо нейното
Слънце, откри, че годеникът й я е лъгал за статуса си в службата. Мъж с опозиция на
транзитиращия Нептун към Луната изобщо не подозираше, че неговата съпруга има връзка със
съсед.
По-положително погледнато, Нептуновата склонност да разсейва съществуващите граници на
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егото има и въздействието да стимулира нашето творческо въображение. Ставаме по-възприемчиви към онова, което познаваме като „въображаемо или митично царство” - онзи план от
съществуването, в който циркулират архетипните и универсалните образи, идеи и чувства.
Посредством някакъв вид съзидателен отдушник може да се превърнем в посредник, чрез който
предаваме тези образи на другите. Мистиците и съвременните пророци също се потапят в това
царство и получават „послания” или представи, които споделят със света. Под влиянието на
Нептунов транзит надеждността на тези съобщения зависи от „чистотата” на техния носител.
Личностни предразположения и неразрешени емоционални комплекси (като например инфантилно
желание за всемогъщество) могат да затъмнят или да изопачат истинността на онова, което по
общо мнение е било предадено.
Нептун смекчава егото и разтваря отделеността, което означава, че сме по-чувствителни към
онова, което усещат другите. Възможно е засилената ни съпричастност да ни насочи към работа
или дейности, които включват полагане на грижи за други хора, по-необлагодетелствани от нас.
Това може да бъде конструктивно използване на Нептуновия транзит, но би трябвало да съзнаваме
и какви лични придобивки можем да получим благодарение на служене с привидно
„самоотвержен” характер. По подобен начин под влиянието на Нептунов транзит е възможно от
нас да се изисква да оставим настрана собствените си нужди в името на онова, което другите
желаят или изискват. Макар че подобен тип даване или правене на компромиси нерядко е белег за
зрялост, понякога то сочи и слабост на характера и може да бъде използвано за прикрито
манипулиране на другите. Много предполагаеми „мъченици” мъкнат товара на огромно скрито
възмущение. Психологическите ползи и опасностите от самопожертвователното поведение и
клопките на Нептуновите транзити като цяло са разгледани в следващата глава, в която изследваме
специфичните транзити на планетата спрямо небесните тела и през домовете.

7
Транзитите на Нептун спрямо планетите и през домовете
Нептун/ Слънце
Слънцето представлява усещането, което имаме за самите себе си като отделен индивид.
Когато Нептун транзитира в аспект спрямо Слънцето, той разтваря границите на нашата егоидентичност и изисква от нас да оставим или да се освободим от съществуващото себеусещане, за
да направим място за нещо ново. Транзитиращият тритон или секстил обикновено го прави по помек начин, като ни предлага нова версия на самите нас, която е по-любяща, по-сърдечна или посъзидателна отпреди. Все пак под влиянието на тези транзити би трябвало да се предпазваме от
фалшив оптимизъм: започнем ли да вярваме, че сме открили усещане за щастие и покой, което
никой или нищо не е в състояние да разстрои, ще ни сполети сурово събуждане, когато - рано или
късно - балонът се спука.
Аспектите съвпад, квадратура или опозиция на транзитиращия Нептун към Слънцето
понякога също носят подобно заблуждение, но по-често те отбелязват период на обърканост и
съмнения в себе си. Преди може доверчиво да сме напредвали и действали в живота, но сега не сме
сигурни в нашата сила, стойност или идентичност. Тези усещания нерядко се задействат от
външни събития - някой друг получава повишението, на което сме се надявали, или губим служба или
връзка, която за нас е означавала много. Заболяване или други обстоятелства нерядко ни принуждават
да напуснем работа или ни лишават от обикновеното ни равнище на енергия. В много случаи обаче
нищо очевидно или външно не изглежда да е причината за психологическото ни неудобство, но вътре
в себе си се чувстваме изгубени и неспособни да продължаваме по обичайния начин.
Под влиянието на транзитите Нептун/Слънце здравословните проблеми нерядко са трудни за
анализиране: чувстваме се уморени, анемични, равнодушни и потиснати, обаче лекарите не откриват в
нашето състояние нищо нередно от медицинска гледна точка. Ако си почиваме повече, пием витамини
или увеличим физическата си активност, може да си помогнем. Но каквото и да правим, за да се
почувстваме по-добре, вероятно все пак няма да успеем да избегнем разпадането през този период.
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Трудните транзити Нептун/Слънце подкопават вярата, яснотата и издръжливостта ни, може да
парализират нашето старо Аз и нормалното ни съществуване. И все пак Нептун го прави с цел - за да
успеем по-на-татък да изградим повторно себе си по различен начин. Нещо трябва да отмре, за да се роди
нещо ново. Това разбиране може и да не облекчи болката, усещането за безсилие и загуба на илюзиите,
които чувстваме по това време, но ако схващаме транзитите по такъв начин, може би ще открием смисъл в
онова, през което преминаваме. Видим ли смисъла на нашето страдание, вероятно ще намерим начин да
го използваме конструктивно.
Всичко това е по-лесно да се каже, отколкото да се направи, специално защото едно от проявленията на
стресиращите транзити Нептун/Слънце може да бъде загубата на упование - не вярваме, че сме в
състояние да се изскубнем, губим вярата си, че животът ще се погрижи за нас. Ако съзнателно
схванем, че упо-ванието и надеждата понякога се изпаряват под влиянието на разглежданите транзити,
това ще ни помогне да придобием някаква степен на обективност по отношение на преживяваното. С
другидуми, щом приемем, че при транзитиращ аспект на Нептун спрямо Слънцето е възможно да се
разпаднем - допуснем ли, че по това време може да изгубим вярата си в живота и в себе си, това е
един начин да работим с разглеждания транзит. Виждаме какво е неговото предназначение. Той
може да трае години наред, но няма да продължи вечно. Сътрудничеството с разтварящото
въздействие на Нептун изисква и да си позволим да умрем такива, каквито се познаваме, така че да се
появим отново с различно себеусещане. Очевидно това не е лесно или приятно. Ще ни бъде от
помощ, ако потъжим за старото Аз, което си отива. Транзитът ще отмине и вероятно след него ще
бъдем друг човек.
Всеки значим Нептунов транзит може да възкреси чувства на „божествена носталгия” желанието да се върнем в блаженото състояние, което сме изпитвали преди раждането, когато няма усещане за изолираност, отделеност или раздробяване. Щом Нептун транзитира спрямо Слънцето,
подобни копнежи нерядко са много силни. По това време може да ни изкушават наркотиците и алкохолът като средства за издигане над изолираното Аз и бягство от болката, излъганите надежди,
суровата действителност и ограниченията на живота във физическото тяло. Под влиянието на Нептуновите транзити винаги е налице опасността от злоупотреба с тези субстанции и би трябвало да се
подходи предпазливо.
Объркването, несигурността и саморазрушителните пориви не са единствените ефекти от
транзитиращия в аспект към Слънцето Нептун. Понеже не сме така неподвижно приковани в
черупката на собственото си его, тези транзити увеличават нашето съчувствие към другите и засилват
възприемчивостта ни към обкръжението. От отрицателна гледна точка това означава, че можем да
бъдем съкрушени или „превзети" от емоции, които дори не са лично наши. (Същото се отнася и до
физическото ниво на съществуването ни. По време на транзит Нептун/Слънце ние сме по-податливи
на микроби или зарази в атмосферата и сме по-чувствителни към алкохол или лекарства - дори
предписаните от лекар може да действат по-силно от обичайното.) Възможно е извисеното ни
съчувствие да ни подтикне да поемем работа, кауза или дейност за подпомагане на хора, които
преминават през трудности или имат по-малко късмет от самите нас. Служенето, грижата за
другите е положителен начин за използване на този транзит, но сме длъжни и да осъзнаваме какви
лични облаги бихме успели да извлечем чрез предполагаемото „самопожертвователно” поведение.
Нужно ли е да търсим начини да накараме другите да ни обичат? Дали подсъзнателно не се
стремим към власт, като се опитваме да помагаме на околните?
Дори и нашите мотиви да са смесени, този транзит нерядко ни позволява да оставим
потребностите на егото си настрана с цел да се погрижим за другите или да се пригодим към
изискванията им. В действителност може да усещаме, че нямаме друг избор, освен сега да се
приспособим към потребностите или желанията на околните, дори ако това налага да правим или
приемаме неща, противоположни на нашите лични предпочитания. За да не попаднем в капана на
мъченичеството, би трябвало да признаем онези свои страни, които се ядосват, задето сме
принудени да се откажем от персоналните си желания. Необходимо е да приемем негодуванието и
разочарованието си. Не се ли отнесем честно спрямо онази част от нас, която не желае да се
приспособява или да прави жертви, ще таим ярост и възмущение към ситуацията или замесените в
нея други хора и с годините това може да се превърне в горчивина и да породи проблеми от
физически или емоционален характер.
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Два примера ще помогнат да изясня какво имам предвид. Когато транзитиращият през
дванадесети дом Нептун стигна до квадратура към Слънцето на Клара в девети дом, предложиха на
съпруга й работа извън граница. Приемането на новия пост означаваше, че те трябва да напуснат
Лондон, където жената беше изградила успешна кариера като дизайнер на свободна практика.
Както обикновено при Нептун, налага се нещо да бъде пожертвано. За да се премести в чужбина
заедно със съпруга си, Клара би трябвало да се откаже от професионалното си поприще в Лондон.
Или би могла да пожертва брачния си живот и да остане в Англия, за да продължи да работи.
Другата възможност беше нейният мъж да не приеме новия пост, което би означавало той да
направи жертвата. Цели седмици Клара си блъскаше главата над различните варианти. Бракът й
беше добър и тя желаеше да го запази, но защо заради това да пожертва кариерата си? Накрая тя
реши да изостави работата си в Англия в името на повишението на съпруга си. Открито призна
онази своя част, която чувстваше негодувание срещу него заради онова, което се налага да
изостави, но все пак се реши да замине. Направи съзнателна жертва с намерението да запази брака
си.
Постъпи ли Клара като мъченица? Да, до известна степен. Но тя направи избора си осъзнато,
давайки си сметка за своя гняв и възмущение. Ако просто се беше съгласила да замине, без
напълно да е анализирала нежеланието си, неотиграното й негодувание щеше да се натрупа и рано
или късно щеше да се изяви в нещо разрушително. Да сравним случая на Клара с този на Ема.
Транзитиращият през четвърти дом Нептун образуваше квадратура спрямо Слънцето от първи дом
в наталната карта на Ема. На нея й харесваше да живее в Лондон, но съпругът й искаше да се
преместят там, където е роден - в Шотландия, за да е по-близо до своето семейство. Ема незабавно
реши, че мястото й е с нейния съпруг, и въпреки че не желаеше да се мести, бързо пропъди своите
негативни чувства, без да ги анализира напълно. Смяташе, че не бива да създава проблем или да
върви против желанията на мъжа си. Шест месеца след като се бяха преместили, нейният гняв и
негодувание се изразиха като физическо изтощение, придружено от тежка емоционална депресия.
Когато транзитиращият Нептун аспектира Слънцето ни, възможно е от нас да се изисква да пожертваме собствените си потребности и желания в името на други хора или на по-общата
ситуация, в която се намираме. Вероятно по това време от живота ни ще е „правилно” да постъпим
така, но би трябвало да признаем и да поработим над онази част от нас, която негодува, че
изоставяме собствените си желания.
Транзитите Нептун/Слънце засягат изразяването на „мъжката” страна, на страната „анимус”
от природата ни (нашата воля и себеутвърждаване). Възможно е да се чувстваме инертни,
дезориентирани или по-апатични, отколкото обикновено. Една от причините е, че либидото ни или жизнената сила - се е обърнало навътре и подсъзнанието го използва, за да подпомага необходимите психологически промени. Следователно, дори ако имаме на разположение по-малко
енергия, с която да функционираме във външния свят с обичайната си продуктивност, мечтите или
фантазиите ни в този период са много активни. За да улесним вътрешните промени, които трябва
да настанат, би следвало да отделяме време за медитация или други видове съзерцание. Това е и
добър период за психотерапия или подобна форма на психологическо себеизследване.
Понеже Слънцето представлява „мъжки принцип”, понякога изживяваме разглеждания
транзит във връзка с мъжете в нашия живот. Възможно е от нас да се изисква да направим жертви
или адаптации в интерес на съпруг, приятел, син или шеф. Мъжете, които са ни близки, може да
преминават през някаква нептунианска фаза - проблем с алкохол или медикаменти,
омаломощаваща болест или усещане, че са изгубени в живота. Без да се превръщаме в мъченици
или изтривалки, вероятно ще е нужно да сме необичайно чувствителни към онова, което
преживяват. В някои случаи тези транзити може да съвпаднат със загубата (напускането) на близък
за нас мъж - съпруг или син да излязат от дома, баща ни да умре. Или е възможно по това време да
срещнем мъже със силно подчертан Нептун или знак Риби в своите натални карти.
Нептуновите транзити към Слънцето съвпадат и с периоди на извисено творческо,
емоционално или духовно вдъхновение, въпреки че тези преживявания понякога съдържат и малко
маниакалност. Понеже този транзит работи, за да разтваря границите на егото, понякога за нас е
много лесно да се освободим от себе си и да служим като канал, по който да тече съзидателното
изразяване. Музикантите, танцьорите, актьорите, писателите и другите творци действително биха
се чувствали по-вдъхновени или по-съзидателни от обикновено.
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Има нещо парадоксално в транзитите Нептун/Слънце. Някои от нас, както беше обяснено погоре, губят всякаква надежда и вяра в живота, докато траят транзитите, и се чувстват лишени от
всякакъв смисъл или цел (такъв е най-често случаят, когато транзитиращият Нептун образува
тежък ъгъл към Слънцето).
И все пак други хора, под влиянието и на трудни, и на лесни транзитни аспекти
Нептун/Сатурн, реално стават по-податливи на всякакъв тип вдъхновения, идващи от
предполагаемо „по-висша” сила. И отново, това има нещо общо със смекчаването на границите на
егото ни. Транзитиращият спрямо Слънцето Нептун ни помага да се отпуснем, да станем пооткрити - ние се отваряме и следователно много по-лесно можем да бъдем пометени от могъщи
емоции и чувства, особено онези, които усещаме като „божествено вдъхновение”. Религиозният
транс не е рядък през разглежданите транзити, под чието влияние, понякога за първи път, човек
открива връзка с Бога или усещане, че е неразделно свързан с цялото съзидание. Подобни върхови
преживявания могат да бъдат много положителни и трансформиращи, като сменят драматично
начина ни на съществуване в света.
Все пак тук съществува опасност да бъдем прекалено доверчиви и отворени към влиянието на
други хора и ако имаме възможност би трябвало да внимаваме за неочаквани срещи с всякакви
крайни култове, секти или индивиди, които ни обещават ключ към небесата, стига да тръгнем след
тях. Срещал съм много хора, които под влияние на тези транзити се отдават изцяло на ученията на
обаятелни личности, но остават унизени или разочаровани. Възможно е с подобно ангажиране да
постигнем някакъв духовен растеж, но в много от случаите резултатът е по-скоро вреден, отколкото полезен. Вероятно е, ако тогава поглъщаме безразборно доктрини и вярвания, след
транзита да пожелаем да ги изплюем обратно или да се отучим от тях.
Под транзитите на Нептун спрямо Слънцето (това се отнася за твърдите ъгли, както и за
тригона или секстила) се налага да бъдем предпазливи по отношение на съждението, че имаме да
споделим със света някаква божествена мисия или послание. Когато Нептун аспектира Слънцето,
ние сме склонни към психологическо или духовно раздуване, което някои хора наричат „търсене
на по-висшата страна”. Следва да внимаваме да не позволим нашата личностна его-идентичност
(Слънцето) да бъде потопена или тотално обзета от качества, които по право принадлежат на
трансперсоналните, на надсъзнателните нива на съществуването. По времето на тези транзити
може да усещаме как през нас протича повече любов, съчувствие или „по-висше” разбиране, но е
психологически опасно и незряло да вярваме, че лично ние сме живото въплъщение на Любовта
или Истината. Като канал на надсъзнателни качества по това време може да имаме много, което да
дадем на другите, но не бива да забравяме, че все още сме хора. Не е погрешно да се наслаждаваме
на по-висшето вдъхновение, което получаваме сега.
Наистина, другите биха били облагодетелствани от онова, което имаме да дадем или да
кажем. Но не останем ли здраво стъпили на земята, си копаем дълбок ров, в който ще пропаднем.
Ако стане така, има надежда, че ще можем да се съвземем, понаучили едно-друго.
Нептун/Луна
И Луната, и Нептун символизират копнежа да се съчетаем, обединим и слеем с хората около
нас. Когато транзитиращият Нептун образува какъвто и да било аспект към Луната, двете небесни
тела се комбинират, за да увеличат нашата възприемчивост към обкръжението и хората наоколо.
Усещаме през какво преминават другите и това засилва умението ни да се грижим за тях или да им
помагаме. Хората, които страдат или са в конфликт, усещайки нашия капацитет за съчувствие и
разбиране, намират начин да стигнат до прага ни. Възможно е да стане така, че изискванията на
хората спрямо нас по това време да изчерпят силите ни. Докато Нептун транзитира в аспект към
Луната, той нерядко ни налага да се приучим да оставяме настрана собствените си потребности
заради другите, но ние трябва и да поставяме граници, да се научим от време на време да
отказваме, а не да се огъваме, за да угодим. Ако упорито се правим на мъченици, рискуваме да
натрупаме голямо количество неосъзнато възмущение. Когато теглим граница, щом се налага, ще
си помогнем да не стигаме до такова положение.
Препоръчително е да изследваме защо по времето на транзитите Нептун/Луна ни привлича
ролята на мъченик или спасител. Може да бъдем мотивирани от истинско съчувствие към себеподобните, но е възможно и докато го правим да събираме онова, което психолозите наричат
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„вторични ползи”. Ако сега сме честни със самите себе си, ще успеем да видим, че служенето на
другите донякъде е начин да си спечелим любов и да компенсираме собствените си нарцисистични
рани, а може да ни се наложи да признаем, че ни е приятно да усещаме властта, която ни дава това,
че спасяваме други хора. Ако признаваме, че имаме лични облаги от предполагаемото си
„самопожертвователно” поведение, не е задължително това да обезценява направеното от нас. В
крайна сметка признаването на онова, което сме спечелили от подобен тип връзки, ще ни позволи
по-почтено да се грижим за другите.
Ролята на спасител или на мъченик не единствената, която можем да приемем под влиянието
на този транзит. Понякога се изявяваме и като жертва. Създаваме си проблеми и драматизираме
бедственото си положение с цел да накараме хората да ни забележат; възможно е това да бъде опит
за подмолно манипулиране. Емоционалната честност вероятно не е първото нещо, което човек
свързва с транзитите Нептун/Луна, и все пак, ако бъдеш колкото е възможно по-истински със себе
си и с другите през този период, това е най-добрата противоотрова срещу неговите отрицателни
проявления.
Нептун винаги има полза от малка доза Сатурн. Понеже сме по-отворени от обичайното към
другите хора, те лесно биха могли да се възползват от нас, ако не проявим по-голяма предпазливост и разграничаване. И все пак под влиянието на Нептунов транзит е по-лесно да се каже, че
трябва да правим разлика, отколкото наистина да го постигнем. Приземените приятели, на чиито
мнения обикновено вярваме, може да се опитат да ни предупредят, че някой друг се възползва от
нас, но ние сме дотолкова увлечени във вихъра на чувствата си, че не чуваме техните забележки.
Чак след като някои хора ни разочароват или предадат, разбираме, че приятелите ни наистина са
били прави. Под Нептуновите транзити нерядко се налага да учим уроците си по трудния начин.
Когато Нептун транзитира спрямо Луната, ние сме готови да прегърнем всяко от качествата,
свързвани с Нептун - особено идеята за романтичната любов. Вероятно с тези неща ще се справяме
по-добре, когато транзитиращият Нептун прави тригон или секстил към нощното светило; при
транзитния съвпад, квадратура или опозиция има повече проблеми. Нептун засилва подтика на
Луната да се смесва и слива с другите, докато същевременно ни прави отворени за измами идеалната рецепта за комплекси и трудни връзки. Под натиска на влияещия върху емоциите ни
Нептун ние виждаме онова, което искаме да видим, а не действително съществуващото. Ето как се
влюбваме в човек, който по-късно се оказва, че съвсем не е онова, което отначало сме си
представяли. След време ще се наложи да се изправим пред факта, че сме измамили себе си. Или
може да открием, че именно другият е извършил измамата, като ни е излъгал за себе си или за своя
произход, семейно положение или за истинските си мотиви. След като разберем, че
„божественото” човешко създание не е перфектно, както сме си го представяли, настъпва
Нептуновият бич на болката, разбиването на илюзиите и скандала. И едва след като любимият ни
падне от пиедестала си, можем да се заемем лека-полека да изградим отново връзката с
„действителния” човек, вместо с нашата проектирана представа или фантазия за него.
Под транзитите Нептун/Луна може неосъзнато да подреждаме ситуации, в които от нас се
иска да правим големи промени или жертви в името на другите. Възможно е да се влюбим в човек,
ангажиран в сериозна връзка, или в такъв, който не е в състояние - поради каквато и да е причина да ни обича така, както бихме желали. Основната мисъл на транзитите Нептун/Луна е тази за
жертването и приемането - натискът към другия човек да се разведе или да промени природата си
вероятно няма да успее. Ако връзката изобщо просъществува, ще се наложи да се приспособим и
да приемем нейните условия и ограничения. Подобни жертви и промени могат да бъдат
изтълкувани като благородна проява на самопожертвователна любов. Възможно е и да бъдат
описани като мазохистично отхвърляне на собствените ни потребности. При Нептуновите транзити
нерядко е трудно да кажем кое какво е. Не мислим ли, че сме достатъчно стойностни, за да бъдат
удовлетворени нуждите ни? Дотолкова ли сме привързани към страданието, че упорстваме, оставайки в една незадоволителна или непълна връзка? Какво печелим от любовната си афера с
човек, който не е свободен да ни отвърне с любов? Наистина ли желаем да се гледаме всяка сутрин
на закуска или трябва непременно ние да перем мръсните му чорапи? Ако започнем да си задаваме
подобни въпроси под влиянието на транзит Нептун/Луна, ще си изясним ролята, която сме
изиграли в привличането на трудна или усложнена връзка в живота ни.
Луната се свързва не само с нашата собствена „анима”, или чувстваща природа, но и с жените
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в живота ни - съпруги, приятелки, майки, дъщери и т.н. Жените, които срещаме по това време,
може да преминават през Нептунова фаза или да имат силни Риби, Нептун или подчертан
дванадесети дом в своите натални карти. Възможно е да изпитват емоционални или физически
смущения, може да имат проблеми с медикаменти или алкохол. Или понякога изживяват период на
засилено съзидателно, религиозно или духовно вдъхновение. Сега може да се наложи да правим
жертви или промени заради жените - да се грижим за болнава майка или да подкрепяме жена,
изпаднала в срив. Мъж, в чийто хороскоп транзитиращият Нептун образуваше квадратура спрямо
Луната, преживяваше агония, понеже не успяваше да убеди дъщеря си да не се впуска в
романтична връзка, която според него беше осъдена да приключи катастрофално. Трябваше той да
се отдръпне и да я остави да премине през болезнено преживяване, което обаче в крайна сметка
допринесе за нейното психологическо израстване.
Луната се асоциира с нашето домашно обкръжение и с жертвите или промените, които също
може да се наложи да направим в тази област. Хората, с които живеем, нерядко изпитват проблеми
с „Нептунова” природа, когато сме под влиянието на транзитите Нептун/Луна. Възможно е да
бъдем принудени да се изнесем или да напуснем любимия дом и в подобни случаи ще имаме
нужда да скърбим и оплакваме онова, което оставяме след себе си. Ако се опитваме да си купим
жилище по времето на труден транзит Нептун/Луна, може да ни измъчват разочарования и спънки.
Същите транзити описват и объркването, което настъпва, когато преподреждаме или възстановяваме дома си, за да го доближим до нашия идеал.
При всеки транзит Нептун/Луна е възможно да възникнат казуси около майчинството. В
такива периоди нерядко на родителите се налага да освободят децата си - те са пораснали достатъчно, за да излязат от дома или да се оженят, а ние трябва да открием други начини, за да
изразяваме грижовността си. При някои жени транзитът се отнася до менопаузата - време да се
простят със способността си да раждат деца. Препоръчително е жените, в чиито карти
транзитиращият Нептун скоро ще образува аспект към Луната, да ходят редовно на лекар, за да
бъдат сигурни, че нищо злокобно не расте някъде скришом в гърдите или утробата им. Когато
Нептун е наоколо, нещата се прокрадват неуловими и има смисъл да се прояви предпазливост, да
се търсят потенциални проблеми, преди да е станало твърде късно, или да се предприемат
драстични мерки. И при мъжете, и при жените под влиянието на разглежданите транзити нервната
система става по-податлива на предписаните лекарства, веществата, предизвикващи отпускане, и
алкохола. Възможно е сега да чувстваме нужда от тези вещества, за да избягаме от трудностите,
през които преминаваме, и същевременно е налице опасност от пристрастяване.
Тежките транзити Нептун/Луна може да внесат безпорядък в нашите емоции: днес се реем
във висините, а утре пропадаме в дупка. Медитацията, музиката и допирът с природата ще
действат възстановяващо на душата, подмятана от живота по това време. Дори при най-трудните
транзити между Нептун и Луната много хора откриват дълбочина на емоциите и капацитет за
съчувствие, разбиране и опрощение, които никога не са предполагали, че притежават.
Нептун/Меркурий
Когато транзитиращият Нептун аспектира Меркурий, начинът, по който мислим,
разсъждаваме, общуваме или събираме информация от обкръжението, може да бъде засегнат от
качествата на Нептун. Нептун усеща, Меркурий мисли: транзитиращият в тригон или секстил
Нептун ни помага да интегрираме или да свържем процесите на рационалната лява половина на
мозъка с тези на интуитивната и чувствителна дясна полусфера. Нашето въображение е активно, но
същевременно не пречи на умението ни да мислим ясно и логично. Онова, което „усещаме” за
хората и събитията, нерядко се оказва поразително точно. Възможно е да има нещо „вдъхновено” в
много от мислите, идеите и чувствата ни през това време и ще сме способни да ги споделим по
начин, който на околните им изглежда смислен. Всеки транзит Нептун/Меркурий може да изисква
да „впрегнем” нашия Меркурий в името на други хора, понякога да поемем ролята на говорител на
онези, които - поради някакви причини - не са способни сами да съобщят своите потребности.
Хармоничните, както и трудните аспекти Нептун/Меркурий увеличават способността ни да
регистрираме и възприемаме тънкости и подмолни течения в нашето непосредствено обкръжение,
които преди може и да не сме забелязвали; все пак при квадратурата или опозицията нерядко
съществува по-голяма опасност нашата психическа възприемчивост да е замърсена или изопачена
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от собствените ни проекции и фантазии. Понеже сме чувствителни към мислите и чувствата, които
циркулират в атмосферата, психичните проблясъци не са рядкост. Сещаме се за човек, когото не
сме виждали от години, и той ни се явява на следващия ден. Сънищата ни през този период ще
обезпечат съзнателния ум с информация, която ще ни помага във всекидневието.
Хармоничните транзити на Нептун към Меркурий ни позволяват по-лесен и по-постоянен от
обичайното достъп до мъдростта на нашия несъзнателен ум - до „мъдрата личност” у всеки от нас.
Можем да намерим добро приложение на тези транзити, ако всеки ден отделяме време за мълчание
и размишления. През тези интроспективни периоди е възможно да поискаме от подсъзнанието си
(от вътрешната си „мъдра” личност) да ни даде отговорите или наставленията, от които се
нуждаем, за да разбираме по-добре или да разрешим всякакви проблеми, които имаме или сме
изпитвали в живота си. Полезната информация или прозренията понякога се появяват незабавно.
Но дори и нищо да не получим отначало, продължим ли да общуваме по този начин с
подсъзнанието, отговорите вероятно ще дойдат - понякога по заобиколни начини чрез неща, които
ни се е случило да прочетем или да видим по телевизията.
Под хармоничните транзити на Нептун към Меркурий съзидателността и практичността
работят заедно добре. Вдъхновението на Нептун би могло да бъде канализирано в артистични изражения: писането, рисуването, музиката, танците, играта и фотографирането са именно някои от
заниманията, облагодетелствани от транзитния тригон или секстил. Вероятно ще бъдат
подпомогнати и начинания, различни от артистичните. Учените, стремящи се да постигнат
напредък в избраните от тях сфери, или дилърите, играещи на фондовите борси, също ще бъдат
подкрепени от типа проблясъци, прозрения и интуиция, които придружават транзита на Нептун в
тригон или секстил към Меркурий.
Трудните транзити на Нептун спрямо Меркурий, въпреки че периодично и спорадично може
да дават някои от предимствата, споменати досега, обичайно са много по-проблематични и потрудни за мъдро овладяване. При транзитен съвпад, квадратура или опозиция на Нептун към
Меркурий съзнателният и подсъзнателният ум отново са събрани, но по начин, който нерядко е
смущаващ. Възможно е страх, съмнения и обърканост да поемат управлението над ума и
осезателно да спъват способността ни да функционираме в света така добре, както обикновено.
Срещаме повече проблеми в организирането на самите себе си и своето ежедневие -дейности, с
които преди сме се справяли по-лесно, вероятно ще бъдат по-трудни за извършване. Може да се
окаже, че желаем да сме някъде другаде, а не там, където се е случило да бъдем по определено
време. Понякога сме в нечия компания или сме ангажирани с някаква работа или задача, но
въпреки това не „присъстваме” наистина или „изцяло” - физически сме тук, но умът ни е другаде.
Ако сме от типа хора, които по принцип са непрактични, неорганизирани и без посока, може дори
да не забележим дезориентиращото въздействие на този транзит. И все пак, ако винаги сме добре
организирани и подредени, тежките транзити на Нептун към Меркурий вероятно ще са доста
разстройващи.
Подобен беше случаят с Марк - писател на свободна практика, за когото преди времето на
транзита самодисциплината не беше проблем, той структурираше деня си и изпълняваше доста
задачи. Ставал в седем часа, правел обичайната утринна гимнастика, вземал душ, бръснел се,
приготвял си сам здравословна закуска от портокалов сок, мюсли и плод и точно в девет часа
пускал компютъра, за да започне работа. Транзитиращият Нептун стигна до квадратура спрямо
Меркурий в Овен от картата на Марк и той изпадна в някаква летаргия, загуби интерес към
работата и живота си, а това не му се било случвало дотогава. Изобщо не му се ставаше от леглото,
вече не му се правеше гимнастика; започна да ходи в близкия ресторант и да закусва яйца, колбас и
чипс, беше чист късмет, ако седне на бюрото си около обяд. Марк изгуби връзка с твърдите си
решения и своята посока в живота. Конфликтът между онова, което смяташе, че трябва да стори, и
другото, което действително му се правеше, създаваше ужасно напрежение. В началото той се
опита да поддържа старите навици, но беше толкова нервен и ленив, че вероятно нямаше друг
избор, освен да се предаде. Въпреки че се страхуваше да постъпи така и се безпокоеше, че няма да
успее да запази работния ритъм и да си плаща сметките, той си даде позволение да се излежава и
си разреши лукса да не прави нищо по цяла сутрин, ако така му се иска. Марк реши да не се
насилва да пише, а да го прави само щом импулсът го овладее. Към средата на следобеда, часове
след като нормално би започнал да работи, най-накрая се настаняваше пред компютъра. Работеше
И
Иззппррааттееннаа ннаа w
ww
Цввееттееллииннаа ККррееммааккоовваа 73
ww
w..ssppiirraallaattaa..nneett оотт Ц

дотогава, докато усещаше, че му се пише, и приключваше, когато му се искаше да свърши. С други
думи, той престана да се самопринуждава да прави разни неща, но се научи да приема
настроенията и склонностите си и да се пригажда към тях. Накрая откри, че по този начин върши
толкова работа, колкото и преди.
Въпреки че не всеки самонает работещ би бил способен да угажда на своите чувства и
настроения по същия начин като Марк, все пак можем да се поучим от начина, по който той се
справя с транзита. Едва след като се предаде на своята летаргия, Марк успя да намери енергия да се
погрижи за работата си и за всекидневните си задачи. Под труден транзит Нептун/Меркурий може
да се налага да се освободим от старите начини да подреждаме живота и всекидневните си навици
и да се оставим за малко да блуждаем, докато психиката намери разрешение. За много хора това е
плашещ проект - изглежда така, сякаш сме се отказали от властта си над собствения си живот - и
все пак под влиянието на всеки значим Нептунов транзит понякога единствено загубвайки себе си,
ще се намерим отново.
Трудните транзити Нептун/Меркурий замъгляват съзнателния ум: процесът на рационалното
ни мислене (символизирай от Меркурий) е надмогнат от настроения и емоционални комплекси,
които се надигат от подсъзнанието или от дълбините на нашето същество (Нептун). Сега всяко
средство за бягство от ежедневието може да ни изкушава - да прекаляваме с медикаменти или
алкохол, да гледаме почти до затъпяване телевизия или филми, да четем по цял ден загадъчни
романи или да се отдаваме на собствените си блянове и фантазии. Паметта ни ще бъде по-малко
надеждна и вероятно ще ни е по-трудно, отколкото обикновено, да си спомняме или да задържаме
информация. Записваме неточно телефонни номера и адреси - мислим си, че имаме верните данни,
но не е така. Когато транзитиращият Нептун аспектира неблагоприятно Меркурий, комуникацията
също може да страда: писмата се губят в пощата и хора ни цитират погрешно или не са чули ясно
онова, което се опитваме да кажем. Възможно е да не успяваме да открием думи, за да изразим
точно онова, през което преминаваме, или бихме могли умишлено да пробваме да скрием или да
оцветим по някакъв начин истината. (През такъв период един автор написа две книги под
псевдоним; друг пък накара анонимен автор да пише от негово име.) Взаимодействията или бизнес
сделките по това време нерядко не са изцяло ясни: може да мамим някои хора или да правим неща
зад гърба им, или други да се опитват да ни заблуждават или лъжат (особено при опозиция на
транзитиращия Нептун към Меркурий).
Хората неточно тълкуват нашите мотиви или ние неправилно разчитаме техните. Повечето
астрологически книги предупреждават да четем внимателно целия текст на договорите, които подписваме в такива периоди.
При съвпад, квадратура или опозиция на Нептун към Меркурий нашето възприятие на
действителността може да бъде изопачено несъразмерно с чувствата ни и подсъзнателните
проекции. Обзети от ирационални страхове, понякога си въобразяваме, че другите хора мислят или
казват за нас неща, които те в действителност не мислят или не казват. Докато транзитиращият в
тригон или секстил спрямо Меркурий Нептун поражда интуитивни прозрения и вдъхновяващи
сънища, тежките транзити Нептун/Меркурий нерядко съвпадат с умствена нестабилност,
разсеяност, заблуждения, лоши поличби и кошмари. Онези от нас, които досега не са били особено
запознати с функционирането на подсъзнанието, могат да изпаднат в опасна нестабилност. И
понеже през този период подсъзнанието действително е така предопределено да се разкрива пред
нашия съзнателен ум, тези транзити сочат подходящо време за някои форми на психотерапия или
себеизследване, но би трябвало да бъдем сигурни, че ги предприемаме с помощта на опитни и
добре квалифицирани специалисти. В тези периоди сме твърде податливи на мислите и идеите на
другите хора, за да рискуваме да оставим психиката си в ръцете на шарлатани или врачки.
Под всеки транзит Нептун/Меркурий може да изживеем моменти на извисена съзнателност и
визия, когато зърваме недосегаеми измерения на съществуването - аурата на хората става видима
за нас или сме в състояние да доловим разчленени цялости или различно оцветени „мисловни
форми”, носещи се в атмосферата. Все пак при тежките транзити тези преживявания нерядко са
неприятни: посещават ни по-скоро демони, отколкото ангели. Или дочуваме гласове, които ни
казват да вършим странни неща; в действителност те вероятно са отхвърлени или отстранени
аспекти от нашата собствена психика, завръщащи се при нас привидно чрез външни източници. И
отново, един опитен и подкрепящ съветник би могъл да ни подпомогне при някои от най-трудните
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проявления на тези транзити.
Транзитите Нептун/Меркурий (особено трудните ъгли) понякога показват усложнения с
братя, сестри, други роднини или съседи. Възможно е да бъдем призовани да направим жертви или
промени в полза на близък или съсед, или пък е необходимо да проявяваме допълнително
разбиране към онова, през което преминават по това време. Те вероятно изживяват умствено или
емоционално объркване, проблеми, свързани с лекарства или алкохол, или дори период на духовно
или творческо вдъхновение. Отново, както при всеки Нептунов транзит, възниква въпросът
доколко да се огънем пред другите хора. Може да е правилно да се приспособим към техните
нужди или да поемем проблемите им до някаква степен, но би трябвало също да знаем къде да
теглим чертата.
В книгата си „Планети в транзит” Робърт Хенд посочва, че стресиращите транзити на Нептун
към Меркурий може да съвпадат с периоди на голяма тревожност и специфични нервни заболявания. Тези проблеми вероятно са с емоционален произход. И все пак разглежданите транзити
нерядко съвпадат с разстройства на нервната система, които в основата си са органични, така че,
ако не сме способни да предположим чисто психологическа причина за физическите проблеми по
същото време, може да е по-мъдро да се консултираме с невролог.
Нептун/Венера
Под влиянието на транзитите Нептун/Венера ще срещнем Нептун в сферите на любовта и
връзките, във въпроси, свързани с творческото изразяване, и чрез протичащи в ценностната ни
система промени. Трудно е да бъдат подходящо обхванати всички различни начини, по които
транзитите Нептун/Венера засягат сферата на връзките, но едно общо изложение как различни
клиенти преживяват тези периоди ще даде добра представа какво да очакваме.
Нептун разтваря отделеността: когато той се свърже с Венера в някой транзитен ъгъл,
подтикът да изгубиш себе си в друг човек става много силен. Независимо дали вече имаме връзка
или не, по това време може да се влюбим силно. Нашият нов възлюбен понякога изглежда като
отговор на всичките ни романтични мечти - дава ни криле и ни обещава ключа за небесата. Но
транзитният Нептун носи и склонността да свръх идеализираме и да не виждаме ясно всяко нещо,
което той засегне. В случая с Венера съществува голяма вероятност да не възприемаме другите
реалистично: ние така сме запленени от положителните им страни и от чудесния начин, по който
ни карат да се чувстваме, че пропускаме или недоглеждаме други качества у тях, които за нас са
по-проблематични. Под всеки транзит Нептун/Венера е възможно да се оженим или да започнем
връзка, вярвайки, че ще живеем щастливо до края на дните си, но скоро да открием, че нещата не са
онова, което са ни изглеждали отначало. Дори и връщането обратно на земята по този начин никога
да не е приятно, най-малкото сега можем по-ясно да доловим истинските въпроси, пред които
следва да се изправим, за да накараме връзката да проработи. Макар той да не е в действителност
прекрасният принц или тя да не е богинята, за каквато сме я вземали, вероятно ще виждаме все още
достатъчно стойност в другия човек, за да направим усилие да установим връзката на по-солидна
основа.
И все пак, докато транзитът отминава, нищо чудно да открием, че ситуацията е невъзможна:
всичко е било сън, предопределен да си отиде. От това преживяване дори може да научим нещо (не
само това, че следващия път трябва да не забравяме да бъдем по-внимателни). Потенциалният урок
е дълбок и включва освобождаването ни от мнението, че там, навън, има някой, който ще се
присъедини към нас и ще бъде отличният родител, когото някога сме имали - или не сме имали като деца. Транзитите Нептун/Венера ни заставят да търсим изгубената си цялостност (безметежното или океанското единение, което усещаме в утробата и през първите месеци от живота)
чрез романтична любов; но тези транзити също демонстрират, че в края на краищата нашият
изгубен рай не може да бъде възвърнат с посредничеството на друг човек. Без значение колко
чудесен е възлюбеният ни, той невинаги ще ни „пасва” съвършено, така че ние неизбежно по
някакъв начин ще бъдем разочаровани. Височините, до които се въздигаме, и дълбините, в които
пропадаме под този транзит, в крайна сметка ще ни научат на много дълбока истина: че ще
открием целостността, за която всички копнеем, единствено вътре в самите себе си. От това, което
съм виждал в астрологическата си практика, изводът се отнася не само до твърдите ъгли на
транзитиращия Нептун към Венера, но и за тригона и секстила.
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По един или друг начин разглежданите транзити изискват да направим жертви и промени в
любовта, които нерядко включват временния отказ от собствените потребности в името на други
хора. Следващите кратки истории илюстрират различните начини, по които това може да се случи.
Лора - неомъжена жена на двадесет и пет години, се влюбва в шефа си, когато транзитиращият
Нептун образува съвпад с Венера от нейния хороскоп. Привличането е много силно - тя усеща, че
той я разбира по-добре от всеки друг досега. Чувството е взаимно: както изглежда, мъжът получава
от нея онзи тип любов и разбиране, които съпругата му не е способна да му даде. Но все пак той
отскоро е женен и не е готов да разстройва домашния си живот и да рискува раздяла с децата си, за
да се отдаде изцяло на връзката си с Лора. Така Нептун изисква нещо да бъде пожертвано: тя би
могла да забрави желанията си за здрав, конвенционален брак и да продължи с тайната,
половинчата афера, или да приключи връзката напълно. И в двата случая тя трябва да се откаже от
нещо. Накрая Лора скъса с шефа си и напусна работа.
Том се натъкна на сходен проблем, когато Нептун образува квадратура към неговата Венера.
Той беше женен от десет години и имаше две деца, които обожаваше. Под влиянието на този
транзит се влюби в жена, която срещна чрез приятел. В резултат Том беше изправен пред три
варианта за избор, всеки от които характеризираше Нептуновите ефекти върху Венера. Той би
могъл да запази аферата тайна и да я продължава зад гърба на съпругата си (при транзитите на
Нептун към Венера понякога единият мами другия или бива измамен от него). Другите
възможности бяха да сложи край на брака си, за да продължи новата си връзка по-отворено и попълноценно, или да приключи аферата. Том избра да я запази, но да я държи в тайна. Точно след
като транзитът Нептун/ Венера от хороскопа му премина, неговата приятелка срещна друг мъж, с
когото накрая се ожениха.
В любовта Венера очаква нещо в замяна: „Ще те обичам, ако ме обичаш и ти.” или „Ще те
обичам, ако правиш онова, което желая.” Нептун е по-самопожертвувателна любов - „Ще те обичам, дори и да не можеш винаги да ме обичаш така, както ми е необходимо.” Щом транзитиращият
Нептун аспектира Венера, възможно е да се окажем в ситуация, когато от нас се иска да обичаме
някого, дори и той да не е в състояние да ни дава точно онова, което бихме искали. Историята на
Даяна илюстрира това нептунианско положение. Тя и съпругът й имаха привидно идеален брак:
две прекрасни деца, идиличен дом в провинцията и никакви финансови притеснения. И все пак,
когато транзитиращият през Козирог Нептун стигна до опозиция към нейната Венера в Рак, Ерик
започна да говори за нервността си. Той се чувстваше хванат в капан; животът му станал твърде
познат и установен, а копнеел за повече свобода. Първата реакция на Даяна беше възмущение много му е лесно да приказва за желанието си да тръгне да пътува по света, когато тя ще остане
вързана у дома, за да се грижи за децата. Тя се оплакваше от неговата нечестност, но колкото повече се опитваше да го върже, толкова повече Ерик искаше да се освободи. Накрая Даяна престана да
го задържа - въпреки че признаваше гнева и негодуванието си, му каза, че ако наистина има нужда
известно време да живее другаде, е свободен да го стори. Обичаше го достатъчно, за да му даде
възможността да прави онова, което той усеща, че му е потребно. Реакцията не Ерик беше
интересна. Скоро след като получи позволението й да постъпи както желае, неговите усещания се
промениха и нервността му утихна. Нептун научи Даяна как да бъде по-самоотвержена - да обича
съпруга си дори и това, което той усещаше, че иска, да не отговаря на желаното от нея. Когато
Нептун аспектира нашата Венера, обикновено тъкмо ние трябва да променяме нещата така, че да
отговорим на нуждите на партньора.
Под влиянието на всеки транзит Нептун/Венера може да бъдем привлечени от нептунианския
тип хора (всеки със силно подчертани Риби, Нептун или дванадесети дом в хороскопа си или подвластните на значими транзити на Нептун индивиди). Може „да си паднем” по „неудачници” или
жертви, хора, които сякаш не са в състояние да се справят в живота и търсят от нас емоционална
или финансова подкрепа. Или започваме да играем ролята на нуждаещия се, на слабия боледуващия герой или девойката в беда, и се оглеждаме за спасител, който да ни измъкне. И сме
особено податливи към партньори с мечтателна, поетична или артистична чувствителност,
вдъхновяващи ни с техните нови представи и въображение, но които може и да нямат какво да
предложат по отношение на материалната сигурност. Във всяка от тези ситуации във връзката има
нещо неравно или неуравновесено. Ние сме силни, а те - слаби, или точно обратното. Нужно е да се
запитаме защо сме привлекли точно подобен тип взаимоотношения именно по това време - какъв е
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урокът тук за нас? Какво получаваме, спасявайки друг човек? Защо имаме такова ниско мнение за
самите себе си, че се примиряваме с хора, отнасящи се зле към нас? Ако търсим спасител, какви
неудовлетворени копнежи от детството си изразяваме? По принцип хората присъстват в живота ни
поради някаква причина; ако сега ни привлича мечтателният, поетичен тип, това трябва да ни
говори нещо за качествата, които трябва да интегрираме в съзнанието си, за да станем позавършени.
Следователно, както в по-горе споменатия случай на Лора, възможно е да изпитваме
непреодолимо привличане към хора, които са недостъпни или неспособни да ни отвърнат точно с
такава обич, от каквато се нуждаем. Защо е така? Няма готови отговори, но аз със сигурност бих
изследвал възможността за неразрешена Едипова дилема: все още ли се опитваме да откраднем
бащата от майката, или обратното? Или у нас има някакъв псевдорелигиозен подтик, който
приравнява правенето на лични жертви с пътя на духовното изкупление и спасение? Кое е толкова
привлекателното в трагичното? Или част от нас наистина се ужасява от сериозното обвързване и
затова излизаме с хора, с които не можем да формираме този тип съюз? Да обичаш недостижим
човек означава, че е възможно да си фантазираме колко прекрасно би било само ако можехме
винаги да бъдем с този човек, което е много различно от реалността на домашния живот. В някои
случаи аспектите на транзитиращия Нептун към Венера (както при тригон и секстил, така и при
твърдите ъгли) съвпадат със загуба или напускане на любим човек - чрез развод, смърт или друга
форма на раздяла. Случи ли се подобно събитие, ние имаме нужда от време, за да скърбим за
загубеното.
По-общо, разглежданите транзити (особено тритонът, секстилът и някои добре аспектирани
съвпади) показват време, когато по-добре успяваме да оценяваме света наоколо. Сърцето ни се разширява и е изпълнено с любов не само към един човек, но и към цялото човечество, и към цялото
съзидание. Лесно се трогваме от красотата и се чувстваме по-нежни и по-грижовни към другите.
Творческото изразяване може да достигне ненадмината висота, успяваме да оценим все по-добре
изкуствата. Когато Нептун транзитира спрямо Венера, сме привлечени от всичко, което ни пренася
отвъд границите на нашето отделно Аз, а това се отнася и до засилените религиозни, духовни или
мистични копнежи, усещани от някои хора по това време. И все пак транзитиращата квадратура
или опозиция (и трудно аспектираните транзитни съвпади) могат да ни „направят” по-излиятелни и
сантиментални от обикновено; така отчаяно се нуждаем от любов и уважение, че ги търсим
навсякъде, където успеем - ситуация, която понякога поражда безразборни връзки или принизена
преценка в подбора на партньори. Стремежът да се издигнем над светските реалности на
всекидневието също може да се прояви в прекомерно преследване на удоволствия и нерядко в
прекаляване с наркотици и алкохол.
Както при всеки транзит на външна планета към Венера, възможно е в ценностната ни
система да настъпи изменение или пренагласа - по отношение на онова, което намираме за красиво
или което се надяваме да постигнем в живота. Ако винаги сме вярвали, че парите или
материалният успех са висшата цел на битието, вероятно ще открием, че съществуват други, понеосезаеми блага или качества, от които се нуждаем, за да постигнем истинско удовлетворение.
Има нещо парадоксално в начина, по който действат, транзитите Нептун/Венера. Понякога те не ни
дават онова, което желаем, така че сме принудени да търсим щастието си по друг начин. Нерядко
разглежданите транзити ни носят точно лелеяното от сърцето, но тогава откриваме, че то съвсем не
е онова, за което сме го смятали. Случаят на Нед е добър пример. Когато транзитиращият Нептун
образува съвпад към неговата Венера в осми дом, той получи много пари от наследство. Известно
време се осланял на това, вярвайки, че парите ще разрешат всичките му проблеми в живота. Не
стана така - той продължи да чувства вътрешна празнота и тъга, които всичките пари на света не
биха могли да компенсират. Ако с нас стане така, следва да преосмислим ценностната си система и
да потърсим другаде удовлетворението, към което се стремим.
Нептун/Марс
Марс представлява импулса да утвърдим своята индивидуалност, заявявайки кои сме неговият витален подтик ни позволява да преследваме онова, което искаме в живота и да оставим
своя диря в света. Ако нямаме контакт с енергията на нашия Марс, ние сме слаби и неефективни;
но когато Марс е изопачен или недисциплиниран, възможно е да станем надменни, груби и
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агресивни, упорито да държим на своето, независимо как се чувстват другите. Всеки транзит на
Нептун спрямо Марс ще смени маниера, по който утвърждаваме самите себе си.
Транзитният тригон, както и секстилът на Нептун към наталния Марс са много по-лесни за
третиране и представляват по-очевидно положително преживяване, отколкото съвпад, квадратура
или опозиция по транзит. Самият Марс е по-скоро центриран в себе си и импулсивен - той действа,
понеже го желае, и невинаги се съобразява с чувствата на другите хора. При хармоничните
транзити Нептун може да въздейства смекчаващо или рафиниращо върху Марс. Постъпваме помалко егоистично, не само за да утвърдим нашето собствено индивидуално его, но и съобразявайки
се с другите. Понякога усещаме действията си като вдъхновени, сякаш инстинктивно знаем
правилната пътека, по която да поемем. Под влиянието на тези транзити нерядко използваме енергията и подтика си за подкрепа на кауза, която ще облагодетелства по-скоро другите, отколкото
самите нас. Ще се замисляме повече върху начина си на себеутвърждаване и ще се опитаме да го
правим така, че да зачитаме нуждите и желанията на околните. Пак налагаме волята си, но сме почувствителни към последиците от нашите действия и няма голяма вероятност да навредим на
околните или да се отнесем грубо към тях.
Тежките транзити на Нептун към Марс (включително транзитният съвпад на Нептун с трудно
аспектиран рожден Марс) са по-сложни и по-проблематични. В тези случаи Нептун въздейства разтварящо или замъгляващо върху Марс. Не знаем как да направляваме енергията или подтиците си;
чувстваме се летаргични, апатични, не сме сигурни в каква посока да поемем. Дори и да съзнаваме
точно какво желаем, никак не ни е лесно да мотивираме самите себе си и наистина да се
задействаме. Или се заемаме с проекти, които поради причини, намиращи се като че ли извън
нашия контрол, могат да приключат с провал. Например един мъж с транзитиращ Нептун в
Стрелец, образуващ квадратура към наталния му Марс в Риби, се опитваше да отвори нов
ресторант в района на Брикстън в Лондон. Датата на официалното му откриване се оказа първата
нощ от продължилите през цялото лято размирици в този квартал. Друг пример е жена с
транзитиращ в съвпад Нептун към нейния Марс във втори дом. Тя купи акции на наскоро
приватизирана компания и три дни по-късно стоковата борса претърпя драстичен срив. Нептун изисква жертви във връзка с принципите, представлявани от всяка планета, спрямо която транзитира.
В случая с Марс Нептун спъва способността ни да успеем в онова, което бихме искали да
постигнем за самите себе си. Когато транзитира в твърд ъгъл спрямо Марс, Нептун действа
коварно, за да открие начини да обезсили волята и подтиците ни; има голяма вероятност всяко ново
начинание, започнато под тези транзити, да се сблъска с неочаквани проблеми и трудности, за
които не сме си давали сметка.
За онези от нас, които са свикнали да бъдат динамични и успешни, разглежданите транзити са
много неудобни. Усещаме, че сме изгубили подтик и сили, както и умението да бъдем ефективни.
Не можем да се познаем. Вероятно ще ни утеши до известна степен фактът, че транзитът няма да
трае вечно, но той все пак обхваща период от три до пет години. Някои астролози биха ви
посъветвали през това време да не се впускате в нови проекти - особено пък в спекулативни или
много рисковани продажби, което може да е мъдра препоръка. Но освен да свикнем да внимаваме,
когато се захващаме с нови проекти, има и други начини, по които да израснем под трудни
транзити Нептун/Марс. Ако прекалено силно сме се идентифицирали с представата, че сме могъщи
и влиятелни, разглежданите транзити ни показват, че някъде съществуват сили, които са по-големи
от нас - енергии, отменящи волята на индивидуалното его. Ако сме били твърде арогантни и сме се
отъждествявали с победата, ще се наложи да променим мнението си затова, кои сме. Ние не сме
богове, а хора. Разбираме, вероятно за пръв път, какво е да се носиш по течението и да си неспособен да организираш живота си или да постигнеш целите, към които се стремиш. Разбираме какво
означава да загубиш и това може да ни направи по-чувствителни, да ни накара повече да разбираме
хората, срещнали провала в живота си.
Стига да се опитаме да проумеем защо не сме успели, провалът ни в нещо, което бихме
искали да постигнем, може да се окаже прикрита благословия. Взрем ли се по-дълбоко в собствената си психика, нерядко успяваме да открием скритите си предположения за живота или за
самите себе си, които са ни пречели да използваме потенциала си по най-добрия начин. Дали
подсъзнателно не вярваме, че сме слаби и неадекватни, и следователно компенсираме, влагайки
толкова много усилия в опити да докажем пред света, че ни бива? Усещането ни за неадекватност
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не произхожда ли от факта, че като деца са ни мъмрили или отхвърляли? Дали се плашим да
успеем, понеже се страхуваме, че ще си навлечем яда и завистта на другите - особено на родител,
който може да посреща с противоречиви чувства това, че имаме по-големи постижения от
неговите? Или някоя част от нас желае да остане малка и слаба, така че да сме в състояние да
принуждаваме околните да се грижат за нас? С други думи, какво печелим, като се проваляме?
Може да е трудно да се изправим пред подобни проблеми у себе си, но все пак трудните транзити
Нептун/ Марс служат, за да ги извадят на повърхността.
Нептун работи срещу отделеността. Когато транзитира спрямо Марс, ако действаме с оглед
най-вече на собствената си изгода - да утвърдим индивидуалната си власт или да усилим своето
его, - по-вероятно е да се провалим. Но приложим ли импулсите и енергията си за насърчаване на
нещо, което ще облагодетелства не само нас, но по някакъв начин ще послужи и на някого другиго,
тогава не би следвало транзитите да носят толкова разрушителни последствия. Нептун иска от нас
да се откажем да използваме своя Марс за собствените си цели. В известен смисъл сме помолени да
раздадем силата си и чрез нея да помогнем по-скоро на другите, отколкото просто на себе си. По
този начин сме издигнали Марс на „по-високо” ниво, понеже упражняваме личностната си воля за
доброто на другите. Все пак, дори и да правим нещо, предназначено да подпомогне света, би
следвало да внимаваме да не се идентифицираме твърде много с резултатите от нашите действия.
Ако егото ни е инвестирало доста в постигането на успеха (без значение доколко другите ще се
облагодетелстват от деянията ни), по-вероятно е да нагазим в неприятности, когато Нептун
транзитира в аспект спрямо Марс. Тези транзити, да си припомним поученията на ведическата
философия, се опитват да ни научат как да постъпваме, без да бъдем прекалено привързани към
плодовете на действията си. Това е концепция, абсолютно противоположна на начина, по който
повечето от нас са възпитавани в целево ориентираното ни западно общество, и е трудна за
разбиране, какво остава да свикнем с нея.
Дори ако имаме най-добри намерения, под влиянието на тези транзити би трябвало да
внимаваме да не се отдадем на подвеждащи или екстремни каузи. Особено много следва да се
стараем да не се вземаме за някакъв божествен канал, служещ на по-висша или по-голяма цел.
Комплексът на месията или спасителя винаги представлява опасност, когато Нептун образува
значим транзит към нашата карта. Възможно е да бъдем посредник, чрез когото се извършват
някакви положителни промени, но ако собственото ни его си припише твърде голяма част от
заслугата, Нептун със сигурност ще направи така, че рано или късно да започнат да ни замерят с
развалени яйца.
Всяко съчетание от Марс и Нептун означава, че сме способни на действие (Марс) с потайност
(Нептун). В някои случаи подобно поведение може да бъде необходимо, за да се извърши
конкретна работа или транзакция. И все пак изкушението да бъдеш нечестен или измамник под
трудни транзити Нептун/Марс нерядко води до проблеми. Мислим си, че сме прикрили следите си
толкова умно, колкото е възможно, само за да бъдем по-късно извадени от играта от някое
неочаквано обстоятелство или лош късмет. Когато транзитиращият Нептун аспектира нашия Марс,
честността - ако е възможна, - е най-добрата политика.
По времето на тежките транзити Нептун/Марс действията ни периодично попадат под властта
на неконтролируеми импулси, произтичащи от нашето подсъзнание. Нептун освобождава
менгемето, в което сами сме се стегнали, показвайки аспекти от природата ни, които преди сме
успявали да държим под контрол. В резултат е възможно да започнем да действаме по някакви
„смахнати” или компенсаторни схеми, а после да се чудим какво ни е станало. Бети е един почти
класически пример. Когато транзитиращият през дванадесети дом Нептун стигна до квадратура
към нейния Марс от втори дом, тя не беше в състояние да контролира подтика си да купува разни
неща. Знаеше, че харчи много повече, отколкото има, и рано или късно нямаше да може да покрие
лимита на кредитната си карта, и въпреки това не успяваше да се възпре. Едва с помощта на
консултант тя успя да открие дълбоките психологически причини, допринасящи за потребността й
да харчи, и да работи по тях; причините бяха пряко свързани с разочароваща любовна връзка от
предходните години и с ранната загуба на баща й. Обикновено при транзитите Нептун/Марс
проявяваме свободно или неконтролируемо поведение предимно в сферите от битието, асоциирани
с дома, където се намира нашият рожден Марс, или с дома (домовете), чиято куспида е в Овен или
Скорпион. Въпреки че може да сме шокирани от начина, по който се държим, тези преживявания
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имат за цел да разкриват подсъзнателни комплекси, които в името на психическото ни здраве и
зрелост трябва да извадим на повърхността и да изследваме. Нептун само е избутал нагоре онова,
което е било у нас през цялото време.
Сексуалността е друга област, нерядко повлиявана от транзитите Нептун/Марс. При
хармоничните ъгли можем да усетим смекчаване или рафиниране на нашата сексуална изразност;
правенето на любов става по-изкусно или по-нежно. Тежките транзити обикновено носят повече
проблеми. Понеже Нептун разхлабва контрола над подсъзнателните подтици и комплекси, през
този период е възможно сексуалните копнежи и фантазии да бъдат интензифицирани. Онези от
нас, които като правило са се опитвали да упражняват ограничение и благоприличие в сексуалната
област, ще бъдат най-разстроени от разглежданите транзити. Първият ни импулс вероятно ще бъде
да пропъдим фантазиите и желанията, които проявяваме по това време, като обикновени отклонения, които няма как да са свързани реално с нещо, случващо се вътре в нас. Съвсем не е така; и
макар да не е наложително да реализираме фантазиите си, поне можем да научим доста относно
онези, които ни разтреперват, като отделим време да анализираме и изследваме заложеното в тях
психологическо значение.
Някои от нас по това време може да не са способни да сдържат сексуалността си и да се
окажат водени от неутолими стремежи, които никой от актуалните любовни контакти като че ли не
осъществява. И отново следва да бъде разгледана природата на тези настойчиви потребности:
възможно е да се опитваме да използваме секса за компенсиране на несигурността в самите себе си,
която в крайна сметка не може да се премахне по този начин. Случаят на Хенри е типичен.
Транзитиращият Нептун стигна до съвпад към разположения в първия му дом Марс около
шестдесетата му година и той прибягваше към сексуални завоевания, за да докаже, че все още е
млад и потентен. Постъпвайки така, Хенри отбягваше истинския въпрос - факта, че все още не се е
„споразумял” с остаряването.
Когато транзитиращият Нептун образува квадратура към нейния Марс, Барбара също
премина през период на сексуално вманиачаване. Дълбоко убедена, че е грозна и неатрактивна, тя
прибягна до секса, за да докаже своята ценност и привлекателност. Но без значение с колко много
мъже преспа, у нея си остана вътрешното усещане за неадекватност. Също като Хенри, тя използваше секса, за да се опита да разреши по-дълбоки въпроси, които следва да бъдат разгледани и
третирани по-директно.
Нептуновите транзити възбуждат копнеж да се свържем отново с нашата изгубена
цялостност. Някои от натрапчивите сексуални импулси, свързани с транзитите Нептун/Марс, биха
могли да произтичат от желание да си възвърнем това отминало единение посредством сексуалния
акт. Макар че е напълно възможно временно да се изгубим и да се слеем с друг чрез сексуалния
съюз, усещането за единство с остатъка от живота може да бъде подсигурено на дълготрайна
основа единствено ако го открием вътре в себе си.
Всеки Нептунов транзит може да се изрази по привидно противоположни начини. Докато
обменът Нептун/Марс у някои хора повишава сексуалния апетит, други може да имат обратното
изживяване и да преминат през период, в който сексуалният им импулс е слаб или неактивен.
Вероятно защото либидото или жизнената сила се стреми да бъде пренасочена по други канали
освен сексуалния - като творческо начинание, конкретна мисия или погълнала ни задача.
Желанието да се извисим над сексуалния порив като начин за духовно израстване също би могло
да бъде активирано по това време.
Марс е принципът анимус, което означава, че под влиянието на транзитите Марс/Нептун е
вероятно да срещнем Нептун посредством мъжките фигури в живота ни. Бащи, синове, шефове,
приятели, съпрузи или други мъже, с които се срещаме или познаваме, сега може да преминават
през нептунианска фаза: понякога изживяват разстройващи психологически или физически
заболявания или пък период на интензивно творческо или духовно вдъхновение. Би трябвало също
да бъдем наблюдателни поради тенденцията да привличаме нечестни или измамни мъже.
Транзитите Нептун/Марс могат да засегнат нашето физическо здраве, като изчерпат
мотивацията и енергията ни. Някои от нас се чувстват така, сякаш спят по цял ден, и понякога е
уместно да се ограничи активността, за да прекарваме повече време в почивка и размишление. И
все пак под тези транзити физическата летаргия би могла да се дължи на факта, че отбягваме да се
изправим пред някои проблеми или въпроси в битието ни, с които би трябвало да се справим.
И
Иззппррааттееннаа ннаа w
ww
Цввееттееллииннаа ККррееммааккоовваа 80
ww
w..ssppiirraallaattaa..nneett оотт Ц

Пренебрегването на онова, което следва да бъде сторено, нерядко поражда депресия, болест или
умора. Като видим за какво трябва да се погрижим и като намерим смелост да го направим, ще
освободим уловената в капан енергия.
Нептун/Юпитер
Юпитер се асоциира със стремежа да придадем смисъл на съществуването чрез избрана
философия или система от вярвания. Той е свързан и с всички преживявания, които разширяват
границите на нашето съзнание - като пътуването, трупането на знания или висшето образование.
Нептун вдъхновява, но може и да обърква. Когато транзитира в аспект спрямо Юпитер, ние ще
изпитаме едното от тези въздействия или и двете - в някои случаи Нептун стимулира естествените
за Юпитер експанзивност и идеализъм, в други пък замъглява или изопачава Юпитеровите
съждения и визия. Секстилът или тритонът на транзитиращия Нептун към Юпитер обикновено са
положително преживяване. Последствията от транзитния съвпад Нептун/Юпитер зависят от
аспектите на Юпитер в рождената карта. Ако наталното му положение не е много враждебно
аспектирано, конюнкцията при транзит ще ни дава всички благодеяния на транзитния тригон или
секстил. Но ако Юпитер не е добре поставен в хороскопа, транзитният съвпад ще извади на бял
свят и ще утежни проблемите, присъщи на рождената карта.
Хармоничните транзити стимулират онази част от нас, която желае да вярва в нещо: ние
виждаме надеждата и вярата като път за изкупление и удовлетворение, следователно сме отворени
към вдъхновяващото или възвисяващо въздействие на някаква религия, философия, политическа
теория или система от вярвания. По това време биха могли да ни допаднат метафизически или духовни философии - всичко, което усилва усещането ни за единение с останалата част от живота или
ни дава чувството, че участваме в някакъв голям план или по-мащабна система. Схващанията ни
като цяло ще бъдат оптимистични и дори да изпитваме трудности в битието, все пак ще вярваме в
своето бъдеще, ще усещаме, че съдбата в крайна сметка е на наша страна. Възможностите ни придружават, това повишава ентусиазма и енергията ни, усещаме все по-голямо желание да участваме
в живота, да срещаме хора и да преживяваме нови неща.
Хармоничните транзити на Нептун към Юпитер също показват подходящо време за
разширяване на кръгозора чрез пътешествия. Докато пътуваме, ще изживяваме неща, които ще
увеличат нашето съчувствие към човечеството и ще обогатят разбирането ни за живота. Това е
добро време за продължителни пребивавания в чужди страни, където имаме шанса да поживеем
повече и да възприемем по-пълно друга култура. Разглежданите транзити също благоприятстват
всяко обучение, което задълбочава или разширява ума и ни снабдява с умения, които да прилагаме
в помощ на околните и за по-високо качество на живота на Земята.
Обикновено аспектите съвпад, квадратура или опозиция на транзитиращия Нептун към
Юпитер стимулират сходни въпроси като при тригона и секстила, но по-смущаващо или попроблематично - особен ако рожденият Юпитер не е добре аспектиран. Например по времето на
транзита е възможно да бъдем привлечени от някоя религия или философия, някак си да се отдадем
на собствения си ентусиазъм и да станем фанатици или екстремисти. Вярвайки, че откритото от нас
представлява отговор на всичко за всички, може да опитаме твърде енергично да отстояваме
съжденията си пред други хора. Под този тип транзити хора се оттеглят в ашрами в Индия или
САЩ. Дори и подобни организации нерядко да носят много добри преживявания, лесно можем да
се разочароваме или да изгубим вяра, ако влагаме твърде много надежда в религия или философия,
разрешаваща всички наши проблеми. Нептун понякога замъглява или изопачава визията на
Юпитер и е нужно да бъдем внимателни на кого през този период поверяваме нашата вяра: полесно бихме могли да изпаднем под влиянието на странни култове или подвеждащи духовни
водачи.
Нептун иска от нас и да направим жертви във връзка с принципа, спрямо който той
транзитира. Следователно, когато се свърже с Юпитер, пожертваните неща вероятно ще са в
областите на религията или философията. Това би могло да означава обвързване с култ или
духовен водач, който настоява да се откажем от егото си, от името си или от всичките си светски
притежания, за да намерим Бога. Или е възможно да се налага да се откажем от самата наша
система от вярвания. Случаят на Джереми го илюстрира добре. Години наред е активен член на
група за медитация и неотменимо следва философията и учението на своя наставник. И все пак,
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когато транзитиращият Нептун стигна до съвпад с рождения му Юпитер в Стрелец, Джереми се
разочарова от организацията. Неговата вяра постепенно изчезна и той се почувства без никаква
ясна посока в живота. Какъвто е случаят с транзитите на всички външни планети, нещо трябва да
умре, за да се роди нещо ново. Старата му философия се сгромоляса, оставяйки го временно
обезверен, но едва тогава той успя да открие и формулира нови възгледи, по които да направлява
живота си.
Пътуването е друга област, засегната от трудните транзити Нептун/Юпитер. Стремежът към
пътешествия по това време би могъл да бъде свързан с фантазии за бягство: мечтаем за далечни
места, които ще ни отведат на голямо разстояние от нашите проблеми или от твърде ограничения,
скучен или банален живот. Сигурни сме, че тревата някъде другаде е по-зелена, но под Нептунов
транзит подобни надежди най-вероятно се оказват илюзорни. В такъв период би трябвало да
внимаваме да не бъдем измамени от хора, които срещаме, докато пътуваме. Добре е да проверяваме по два пъти всички уговорки по пътешествието - това са онзи вид транзити, когато може да
сме резервирали стая в още непостроен хотел!
Има нещо абсолютно маниакално в квадратурата или опозицията на транзитиращия Нептун
спрямо Юпитер, понеже и двете планети са експанзивни енергии. Съчетаят ли се враждебно, те
създават тенденция да прекаляваме с нещата. Нептун също може да обърка Юпитер - гледната ни
точка за живота и представата ни за възможното нерядко е мъглява или нереалистична. Щом
събере това накуп, получаваме формула за неприятности. Най-напред е възможно да надценим
усещането за собствените си сили или способности. Вярвайки, че сме в състояние да направим
всичко, летим твърде нависоко, товарим се с много задължения и се преразтягаме. На второ място,
тези транзити дават на човека и вяра в живота: ние сме убедени, че каквото и да правим, накрая
всичко ще бъде наред. Така се хващаме да залагаме при неразумни рискове, угаждаме си
прекомерно с наркотици и алкохол, харчим повече пари, отколкото имаме, сякаш сме имунизирани
срещу опасностите, които крият тези действия. Когато транзитиращият Нептун образува тригон
или секстил към Юпитер, ние действително можем да бъдем късметлии. Но при трудните
транзитни съвпади, квадратури или опозиции по-вероятно е да се улучим където трябва и когато
трябва да се случи нещо нередно.
Повечето астрологически книги ни предупреждават за капаните на непрактичността,
прекомерния идеализъм или мъглявата представа, когато транзитиращият Нептун аспектира
враждебно Юпитер. В общи линии бих се съгласил с този съвет: разглежданият период не е найдоброто време за предприемане на рисковани финансови авантюри. Дори и привидно солидните
инвестиции могат да бъдат осуетени от обстоятелства, които не сме способни да видим или да
предскажем.
Нептун/Сатурн
По знак, дом и аспект Сатурн показва (наред с други неща) къде се чувстваме слаби, непълни
или несигурни. Обикновено се опитваме да крием тези неудобни усещания и от себе си, и от другите. И все пак, когато транзитиращият Нептун аспектира Сатурн (което се отнася както за
хармоничните, така и за тежките транзити), защитите в тази област падат и ние сме принудени да
се изправим пред нашите най-дълбоки страхове и слабости. Да разгледаме например случая на мъж
със Сатурн в трети дом, който се страхуваше, че не е достатъчно интелигентен, и се чувстваше
неумел в общуването. Понеже смяташе, че е неадекватен в тази сфера, той би направил всичко, на
което е способен, за да се защити или да се предпази от необходимостта да се изправи пред тези
усещания. Ще се опитва да отбягва ситуации, в които би изглеждал глупав; може и да обвинява
интелектуалците, че сипят безсмислици, или пък да компенсира несигурността си, работейки
упорито, за да развие ума си и способностите си да общува - да чете, да ходи на курсове и да трупа
колкото може повече научни степени. Подценяването на важността на темите по трети дом или
обратният подход - да цели да стане експерт в тази област, представляват опити да защити себе си
от основното си усещане за слабост. Транзитният аспект на Нептун към неговия Сатурн от трети
дом ще намери начин да размие или подкопае тези защити и да извади на бял свят лежащите под
тях несигурност и страхове.
Освен че показва областите от нашия живот, в които се чувстваме слаби и неумели, Сатурн
сочи и къде усещаме болка. Съвсем естествено е, че бихме предпочели да се скрием или да
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избегнем страданието, така че да открием начин да защитим себе си. Когато обаче транзитиращият
Нептун аспектира Сатурн, той подкопава тези отбранителни бариери и разкрива раните под тях.
Пол, роден със Сатурн в Козирог и в единадесетия дом на приятелите и групите, е добър пример.
Баща му е британски дипломат, женен за индийка. На шест години Пол бил пратен в училище
пансион в Англия. Донякъде заради смесения си произход се чувствал различен от другите
момчета там и те не го приели изцяло. Неговият начин да се справи със ситуацията бил решението
му да стане толкова могъщ и преуспял в живота, че хората да трябва да го уважават. И сторил
точно това. На тридесет и пет години Пол вече си беше изградил проспериращ бизнес; беше богат
и влиятелен мъж. Въпреки това, когато на петдесет и четири годишна възраст транзитиращият
Нептун стигна до съвпад с неговия Сатурн в единадесети дом, той продаде фирмата си и се включи
в движение за човешкия потенциал и други форми на психологическо себеизследване. С
катализиращата помощ на терапевтична група се свърза отново с уязвимостта и несигурността,
които усещаше сред други хора; Пол започна да разбира, че взетото от него на шестгодишна
възраст решение да преуспее не е представлявало нищо друго освен защита срещу усещането за
ранимост и неадекватност. Той беше структурирал целия си живот като начин да отбягва тази
болка и го разбра едва след петдесетата си година, когато Нептун транзитираше над неговия
Сатурн. Видя се оголен, останал с изначалния страх и с болката, които е усещал като шестгодишен,
но които беше успял да скрие и да компенсира през всичките тези години. Транзитът му позволи да
прозре през своите защити и да се свърже с емоциите зад тях. Признавайки и обръщайки внимание
на раната, останала у него от шестата му година, Пол най-накрая успя да се освободи от принципа,
върху който беше структурирал целия си живот: вече не се нуждаеше от безусловния успех, за да
се докаже като приемливо човешко създание.
Сатурн - строителят на граници, изолира от съзнанието ни онези части от самите нас, които
не харесваме и които ни карат да се чувстваме неудобно. Нептун - разрушителят на границите, подкопава защитите на Сатурн и показва онова, което сме държали скрито. Транзитиращият в тригон
или секстил Нептун е в състояние да го прави по-благо и по-полека, отколкото при транзитен
съвпад, квадратура или опозиция, но все пак си остава труден за понасяне от нашето его. Може
даже да имаме усещането, че полудяваме. И при все това, като се откажем от актуалната си представа за самите нас и се свържем отново с онова, което сме изключвали от нашата идентичност,
можем да се променим и да израснем. Би трябвало да не забравяме и че сдържаме или отхвърляме
не само „отрицателните” страни от себе си. Сатурн се опитва да ни защитава от нашата болка и
несигурност или от всички други „противни” чувства, които не желаем да признаем, но също така
може да потиска и някои наши положителни заложби - хванати в капан ресурси или творчески
способности, потискани в хода на нашето развитие. Транзитите Нептун/Сатурн премахват
бариерите пред развиването на тези скрити дарове и таланти.
Сатурн означава и ограничения, наложени ни отвън под формата на правила, които са ни
вменени от авторитетни фигури и социални съглашения. Транзитиращият Нептун ще подкопае и
тези граници. Под влиянието на транзитите Нептун/Сатурн може да бъдем заставени да действаме
напълно в разрез с мненията на родителите или обществото относно желателното ни поведение.
Например една „добре възпитана” бяла англичанка с транзитиращ през седмия й дом Нептун,
който образува квадратура към нейния рожден Сатурн в десети дом, се влюби в чернокож мъж и се
ожени за него по времето на транзита - въпреки неодобрението на нейното семейство и на много от
колегите й. Чрез това преживяване тя трябваше да конфронтира и да прекрачи обуславянето и
правилата, наложени й отвън, над които дотогава дори не беше се замисляла. Под транзитите
Нептун/Сатурн е възможно да се промени целият ни възглед за света: нови идеи и вярвания идват
да заменят стария ни светоглед. С транзитния тригон или секстил това обикновено става по-меко получаваме просветления или нови прозрения, които променят възприятията ни за
действителността, без обаче да изпитваме някакви значими трудности, когато ги интегрираме във
вече съществуващите структури на нашето битие. При транзитна квадратура или опозиция по
принцип срещаме по-голяма вътрешна или външна съпротива, докато усвояваме новите за нас нови
идеи или визии. Лекотата, с която се извършват промените при транзитния съвпад, зависи най-вече
от рождените аспекти към Сатурн в наталната карта.
Нептун има склонност към мистичното и духовното и лесно може да бъде отнесен от полета
на въображението. Сатурн стъпва здраво на земята в сферата на практичността и здравия разум.
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Нептун размива нашата отделеност и ни кара да осъзнаем онази част от нас, която е универсална и
безгранична; Сатурн определя нашата индивидуалност - къде свършваме ние и къде започват
другите. Очевидно тези две енергии не се погаждат особено добре. Не по-малко важно е обаче, че
транзитиращият тригон или секстил на Нептун към Сатурн (в някои случаи и транзитният съвпад)
подсказва период от нашия живот, през който успешно можем да свържем интуитивната или
духовна визия с практическата, всекидневната реалност. Усещаме съчувствие и съпричастност към
хората около нас, но все още знаем кога да теглим чертата, ако те искат твърде много или по
някакъв начин нарушават границите ни. Все пак в случая на транзитната квадратура и опозиция,
както и при трудния транзитен съвпад ще изпитаме по-голямо съпротивление, когато се опитаме да
интегрираме или да смесим контрастните енергии на Сатурн и Нептун. Нептуновите откровения за
взаимосвързаността на цялото битие може да застрашат онази част от нас, която е работила толкова
много, за да изгради и да поддържа индивидуална идентичност. Страхуваме се, че признаването на
нашата универсалност означава загубване на индивидуалността ни. До някаква степен това е вярно
- за да изживеем същностното си единение с останалото от живота, ще трябва да се откажем от
усещането за самите себе си като изцяло отделни и различни. И все пак универсалността (която по
дефиниция означава обхващане на всичко) не изключва индивидуалността: когато напълно я
изгубим, става възможно да припознаем и да изживеем безграничното и универсалното у себе си.
Хармоничните транзити на Нептун към Сатурн също показват време, когато - с търпение и
дисциплина - можем да превърнем творческото вдъхновение в някаква форма на конкретно
изразяване. В това отношение транзитната квадратура и опозиция създават повече проблеми.
Възможно е да имаме визия (Нептун) за нещо, което бихме искали да постигнем или да изразим, но
срещаме многобройни вътрешни или външни блокажи и съпротивления (Сатурн), докато
оформяме онова, което е в нашето въображение. Търпението и постоянството може да помогнат,
но трябва и да се замислим, за да видим по-отблизо защо се сблъскваме с трудности - какво
означават пречките и какво искат да ни „кажат” те. Например проблемът би могъл да е в това, че ни
липсват някои умения или познание (Сатурн), които ще се наложи да придобием, преди да
реализираме успешно представата си. А може би онова, което бихме желали да постигнем, е
прекалено голямо или екстремно, следователно е непрактично и нереалистично? Ако е така,
вероятно трябва да коригираме скалата на старанията си, за да я изравним с онова, което е в
човешките възможности, или да я направим по-приемлива за другите. (Независимо дали ни харесва
или не, когато Нептун се надбягва със Сатурн, може да ни се наложи да работим в границите на
онова, което най-конвенционалните елементи на установеното са в състояние да допуснат.) В
някои случаи провалът в осъществяването на нашите мечти или визии няма нищо общо с
възпрепятстващи ни външни сили, а е нещо вътре в самите нас, което настоява да саботира
усилията ни. В такъв случай трябва да се запитаме защо се страхуваме от успеха. Дали нещо у нас
не се чувства виновно заради постигането на амбициите ни или подсъзнателно се плаши, че
другите ще ни завиждат и няма да ни харесват, ако успеем?
Сатурн се свързва с границите - и това включва физическото тяло, което ни съдържа. Найтрудните транзити Нептун/Сатурн понякога съвпадат със заболявания, които изчерпват нашата
жизненост. По това време по-вероятно е произходът на умората и объркването да е
психологически; но винаги е по-мъдро човек да се консултира с лекар, ако проявява упорити
физически симптоми или ако сега подозираме нещо, което може подмолно да подкопава здравето
ни.
Нептуновите транзити към Сатурн понякога ни карат да се чувстваме така, сякаш губим
самоконтрол. В миналото може да сме били практични и дисциплинирани, а сега сме неопределени, изгубени, мечтателни или просто недвусмислено мързеливи. Мислели сме, че се познаваме
добре, че контролираме живота си, но сега не сме сигурни кое е реално и кое не е. Разглежданите
транзити понякога ни лишават от елементи от нашето битие (собственост, хора, притежания или
система от вярвания), с които тясно сме се идентифицирали. Колкото и плашещо да изглежда,
може да се наложи да позволим самите ние да се разпаднем, преди да се съберем отново по нов
начин. Един опитен, подкрепящ съветник, терапевт или аналитик би бил в състояние да ни помогне
да преживеем този процес.
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Нептун/Уран
Понеже Уран прекарва седем години в един знак, Нептуновите транзити към него засягат
големи групи хора по едно и също време, показвайки нови идеи и тенденции, които ще се
разпрострат в колектива. Проявите на транзитите Нептун/Уран в нашия индивидуален живот са
показани от участващите домови разположения - дома, през който транзитира Нептун, неговото
рождено място и дома (домовете), където се намира знакът Водолей.
С която и планета да се свърже Нептун по транзит, той може да ни направи по-възприемчиви
към засегнатото от него небесно тяло. В случая с Уран вероятно ще се отворим към идеята за промяна или свобода. През 1988 г. транзитната конюнкция на Нептун към Уран се случи на хората на
около осемдесет години. С напредването на столетията този транзит ще протича все по-късно в човешкия живот. Изоставането на транзита Нептун/Уран показва, че докато част от нас може да се
страхуват от смъртта и това, че няма да ги има, други усещат, че е дошло времето да се откъснат от
обикновения живот и да оставят назад познатото. В някои случаи смъртта под този транзит
означава, че се освобождаваме от ограниченията на физическото тяло. И все пак транзитният
съвпад Нептун/Уран може да ни наложи промени против нашата воля. С други думи, Нептун
вероятно желае ние да приемем и да преминем през някакъв вид Уранов разрив, дори той да не е
исканото от нас. Промяната понякога е свързана с влизане в болница или излизане от жилището и
отиване в старчески дом. Късно дошлият съвпад Нептун/Уран може да се асоциира и с умствената
обърканост, която по-старите понякога изпитват. Нито Нептун, нито Уран са приземени планети и
срещата им по транзит нерядко бележи време, когато нямаме ясен поглед върху конкретната
реалност. Умовете ни може да са някъде далече и да започнем Да се държим чудновато. В поположителна перспектива при някои по-възрастни хора разглежданият транзит съсредоточава ума
в размишления по абстрактни или метафизически концепции относно съществуването и неговия
смисъл. След като сме преживели толкова много години, по-добре схващаме живота.
Докато Нептун транзитира в тригон или секстил към Уран, ние сме по-възприемчиви към
нови идеи, тенденции или течения около нас. Ако се чувстваме повалени или пред прага на
смъртта, тези транзити могат да донесат прозрения и откровения, които ни позволяват да
напредваме. Вместо да се приспособяваме, за да се харесаме на другите, сега искаме свободно да
изразяваме същността си и в какво вярваме. Нашите интереси в живота се разширяват и е
възможно да се съсредоточим върху философски или метафизически изследвания като начин да
разберем по-задълбочено как функционира вселената. Откриваме нови идеали и принципи, които
искаме да поддържаме, и търсим начини за обогатяване на битието - не само за нас, но и за другите.
Политическите теории и социалните движения задържат нашето внимание и е вероятно да се
включим в социална реформа - особено всяка кауза, която ще подпомогне непривилегированите
или хората, които според нас са несправедливо третирани от съществуващата система.
При хармоничните транзити на Нептун към Уран сме толкова въодушевени от нови визии за
живота, че обикновено никак не ни е трудно да се настроим или да се приспособим към тези нови
прозрения. Чувстваме се готови за тях. Обаче при транзитната квадратура или опозиция на Нептун
към Уран промяната в живота ни е изпълнена с напрежение и конфликт. В случая на трудните
транзити Нептун нерядко работи първо за подкопаване на съществуващите ни вярвания:
принципите, според които сме направлявали живота си, са поставени под въпрос. Онова, което сме
мислели за истина, вече не е така убедително. Възможно е да изживеем продължителен период на
обърканост, фаза, когато старото не работи, но нищо различно не се е появило да го замени. Или,
заседнали в ничии води, се колебаем между старите теории за живота и новите идеи и идеали, в
които сме се съсредоточили. По който и път да се отправим, се усещаме несигурни и неуверени.
Чувстваме се виновни или изплашени да се освободим от стария си възглед за света, но нещо
отвътре ни подтиква към това. И все пак не можем напълно да се посветим на новите ценности и
вярвания.
Няма друг начин да избягаме от това напрежение, освен да предпазим себе си от объркването
и да си отпуснем времето, което ни е необходимо, за да интегрираме новите начини на
съществувание в нашето битие. Уилям е добър пример. Роден с изгряващ Уран в първи дом в
началото на знака Рак, който образува опозиция спрямо Венера в Козирог в седми дом, той имаше
много непоклатими идеи какво иска или не желае в живота. Продукт на нещастен брак и
разстройващо ранно домашно обкръжение, Уилям беше решил никога да не се жени или дори да
И
Иззппррааттееннаа ннаа w
ww
Цввееттееллииннаа ККррееммааккоовваа 85
ww
w..ssppiirraallaattaa..nneett оотт Ц

съжителства с партньорка - предпочиташе да живее сам и да поддържа своята връзка отворена и на
разстояние. И все пак, на тридесет и седем години, когато Нептун премина над неговия десцендент,
формира съвпад с Венера и стигна до опозиция спрямо рождения Уран в първи дом, Уилям срещна
една жена и се влюби силно в нея; знаеше със сигурност, че тя иска брак и семейство. Хванат в
капан между чувствата си към нея и своето желание за пространство и независимост, предпочел да
сложи край на връзката, но няколко седмици по-късно той промени мнението си и я помоли пак да
се съберат. Уилям никога не се бил чувствал така разкъсан и объркан в живота си - транзитиращият през седми дом Нептун копнеел да бъде с нея, но той образувал опозиция към рождения му Уран
в първи дом - онази част от него, която искаше да се дръпне. След една година на мъчителна
нерешителност и духовно търсене Уран отстъпи пред Нептун и Уилям се задоми. Времето и
интроспекцията му дадоха възможност да разреши своята дилема.
Транзитите Нептун/Уран са най-значими, когато задействат рождени аспекти, формирани от
Уран към други планети в наталната карта. Наблюдавахме го в случая на Уилям, щом
транзитиращият Нептун направи съвпад с неговата Венера и активира рождената му опозиция
Венера/Уран. Когато транзитиращият Нептун застана в опозиция на рождения й Уран, Фийби също
трябваше да коригира възгледа си за света. Тя беше родена с близка до точната квадратура между
Слънцето в началото на Везни и Уран в първите градуси на Рак. Когато Нептун навлезе в Козирог,
той формира опозиция спрямо рождения й Уран и едновременно с това - квадратура към нейното
Слънце, и майката на Фийби призна пред нея, че мъжът, когото я е учила да вярва, че е нейният
баща, в действителност не е биологичният й родител. Слънцето е сигнификатор на бащата и
рождената му квадратура към Уран подсказва за нещо необичайно или неконвен-ционално във
връзката на Фийби с него. Транзитният Нептун, правейки опозиция към Уран и квадратура спрямо
Слънцето по едно и също време, задейства рождената квадратура Слънце/Уран и носи откровение
(Уран), което размива (Нептун) нейното съществуващо усещане за идентичност (Слънцето).
Когато транзитиращият Нептун образува квадратура или опозиция към Уран, може да бъдем
привлечени към култове, групи или движения, водени от обаятелни духовни водачи, които ни
вдъхновяват с нова представа. Както при всеки тежък транзит на Нептун, ако е възможно, следва да
бъдем внимателни кому позволяваме да ни влияе по това време. Но дори и да сме „излъгани" и покъсно -разочаровани, преживяването би могло да ни донесе някои ползи и да ни направи попредпазливи следващия път, когато някой дойде и ни обещава избавление.
Всички транзити Нептун/Уран ни отварят към преживявания с мистична или психична
природа. При транзитната квадратура или опозиция някои от тях може да са смущаващи или да
преобърнат живота ни, особено ако сме хора, които се гордеят със своята рационалност и
скептичност към тези материи. В такъв случай би било добре да потърсим помощта на хора,
запознати с метафизичните или духовните измерения на съществуванието. Изследването на
окултното или свръхестественото през този период би трябвало да бъде направлявано само от зрял,
заслужаващ доверие и опитен водач.
Нептун/ Нептун
Когато външна планета транзитира в аспект със своето рождено положение, природата на
това небесно тяло отчетливо се превръща във фокус на нашия живот. Разнообразните транзити
Нептун/Нептун съвпадат с въпроси, специфични за различните възрасти или етапи от живота, така
че ще разгледаме индивидуално всеки от тези транзити по аспект.
Транзитният Нептун в съвпад с рождения Нептун
Цикълът на Нептун е приблизително 160 години; следователно той не може да извърши
пълен кръг и да се върне на рожденото си място в обхвата на един човешки живот. Все пак,
транзитна конюнкция може да се случи, ако Нептун премине над наталното си положение скоро
след раждането. Например, ако човек е роден с ретрограден Нептун, той след време става директен
и ще транзитира над наталното си място. Или ако при раждането Нептун е директен, през първата
година от живота на човека той ще премине два пъти над своето рождено положение - веднъж,
движейки се назад, и после отново, докато преминава напред. Тези транзитни конюнкции след
раждането съвпадат с ранно изживяване на жертва или загуба. До някаква степен това е вярно за
всички нас - да се появиш в света означава да се откажеш от единението с живота, което усещаме в
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утробата. Друга ранна Нептунова загуба или жертва се случва, ако майка ни, независимо по каква
причина, не е способна адекватно да се грижи за нас. Ако е така, тогава в много крехка възраст ние
сме принудени да жертваме нещо, което ни се полага по рождение - правото да получаваме грижи
и обич. В резултат по-късно в живота някои ще търсят от другите грижите и вниманието, които не
сме получили от майката.
Транзитният Нептун в секстил към рождения Нептун
Транзитиращият Нептун образува секстил към рожденото си положение между двадесет и
петата и тридесетата ни година, приблизително по същото време, когато Сатурн се приближава до
първото си възвръщане и транзитният Уран прави тритон към своето натално място. Трите
транзита заедно формират етап от личностното развитие, който настъпва точно преди началото на
тридесетте, когато почти всеки желае да направи някакви промени в живота си. Нептун ни дава
способността да си представим какво можем да станем в идеалния случай. При транзитен Нептун в
секстил към рожденото място той активира онази част от нас, която иска да станем нещо повече от
това, което сме. Дори и да сме постигнали много, Нептун копнее за още. Докато транзитът
приближава, ние ставаме все по-неспокойни. Жените, посветили ранната си зрялост на износването
и отглеждането на деца, сега вероятно ще усетят потребност от друга форма на себеизразяване.
Мъжете, изцяло отдали се единствено на работата и на създаването на собствена ниша в света,
започват да се чудят какви други страни от битието пропускат. Може да се окаже, че неомъжените
жени с кариера сериозно се замислят за женитба и създаване на деца. Мъже, които досега не са се
задържали на едно място достатъчно дълго за каквото и да било, чувстват нужда да се обвържат и
да пуснат корени. Нептун ни подтиква да изследваме възможности у себе си, които досега сме пренебрегвали или оставяли настрана.
По това време възвръщането на конкурента Сатурн може да се докаже като съюзник на
Нептун. Най-напред Сатурновата бележитост ще ни помогне да задържим нептунианската ни представа за онова, което е възможно, в реалистични пропорции. Прекрачим ли с нашия стремеж и цел
към нещо, което е отвъд истинските ни възможности, Сатурн е съвсем наблизо, за да ни напомни за
границите ни и да не ни позволи да изгубим гледната си точка. На второ място, Сатурн конкретизаторът, ще ни подкрепя в процеса на осъществяването на мечтата на Нептун. Да си
представя ме какво бихме могли да бъдем е едно, но да предприемем практическите стъпки,
необходими за осъществяването на тази представа, е друго и няма планета, която да се справи с
тази работа по-добре от Сатурн.
Транзитният Нептун в квадратура към рождения Нептун
Транзитът, който се случва около четиридесет и втората ни година, приблизително съвпада с
опозицията на транзитиращия Уран спрямо наталния Уран и с опозицията на транзитния Сатурн
към рождения Сатурн. Взети заедно, тези три транзита описват типа кризи и промени, свързани с
прехода към средната възраст.
Когато транзитиращият Нептун образува квадратура спрямо рожденото си място, отново ще
ни се наложи да се изправим срещу несъответствията между онова, което искаме да бяхме постигнали в живота си досега, и свършеното в действителност. Не ставаме по-млади и този транзит
ни кара болезнено да осъзнаем неосъществените си копнежи, нереализираните си мечти и идеали.
По това време не е необичайно да изпитваме отчаяна неотложност: животът преминава покрай нас
и по-добре да побързаме, ако желаем да вземем своето парче от тортата. До известна степен
неудовлетворението и тревогата, които усещаме сега, са нещо добро - това е импулсът, който ни
подбужда да направим нещо повече с живота си. Мотивирани сме да направим промени в името на
по-голямото щастие и удовлетворение.
Това е напълно справедливо. Ако се занимаваме с работа, която не ни задоволява, има смисъл
да разгледаме други възможности за заетост, които за нас биха били по-удовлетворителни. Не получаваме ли желаното или потребното в една връзка, отговорът може да бъде намирането на друга,
която да функционира по-добре. Все пак, понеже транзитът е Нептунова квадратура, нужно е да
внимаваме да не би да преследваме нещо нереално или илюзорно. Възможно е да разрушим
всичко, което сме изградили в живота си, само за да открием, че новата „отлична работа” или
„единственият и неповторим” съвсем не ни осигуряват това, което сме се надявали.
Както обикновено при Нептун, въпросите не са откровени. Част от по-голямото щастие, което
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търсим, може да бъде открито чрез осъществяване на външни промени и понякога е абсолютно
уместно да постъпим така; но нерядко кризата е вътрешна - не е възможно тя да бъде разрешена,
като просто направим външни настройки в живота. Например остаряването е нещо, пред което се
изправяме неизбежно по това време. Нито тичането за здраве, нито решаването на задачи,
спазването на диети, сексуалните завоевания и външното утвърждаване ще преобърнат
неизбежната истина, че остаряваме. В крайна сметка, квадратиращият рожденото си положение
Нептун иска ние да се откажем от младостта си. Вместо да се опитваме да се държим за нея, поскоро е дошло времето да скърбим за нейната загуба.
Нептун е планетата на мечтите, но тя е свързана и с правенето на жертви. Когато Нептун
образува квадратура към самия себе си, може да се наложи да пожертваме (Нептун) някои от нашите мечти (Нептун). С други думи, възможно е да следва да се откажем от фантазиите на
предишните фази от живота, за които сега разбираме, че са по-скоро непостижими. На четиридесет
и две години би трябвало прекрасно да осъзнаваме дали някога ще станем министър председател,
президент или най-богатият човек на света. Дошло е времето да се освободим от нереалните мечти
и повече да се съсредоточим над осъществимите цели.
Дори и да сме постигнали степента на успех, на която сме се надявали като млади,
транзитната квадратура Нептун/Нептун все пак ще ни накара да осъзнаем къде сме непълни или
неудовлетворени. Целостността и задоволството, които сме вярвали, че се печелят чрез работа,
взаимоотношения или материално благополучие, просто не са достатъчни. Дори и да сме богати,
щастливо женени, с прекрасни деца, да живеем в чудесна къща, все пак нещо ще липсва. Това,
което преживяваме, е „духовна” криза, или криза на смисъла. Ще намерим пътя за излизане от нея
единствено вглеждайки се навътре в търсене на нови цели и идеали, които ще придадат на битието
ни по-голям стремеж и смисъл.
Транзитният Нептун в тригон към рождения Нептун
Този транзит се случва около петдесет и петата година и може напълно да съвпадне с тригона
на транзитния Уран към неговото рождено положение. Лесно е човек да оплаква загубата на
младостта си и да се спира на отрицателните ефекти от стареенето, но хармоничното задействане
едновременно на Уран и Нептун по това време подсказва, че все още има множество нови възможности за растеж и разпростиране. Може да сме изкушени просто да се оставим на инерцията, но ако
си дадем труда да помислим, ще открием, че животът далеч не е свършил.
Въпреки че физическата жизненост и способността на ума да поглъща непозната информация
намаляват с времето, съчетаният ефект от тези транзити подсказва, че сме готови за нови
реализации и прозрения. В този период от живота ни ние вероятно познаваме себе си по-добре от
всякога и имаме реалистична представа какво сме в състояние да сторим и на какво не сме способни в никакъв случай. Тригонът на транзитния Уран спрямо Уран показва, че с наближаването на
шестдесетата ни година можем да си позволим да бъдем това, което сме - да правим онова, което
ни се иска, а не нещата, които вярваме или мислим, че сме длъжни да правим. Можем дори да
имаме смелостта да опитаме непознати неща, които досега не сме имали дързостта да предприемем
- което Гейл Шийхи в книгата си „Откриватели на пътеки” нарича „последният шанс за скок”. А
транзитният тригон на Нептун спрямо рожденото положение внася съвсем различно измерение на
типа растеж, възможен по това време - израстване с вътрешна и духовна природа.
Всеки важен транзит на Нептун означава възможността за повишено съчувствие и грижа за
другите. В частност транзитният тригон Нептун/Нептун описва време, когато сме в състояние да
оценим и да извлечем по-голяма радост от връзките и социалните контакти. Улегнали в живота,
ние имаме по-добро разбиране за себе си и за собствените си недостатъци и противоречия,
следователно - по-голям потенциал за търпимост към другите. Ролите са разкрепостени - мъжете са
по-свободни да изследват чувствената страна от своята природа, а за жените се оказва по-лесно да
утвърждават себе си и да получават онова, което желаят. Понеже изискванията на работата и
семейството утихват, ще се появят повече възможности за общуване с другар и шанс да се
запознаем с порасналите си деца като отделни, самостоятелни индивиди.
Границите на Нептун се простират отвъд грижите на собственото ни лично Аз. Тритонът на
Нептун към рожденото му място понякога съвпада с прилив на трансперсонална свръхсъзнателна
осъзнатост във всекидневието. Освободени от ангажиращите усилия в по-ранните години, сега
разполагаме с повече време да спрем и да поразмислим върху смисъла на живота, да видим
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красотата в неща, които преди забързано сме подминавали. Дори и да не сме мистично настроени,
по това време може да усетим нараснал идеализъм и желание да се включим в дейности, които
популяризират представата ни за един по-добър свят. Увеличеното съчувствие, което усещаме,
нерядко намира изражение в обществена или милосърдна работа, в която обслужваме и
подпомагаме различни от нас хора.
Всеки важен транзит на Нептун включва правенето на някакъв тип жертви. Както в случая на
квадратурата Нептун/Нептун, ще трябва да се откажем от мечтите за живота или от целите, които
сега припознаваме като невероятни или нереалистични. Но ъгълът тригон все пак подсказва, че,
постъпвайки по този начин, ще срещнем по-малко нараняване или болка - в по-голяма степен сме
готови да приемем себе си такива, каквито сме, дори и без да сме постигнали толкова много, на
колкото сме се надявали, и да дадем благословията си на нашия собствен живот.
Транзитният Нептун в опозиция към рождения Нептун
Този транзит се случва, когато сме на около 75 години и приблизително съвпада със
завръщането на транзитиращия Уран в неговото натално положение.
Всичките отрицателни проявления на Нептуновата опозиция са съвсем очевидни и обичайни
по време на този период. В съзвучие с разтварящия и изтощаващ ефект на Нептун процесите в
нашето тяло се забавят и ставаме по-малко устойчиви срещу болестите. Енергията намалява,
физическите ни органи се изтощават, това ни прави по-бавни и по-сковани. През този период е
възможно да се изправим пред финансови ограничения и недоимък. Може да настъпи умствена
обърканост и да страдаме от халюцинации и илюзии, които ни откъсват от реалността около нас.
Възможно е да свършим в някоя болница, на легло, с разклатено здраве и изцяло зависими от
другите.
Дори и някои от резултатите на стареенето да са неопровержимо отблъскващи, все още е
възможно мнозина от нас да разбират и да използват този транзит конструктивно. В
действителност сенилността не е правило на по-напредналата възраст - много осемдесетгодишни
хора си остават незасегнати от нея. Доста възрастни хора казват, че дори и телата им да изглеждат
стари, отвътре не се чувстват така. Нептуновото влияние в този период показва, че те нямат друг
избор, освен да се оттеглят от много от своите дейности в миналото: в напредналата фаза от живота
ни не е вероятно да градим кариера или да отглеждаме семейство. И все пак отдръпването на
енергията ни от тези занимания означава и че сега имаме възможността да намерим други
измерения от съществуването, с които да се заемем. Старостта не е просто период на залез: тя
предоставя - както всеки етап от живота, - своите собствени, уникални възможности за развитие.
Дори и понякога краткосрочната памет да е отслабнала, нашите по-отдавнашни спомени са
добре запазени. Освободени от социални отговорности, не само че разполагаме с повече време да
размишляваме за живота си като цяло, но сме в състояние и по-добре да го вършим. В случая имам
предвид не просто носталгично припомняне на епизоди, а далеч по-плодотворната задача да
преоценяваме и преосмисляме минали събития в рамката на цялостния контекст на битието ни.
Време е да претеглим нещата и да прегледаме живота си с допълнителното прозрение, което тази
възраст позволява. Като постъпваме така, ние създаваме възможността да разберем минали
преживявания и да се помирим с тях - това е шансът да открием, че дори най-скръбните събития
също служат на някакви цели или чрез тях усвояваме необходим урок. Дори можем да съзрем
някаква неизбежност във всичко случило се, което Ериксон споменава като цялостност на егото:
„приемането на своя собствен и единствен цикъл на живота като нещо, което е трябвало да се
случи и което - по необходимост - не позволява замествания”.
Опозицията на Нептун към собственото му място не трябва да ни оставя объркани, огорчени
и изпълнени със съжаление. Посредством такава интроспекция и духовно търсене, провокирани от
Нептун по времето на неговата опозиция, ние сме способни да достигнем не само по-здравословно
равнище на самоуважение, но и по-голяма почит към този по-висш принцип на порядък едновременно тайнствен и мъдър, който ни води и направлява през целия ни живот.
Макар съзерцанието и философското теоретизиране да са идеалните нептуниански
занимания, по това време би трябвало да внимаваме да не изчезнем в забвението на потъването в
себе си. Старите хора, повече от всяка друга възрастова група, са извънредно способни да се
наслаждават на дълги периоди усамотение, но въпреки това още могат да получават
удовлетворение от взаимодействието с другите. Възможно е по-немощни или по-малко
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дееспособни наши близки да се нуждаят от помощ и ние ще се чувстваме по-добре, ако им подадем
ръка, когато е възможно. По-младите и по-старите хора еднакво биха могли да се възползват от
прозорливостта, която нашата житейска обиграност ни е дала. Дори и когато сме силно недъгави
или отслабени, изпълняваме нептуниански акт на служене, давайки на околните шанса да ни бъдат
в помощ. Да допуснем други хора да се грижат за нас е още един начин да се откажем от нашето
его и отделеност - нещо, което всички трябва да сторим, когато наближи смъртта.
Този транзит е време не само да размишляваме за живота, но и за смъртта. Какво има отвъд?
Ще продължи ли нашият дух да съществува под някаква друга форма? И, както споменахме в частта, третираща Урановото възвръщане, кончината изисква повече от мислене и теоретизиране нужно е да се приготвим. Ако можем да разпределим незавършените неща и да се освободим от
целите в нашия живот, по-вероятно е да го напуснем в мир.
Нептун/Плутон
Понеже Плутон се движи извънредно бавно, голям брой хора ще преживеят влиянието на
транзитите Нептун/Плутон приблизително по едно и също време. Тези транзити описват
разбърквания в колективното, които ще окажат влияние върху нашите индивидуални карти в
зависимост от участващите домови разположения (домът, през който транзитира Нептун, домовата
сфера на рождения Плутон и домът, съдържащ Скорпион или с куспида в същия знак). Как ще
бъдем персонално засегнати от транзитите Нептун/Плутон зависи и от аспектите към наталния
Плутон в нашата карта. Например да вземем случая на човек, роден с Венера на 25 градуса в Овен,
която образува опозиция спрямо Плутон на 23 градуса във Везни. Когато транзитиращият през
Козирог Нептун стигне до квадратура към Плутон във Везни, приблизително в същия период той
ще квадратира и Венера в Овен. Следователно Нептуновият транзит ще прояви по това време
опозицията Венера/Плутон. Няма голяма вероятност някой, роден през това столетие или първата
половина на 21 век, да живее достатъчно дълго, за да има съвпад на транзитния Нептун към
рождения Плутон. Обаче останалите други аспекти Нептун/Плутон - секстил, квадратура, тригон
или опозиция, са възможни. Всеки контакт между транзитния Нептун и Плутон ще повдигне някои
основни въпроси - макар и обикновено тригоните и секстилите да ни се струват по-лесни за
справяне от квадратурата и опозицията.
Когато Нептун транзитира в аспект към Плутон, ние ставаме по-отворени и по-възприемчиви
към всяко от нещата, представлявани от Плутон. На първо място това означава, че - независимо
дали ни харесва или не - някаква част от нас по същото време търси промяна или обновление.
Плутон - планетата, символизираща смъртта и прераждането, е подтикната към действие от Нептун
посредством сферите от живота, означени от засегнатите домове. Например да вземем случая на
Гавин, роден с Плутон в Лъв в седми дом. Беше на двадесет и осем години, когато транзитиращият
през Стрелец и единадесети дом Нептун за пръв път стигна до тригон спрямо неговия Плутон. По
това време той се присъедини към обучаваща се в психотерапия група (единадесети дом), която
оказа дълбоко въздействие върху съзнанието му. Там Гавин срещна и жена, с която се сближи.
След много духовно търсене той сложи край на дългогодишна връзка, за да бъде с тази нова позната. Тук виждаме корелацията между транзитиращия Нептун през единадесети (домът на групите) и
разрушаването на неговото настоящо партньорство (Плутон в седми). Дори и този транзит да беше
тригон, все пак би създал катаклизъм. Рожденият Плутон на Гавин е управител на медиум цели в
Скорпион и той и неговата партньорка решиха да работят заедно като терапевти за други двойки.
По този начин транзитният Нептунов тригон към Плутон не само смени положението му по седми
дом, но засегна и десетия, управляван от Плутон в седми дом.
Както при всеки транзит към Плутон, ако не осъзнаваме онази част от нас, която иска
промени, по-вероятно ще бъде да привлечем или провокираме разрив в нашия живот.
Несъзнателно ще помогнем на битието ни да се разпадне в някакво отношение.
Или колективно събитие - като война или икономическа рецесия, през този период може да
послужи като посредник и да внесе в живота ни катаклизъм.
Когато Нептун транзитира в аспект към Плутон, ние сме склонни да гледаме по-задълбочено
на себе си или на съществуванието като цяло. Това понякога стимулира интерес към дълбочинната
психология, метафизиката или окултизма и ни потапя в групи, които се занимават с такива
материи. Желанието на Гавин да учи за психотерапевт отразява нарастващия обществен интерес
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към психологията, което беше частично символизирано от транзитния тригон на Нептун от
Стрелец спрямо Плутон в Лъв в рождените карти на цяло поколение. Едно проявление на широко
разпространения транзитен тригон се изразяваше в това, че много хора станаха запленени (Нептун)
от идеята да изследват скритите измерения на душата и самите себе си (Плутон в Лъв), вероятно с
вярата, че - прониквайки в царството на Плутон, - ще открият някакво лично или социално
изкупление. Индивидуалното участие на Гавин в тенденцията създаде обстоятелства, които
промениха живота му - особено в сферите на рождения дом на Плутон и дома, съдържащ
Скорпион.
Като общо правило контактите Нептун/Плутон ни потапят в царството на Плутон, понеже
нерядко усещаме, че там има някакъв вид изкупление. Някои хора от поколението, родено с
Плутон в Дева, преживяха ефектите от тритона на транзитиращия през Козирог Нептун спрямо
техния натален Плутон. Юпи движението отрази земната природа на този отделен контакт
Нептун/Плутон, при който нирваната се търсеше в работа (Дева), обещаваща материален успех и
благополучие (Козирог). В съответствие с уважението към традицията, проявявано от земните
знаци, традиционализмът става мода, смятана от много хора за единствен път към щастието. Този
земен транзитен тригон символизира и нарастващата осъзнатост на индивидите относно техните
тела и какво вкарват в организма си (Плутон в Дева). Гимнастиката и подходящата диета станаха
новите богове, изискващи послушание в името на бъдещия пълноценен живот.
Разбира се, Нептун също извежда разочарование и обезверяване чрез всяка планета, с която
контактува по транзит. Следователно, когато транзитният Нептун аспектира Плутон, е възможно да
бъдем изоставени или да изживеем загуби в сферите, управлявани от засегнатите знаци и домове.
Някои хора с тригон на транзитиращия през Козирог Нептун към рождения Плутон в Дева откриха,
че тяхната цел да постигнат материален успех постоянно им се изплъзва; или дори да постигнат
желания финансов статус, откриват, че той не носи онова блаженство, на което са се надявали.
Транзитите Нептун/Плутон извличат (Нептун) това, което е погребано в нас (Плутон). През
тези периоди ние сме по-податливи на подсъзнателни комплекси и натрапчиви импулси, които ни
овладяват. Това е възможно да се случи под влиянието на всеки транзит Нептун/Плутон, но
транзитната квадратура или опозиция по-вероятно ще доведе до най-драматичните ефекти.
Емоционални комплекси, останали от ранното детство, изтласкани от транзитния Нептун, изплуват
на повърхностното ниво на съзнанието, където обагрят и повлияват начина ни да виждаме живота
и онова, което привличаме. Това е особено очевидно, когато транзитиращият Нептун задейства
рождени аспекти от личните планети към Плутон. Кристина е ясен пример. Тя е родена с опозиция
между Меркурий във Водолей и Плутон в Лъв. Когато стана на 14 години, транзитиращият през
Скорпион Нептун започна да квадратира едновременно двата края на нейната опозиция
Меркурий/Плутон и се разбра, че по-малкият й брат (Меркурий управлява роднините) е болен от
левкемия. Цялото семейство беше разстроено и родителите фокусираха вниманието си на първо
място в грижите за болния син. Кристина разбираше необходимостта от това поведение, но
усещаше и че заради това нейните нужди са пренебрегвани. Неспособна да го изкаже на глас пред
родителите си, тя започна да създава неприятности в училище, като начин да отклони вниманието
им към себе си. Поведението й се влоши и от училището подсказаха, че е необходимо да се
потърси терапевт. В хода на лечението се изясниха сегашните й потребности, но и се разбра, че
през целия си живот Кристина е завиждала силно на брат си. Преди раждането му тя била
единственото дете, много повече обичано от своите родители. Баща й отчаяно искал син и след
неговото раждане Кристина се почувствала изместена и отхвърлена. Транзитът на Нептун в
квадратура спрямо рождената й опозиция Меркурий/Плутон задейства бомбата със закъснител,
която тя е носила от дълго време в себе си.
Макар че всеки транзит Нептун/Плутон може да възбуди въпроси, свързани със
сексуалността, най-трудните в това отношение са транзитната квадратура и опозицията.
Сексуалното пробуждане, което съпровожда юношеството, никога не е лесно, но тази фаза от
живота би могла да бъде допълнително усложнена, ако през този период Нептун аспектира
враждебно Плутон. Подобен е случаят на Робърт, който беше на 16 години, когато транзитиращият
през Скорпион и осми дом Нептун се придвижи в квадратура към неговия натален Плутон в Лъв и
пети дом. Въпреки че се интересуваше от момичетата в класа, той се чувстваше много по-силно
привлечен от другите момчета и особено към един по-възрастен приятел. Объркан и притеснен от
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своите сексуални пориви, той не знаеше как да се справи с усещанията си и не се сещаше към кого
да се обърне за напътствие.
Положението на Робърт илюстрира едно проявление на транзитите Нептун/Плутон възбуждането на подтици, които смятаме за съкрушителни и неудобни. В конкретния случай това
са сексуалните пориви, но е възможно по това време да излязат на повърхността и други импулси с
разрушителна или агресивна природа. Младите хора под влиянието на разглеждания транзит могат
да бъдат подпомогнати, ако позволят да се извадят на открито и да се дискутират техните найсъкровени чувства - особено онези, от които най-много се срамуват, - с разбиращ по-възрастен
човек или опитен съветник.
Много от хората, живеещи сега, ще изпитат опозицията на транзитиращия Нептун спрямо
рождения Плутон, когато са на по петдесет-шестдесет години. Всяко от проявленията на транзити
те Нептун/Плутон, разглеждани досега, се отнасят и за този транзит. Специално неразрешените
психологически комплекси и различните видове натрапчиви импулси и мании могат да бъдат проявени посредством ситуации или хора, които срещаме по това време. Вероятно ще трябва да се
изправим пред някои аспекти от нашата психика, които сме погребали или държали в тайна, и при
квадратурата на транзитния Нептун към Плутон пред нас за изследване по-отблизо може да
изплуват отново въпроси, с които не сме успели да се споразумеем. Нептун извлича онова, което
Плутон е пазел скрито, така че под този транзит понякога се появяват физическа слабост и
заболяване. По-специално при транзитната опозиция от нас може да се изисква да приемем
(Нептун) част от живота ни да отмре (Плутон). За някои хора транзитът може да съвпадне със
загубата на родител, близък приятел или другар или с друга значителна житейска промяна, като
пенсиониране, развод или менопауза. Отново виждаме влиянието на Нептун: следва да освободим
един етап от живота си, за да направим място за нещо ново. Драговолността, приемането и вярата
ще подпомогнат прехода, но все пак изпитваме нужда да отделим пространство за гнева,
раздразнението, вината и болката, независимо от какво са предизвикани - дали някой близък скоро
ще умре, или определена фаза от битието ни отминава.

Транзитиращият през домовете Нептун
Първи дом
Когато някоя външна планета транзитира над асцендента и през първи дом, нашето следващо
важно ниво на растеж включва конфронтация с качествата на транзитиращата планета. Разтварянето на съществуващото ни усещане за себе си и нашата ориентация към живота са основните
ефекти на Нептуновото движение през тази област от хороскопа. Понеже една стара същност
отмира, сега ние може да се чувстваме изгубени и объркани: свикнали сме да знаем кои сме и какво
искаме в живота, но понастоящем съвсем не сме сигурни. Нептун - планетата на размиващите се
предели и неясните граници, разсейва нашето усещане за идентичност и замрежва погледа ни, и
вероятно първоначално ще реагираме с безпокойство и страх: измъкната е почвата изпод краката
ни и усещаме, че сякаш пропадаме в празно пространство. Всеки път, когато почти сме успели да
установим по-солидни устои, събитията привидно заговорничат, за да ги подкопаят. Дори и да
виждаме посоката, която бихме искали да следваме, нещо застава на пътя ни или разстройва
плановете ни. Когато Нептун е около асцендента, възможно е да нямаме друг избор, освен да
приемем объркаността си и да останем в нея. В същината си това означава да си позволим да се
носим по течението, докато не дойде времето, когато ще бъдем в състояние пак да се владеем.
Което обаче не е лесно. То изисква да вярваме в живота достатъчно силно, за да се оставим и да
видим какво ще стане после. За нещастие не всеки притежава такъв тип упование.
Според психолога Ерик Ериксон по-вероятно е да сме придобили основна вяра в
съществуването, ако в детството потребностите ни по оцеляването са били посрещнати и
подобаващо удовлетворени.
Но ако майка ни или бавачката ни не е успявала редовно да отговаря адекватно на нашите
изисквания, израстваме без вяра не само в битието, но и в самите себе си. Създаваме си мнението,
че сме лоши, недостойни и необични - защо иначе майката няма да ни обезпечава с онова, от което
се нуждаем? Без базисното упование в живота или в самите себе си транзитът на Нептун над
асцендента може да бъде особено труден. Как ще успеем да се оставим и да вярваме, че всичко
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накрая ще си дойде на мястото, когато дълбоко в себе си смятаме, че светът не се интересува от
нас?
Със или без упование, транзитът на Нептун над асцендента може да бъде най-плашещият или
най-самотният период от живота ни. Транзитът разкрива всяко усещане за изоставяне и
пренебрегване, което сме изпитали в детството. Би могло да ни помогне разбирането, че емоциите,
които сега преживяваме, са „стари”, отново появили се на повърхността. Да си позволим да
поскърбим за идеалната майка или за отличния баща, каквито не сме имали, е възможен начин, по
който да използваме този транзит конструктивно, а изследването на чувствата ни с помощта на
терапевт или съветник ще подпомогне процеса. По това време сме уязвими и незащитени, а
консултантът би могъл да ни подсигури подкрепата и подсилването, които са ни липсвали като
дете. Или пък ще получим възможност да прехвърлим върху терапевта или терапевтичната
ситуация гнева, който изпитваме, защото ранните ни потребности не са били удовлетворени, и ще
действаме по този начин. Изваждането на тези емоции на открито е първата стъпка да се
споразумеем с тях.
Когато транзитиращият Нептун преминава над асцендента и през първи дом, ние нерядко сме
въвлечени във взаимоотношенията жертва/спасител. Откровено лесно е да видим как по това време
бихме могли да се припознаем като жертви: не само че разглежданият транзит създава объркване и
загуба на посока, но е възможно и да задейства отново усещането за безпомощност, което сме
изпитвали в ранните си години, когато сме се нуждаели от нещо по-голямо и по-силно от самите
нас, за да оцелеем. Ако под този транзит се чувстваме слаби, „малки” или загубени, съвсем
естествено ще издирваме спасител. Търсенето на друг човек, който да ни избави, може да е
благодатно в краткосрочна перспектива, но в дългосрочна е обречено на провал. Другият няма да
бъде способен да поддържа вечно ролята на спасител. Рано или късно ще ни изостави. Впрочем,
откриването на някой друг, който да поеме живота ни, засилва усещането ни, че сме малки и слаби,
и заздравява всяка склонност, която може да сме проявявали, да манипулираме другите, играейки
си с тяхната симпатия. Но ако винаги сме изглеждали като голям, силен и способен човек, този
транзит вероятно ще е времето, в което сме предопределени - в името на целостността и понататъшния психологически растеж - да признаем онази част от нас, която е по-слаба и уязвима, и
да оставим другите да видят тази страна от природата ни.
Ролята на спасител сега е много изкусителна и понякога уместна. Нептун разтваря
отделеността и може да дари човека с по-голяма степен на съчувствие и съпричастност към
другите хора. Собствените ни граници са се размили и сме по-чувствителни към онова, през което
минават околните. Ако оставим настрана собствените си потребности и насочим вниманието си
към бедите на не толкова облагодетелстваните хора, това ще бъде един положителен и съвсем
естествен начин да използваме този транзит. Но все пак в името на психологическата честност би
трябвало да видим какви лични ползи извличаме, като поемаме ролята на страдалец или спасител.
Подпомагането на другите е начин да подсилим самоуважението си. То ни дава и власт над тези
хора. Когато Нептун е около асцендента и първи дом, някои от мотивите ни да служим на околните
може и да са чисти, но в тях нерядко се прокрадват и други фактори. Разглежданият транзит е
добра възможност да проучим по-добре от какви съображения желаем да спасяваме другите.
Нептун увеличава желанието да се издигнем над нашата отделеност и да се слеем с нещо поголямо от самите нас, така че при преминаването на планетата през първи дом е възможно да ни
споходят импулси и преживявания с мистична или религиозна при рода. Усещанията за отдаденост
са възвисени и би трябвало добре да видим пред какво решаваме да се прекланяме и на какво искаме да се отдадем по това време. Легендарната доверчивост на Нептун допринася за забавни
истории, но има и шарлатани, които биха могли да ни отведат на далеч по-лошо място, отколкото
просто да ни пратят за зелен хайвер.
Понеже Нептун ни позволява да обхванем царства отвъд нашите обичайни граници на егото,
транзитът увеличава способността ни да служим като медиум, посредством който да текат
архетипни образи и чувства. В този период съзидателните хора нерядко се усещат по-вдъхновени и
са в състояние да сътворят най-хубавите си произведения. Независимо от артистичните ни умения,
привнасянето на някаква форма на творческо изразяване в онова, което преживяваме сега, е един
чудесен начин да използваме Нептуновия транзит през първи дом.
Независимо дали го знаем или не, когато Нептун се движи през асцендента и първи дом, ние
И
Иззппррааттееннаа ннаа w
ww
Цввееттееллииннаа ККррееммааккоовваа 93
ww
w..ssppiirraallaattaa..nneett оотт Ц

искаме да се „изгубим”. Неволно създаваме обстоятелства, чрез които структурите, досега изградени в битието ни, се преобръщат и се сгромолясват, така че да се налага да установим себе си
по нов начин. Въвлечени във въображаеми схеми или нереалистични предложения, които са
обречени на провал, ние оставаме в емоционална или финансова несъстоятелност и нямаме друг
избор, освен да съберем парчетата, да се устроим по съвсем нов начин и да започнем отначало. Ако
под влиянието на този транзит се влюбите (което мнозина правят), то не е просто в някого, а в
човека на мечтите ни. Проблемът е в това, че рано или късно ще се събудим, за да открием, че
нашият възлюбен не е всичко, което сме си представяли. Може да сме търсили човек, който да е
идеалният родител, когото сме изгубили или никога не сме имали. Все пак под този транзит ще се
наложи да се изправим срещу факта, че имаме нужда да открием идеалния си родител по-скоро
вътре в себе си, отколкото да въвеждаме друг, който да изпълнява тази роля за нас. Сега
романтиците ще бъдат в стихията си: днес литват във висините на екстаза, утре затъват в
дълбините на отчаянието и разочарованието. Ако винаги сме живели сковано, предпазливо, но
скучно, възможно е именно освобождаващият и разтварящ ефект на Нептун да е точно онова, от
което се нуждаем за нашия следващ етап на растеж.
Всяко нещо, което обещава да ни измъкне от притесненията ни, сега ще бъде много
изкусително. Когато Нептун транзитира през асцендента и първи дом, е възможно да се замесим с
наркотици и алкохол като начин да разширим границите си или да избягаме от трудностите, пред
които следва да се изправим. Хората, склонни към пристрастявания, през този период ще трябва да
се въздържат и да проучват внимателно, за да открият по-здравословни начини за справяне с
проблемите и болката. Възможно е и да се чувстваме по-изморени и по-летаргични от обичайното особено когато Нептун пресича асцендента. Сънливи сме през деня, после лежим будни по цяла
нощ, когато би трябвало да спим. Възможно е да страдаме от „божествена носталгия” - копнежа да
се завърнем в състоянието на единение с целия живот, което сме усещали преди раждането, налице
е и силно изкушение да се отдръпнем от всекидневието и да живеем в света на фантазията и
мечтите. До известна степен може да ни е необходимо да се отдадем на тези пориви, преди да
изплуваме, готови отново да се изправим пред светската реалност.
Втори дом
Макар че транзитът през втори дом носи промяна в сферата на парите, материалните
притежания и нашата ценностна система като цяло, точният начин, по който това ще се случи,
варира доста в зависимост от човека. В някои случаи транзитиращият Нептун може да засили
копнежа за пари и притежания. Възможно е да фантазираме повече от всякога за всички неща,
които бихме могли да направим, стига да разполагахме с необходимите финансови ресурси. Където
и да се движи Нептун, в тази област се стремим да изживеем нещо възвишено и божествено. В
случая на втори дом е възможно да виждаме материалния успех като вездесъщата и крайна цел на
съществуването, сякаш богатството е самият рай. Богът Нептун притежава големи богатства в
морето и въпреки това още копнее за земните притежания на брат си Юпитер. Транзитиращият
през втори дом Нептун може да интензифицира неудовлетворението от нашия материален статус:
ако сме бедни, желаем онова, което богатите притежават; заможни ли сме, искаме още. А дали
правим нещо конкретно за реализацията на тези мечти, това вече е друга история. Нептун не е найпрактичната сред планетите.
Все пак, ако постигнем целия материален успех, на който сме се надявали под този транзит,
ще открием, че още нещо ни липсва. В крайна сметка единствено безкрайността ще задоволи
Нептун. Търсенето на материални богатства и благосъстояние като начин да станем завършени
просто не действа. Целостността и удовлетворението, към които се стреми Нептун, не могат да
бъдат открити в нещо външно; възможно е да бъдат намерени единствено в самите нас, в
собствената ни същност. Към края на Нептуновия транзит през втори дом някои от нас ще са
научили истината.
Нептун замъглява различията и може да донесе объркване, хаос и измама във финансово
отношение, когато се движи през този дом. Така, както сме със замъглен поглед, правим неразумни
инвестиции и скъпоструващи грешни преценки. Дори нещо, което изглежда сигурен залог, може да
бъде подкопано от неочаквани случайности и непредвидени обстоятелства. Нептун живее в приказен свят и нерядко е трудно да се устои на всякакви идеи за бързо забогатяване - особено за човек
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с този транзит. Други хора може да ни измамят с оферти за работа или схеми за правене на пари,
които впоследствие не обезпечават обещаното. Крадците идват през нощта и ни лишават от някое
от притежанията ни. Или може да бъдем изкушени да се заемем с незаконни или непочтени начини
за печелене на пари. Един съвет: когато Нептун преминава през този дом, подмолните афери
обикновено не успяват.
С транзитиращ през втори дом Нептун може да имаме много проблеми в задържането на
парите или пък усилията да натрупаме благосъстояние да не стигнат доникъде. Парите изтичат
през пръстите ни като вода - възможно е да се събудим един ден и да открием, че сме се
пристрастили към изпразването на „пластмасовото портмоне” и маниакално пръскаме повече пари,
отколкото действително имаме или сме в състояние да си позволим. Или получаваме тлъст чек със
сутрешната поща, а със следобедната - солидни сметки за плащане на същата стойност. Нептун
разтваря отделеността и повишава нашето усещане за единство или сливане с другите. Когато това
се случва във втори дом, възможно е да възникне усещане или вяра, че „което е мое, то е и твое”. В
резултат може да ни е трудно да устояваме на историите за лош късмет: не сме в състояние да се
въздържим да не дадем нещо на бездомния лентяй на ъгъла или посягаме за чековата си книжка, за
да подкрепим някое благодеяние или фонд за бедстващи. (Крадците също зърват Нептуновата
представа за единението на живота, само че наобратно - „което е твое, то е и мое”, или поне си
мислят, че трябва да бъде.)
Във всичките разнообразни действия на Нептун във втори дом, дискутирани досега, има
дълбоки намеци. Планетата размива границите, когато са твърде сковани или ограничено определени. Нашата дълбока същност е освободена и безкрайна и Нептун не желае да забравяме този факт.
Привържем ли се много силно към нещо, Нептун може да го отнеме, за да ни напомни, че истинската ни идентичност не зависи от наличието на това конкретно нещо в живота ни. Ако извличаме
усещането ни за идентичност от банковата си сметка или от притежанията, транзитиращият през
втори дом Нептун ще направи всичко по силите си, за да разстрои статуквото. Нашата истинска
стойност не може да бъде измервана в материални понятия и именно това иска да ни покаже
преминаващият през втори дом Нептун.
Все пак повечето от нас обожават удобството си и жадуват за сигурността и властта, които
носят парите. Собствеността ни кара да се чувстваме в сигурност, самоопределяме се чрез
вкусовете си - какви неща сме избрали да притежаваме. Повечето от нас не биха решили
съзнателно да дадат парите или притежанията си някъде само за да демонстрират, че истинската им
природа е освободена. Следователно транзитиращият Нептун няма друг избор, освен да работи
подмолно, за да ни внуши своите уроци и да промени нашите ценности и отношения в тази област.
Под този транзит, подсъзнателно мотивирани от Нептун, без да искаме, създаваме обстоятелства,
поради които ни отнемат или изгубваме нещо, към което сме се привързали - по-специално, парите
или собствеността ни. Забравяме да затворим прозореца в банята или да заключим задната врата,
или се оставяме да бъдем въвлечени в неразумни схеми и инвестиции. Нещо в нас търси
изкупление чрез освобождаване от нашите привързаности и откриването на същината, която е у
нас, докато всичко друго, което сме мислели, че сме, ни е отнето.
Докато Нептун преминава през втори дом, това, което ценим, ще се промени. А тогава се
изменят и решенията, които вземаме в живота. Карол е добър пример. По времето на транзита тя
реши да напусне високоплатената си работа на секретарка и да приеме значително по-малка
заплата, за да работи за по-малка фирма, в чийто продукт вярваше повече. Парите за нея винаги са
били важни, но по това време ценностите й се променяха: работата по нещо, което според нея си
струва, взе надмощие. При движението на Нептун през втори дом от картата на Майкъл той напуска сигурната си работа като компютърен специалист, за да учи за актьор - нещо, което винаги е
мечтаел да прави. Придържайки се към природата на Нептун, и Майкъл, и Карол правят финансови
жертви, за да следват пътя, който обещава по-голямо удовлетворение.
В някои случаи разглежданият транзит се проявява напълно конкретно - когато печелим
парите си чрез нептунианска работа: актьорство, моделиране, рисуване, поезия, танци, мода,
фотография, лечение, продажба на алкохол или медикаменти и т.н. Професиите са разнообразни,
като например свещеник, химик или търговец по море, и също може да бъдат свързани с
транзитиращия през втори дом Нептун.
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Трети дом
Транзитиращият през трети дом Нептун променя функционирането на ума. По-специално
естествената Нептунова възприемчивост означава, че ставаме по-чувствителни към скритите
емоции и нюанси в обкръжението. Интуицията и осезанието ни се изострят- виждаме как около нас
се случват неща, каквито дотогава не сме забелязвали. Но все пак размиващото Нептуново влияние
върху ума също показва, че ще има фази, когато ще изпитваме умствена обърканост и мислите ни
ще бъдат разпилени. Онези от нас, които са се гордели със своя ясен и рационален подход към
живота, ще преживеят тежък период, докато се справят с транзита. Вече нищо не е просто черно
или бяло в дома, през който се движи Нептун. Когато транзитира през третия, може да виждаме
всяка ситуация от толкова различни ъгли или нива, че вероятно ще ни се стори доста по-трудно да
вземем окончателно становище по въпросите, по които някога сме били абсолютно сигурни.
Нептун има широко разнообразие от ефекти в този дом. Някои са положителни, а други потенциално изцяло отрицателни. Откритият ум е двусмислена благословия. Ние сме толкова
възприемчиви към другите, че лесно бихме могли да бъдем увлечени от онова, което имат да
кажат. По-доверчиви от обичайното, в по-голяма степен сме способни да бъдем измамени или
подведени от всяка властна или обаятелна личност. Поради тази причина много астролози ще ни
предупредят да сме по-предпазливи кому позволяваме да ни влияе, докато Нептун транзитира през
третия ни дом. Нептун нерядко създава и объркване в отношенията с другите. Смятаме, че те
казват или обещават еди-какво си, но откриваме, че сме ги разбрали неправилно. Или те понякога
ни интерпретират погрешно. Много от тези проблеми могат да бъдат избегнати, ако отделим
допълнително време да изясним подробностите на всяка сделка или обмен, в които сме замесени
през този период. В противен случай вероятно ще се поучим от грешките си и за в бъдеще ще сме
по-внимателни. Понякога е почти невъзможно да се съпротивляваме да не попаднем в капана,
който всеки транзит на Нептун залага, и като резултат ще сме си научили уроците по трудния
начин.
Нептун в трети дом е парадоксален. От една страна, ние сме склонни неправилно да
разчитаме и да разбираме околните, и все пак, от друга страна, почти ставаме медиуми с умението
си да улавяме онова, което мислят. Знаем какво са на път да кажат другите, преди да са го сторили.
Или нерядко ни хрумва нещо, което смятаме за напълно наше, докато в действителност сме попили
мислите на хората около нас. Може дори да се окаже, че изричаме на глас неща, които околните си
мислят, но не казват. Нептун действа като филтър през която и сфера от живота да преминава. Когато транзитира през трети дом, настройката ни към умствения план на съществуванието е така
силна, че ние буквално улавяме мислите и идеите, циркулиращи в атмосферата. Това може да е
добро за писателите или обществените говорители, които са способни да действат като канали или
посредници, чрез които да текат идеи и информация. Понеже сме по-настроени към онова, което
хората около нас преживяват и усещат, казаното или написаното от нас много по-лесно достига до
другите и ги вдъхновява. И все пак, ако транзитиращият през трети дом Нептун образува трудни
аспекти към останалата част от картата, съществува и възможността нашето възприятие да е
изопачено (предимно от собствените ни подсъзнателни комплекси) и да изразим погрешни или зле
схванати мнения и гледни точки. По-късно може да се наложи да приемем, че сме сгрешили в
преценката-унизително преживяване и типично нептуниански урок.
Дори и да не се опитваме нарочно да мамим някого, този транзит може да не ни позволява да
изразяваме честно или ясно онова, което чувстваме. Усещаме неща, които е невъзможно да се
разкажат с думи. Или пробваме да изговорим онова, в което вярваме, но веднага след като сме го
изразили гласно, ни стават известни други фактори, които противоречат на нашето изявление.
В контраст с увеличената доверчивост и недоразуменията, които нерядко идват с този
транзит, Нептун също ни разкрива повече относно скрития смисъл и посланията, съдържащи се в
думите или делата на другите хора. Мъж казва на съпругата си колко много я обича и въпреки това
тя усеща други емоции у него. Баща успокоява дъщеря си, че между него и майка й всичко е наред,
но тя „чувства” враждебността в домашната атмосфера. С други думи, ние осъзнаваме онова, което
не е било назовано или изразено, дори и когато хората настояват, че са ни казали истината. Този
транзит създава много объркване в умовете ни. Дали да вярваме на онова, което е било изговорено,
или на усещаното от нас? Дали дълбоките ни предположения са верни, или си въобразяваме нещо,
което не съществува? Както може да се очаква с Нептун, ясно определени отговори няма. Онова,
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което усещаме, вероятно е вярно, но е истина и че вътрешната ни несигурност и съмненията ни
нерядко замъгляват интерпретациите, които даваме на обкръжението. Най-доброто, което сме в
състояние да сторим, е да погледнем навътре в себе си и да се опитаме да си изясним до каква
степен нашите тревоги се основават на действителността в ситуацията, или дали по принцип не
произтичат от дълбоките страхове и комплекси, които носим със себе си. Постъпвайки така,
възможно е и да разпознаем, че нашите вътрешни комплекси действително влияят на типа
преживявания, които привличаме в живота си. Например, ако вярваме, че не сме създадени за обич,
бихме могли да действаме по такъв начин, че на другите да им е трудно да ни обичат; или
подсъзнателно избираме партньор, който има проблеми с изразяването или усещането на любов.
Изследването на връзката между случващото се в обкръжението и онова, което става вътре в
самите нас, е плодотворно приложение на Нептуновия транзит през трети дом.
Образованието може да бъде засегнато от тук транзитиращия Нептун. Под неговото влияние
младите хора понякога изживяват проблеми с ученето или срещат трудности да се настроят социално към другари и съученици. Обикновено тези смущения могат да бъдат премахнати чрез
внимателната намеса на по-възрастен, разбиращ човек.
Възможно е темите, привличащи интереса и вниманието ни по това време, да отразяват всяко
от равнищата или значенията на Нептун. Например може да бъдем потопени в изучаване на метафизика, религия, психични феномени или окултизъм. Или да проявяваме желание да увеличим
познанията си за изкуството, музиката, танците, поезията, киното, театъра или фотографията. Разглежданият транзит засилва чувствителността към другите хора около нас и може да сме
мотивирани да се включим в работа или проекти в помощ на хора с по-малко късмет от нас.
Поради същата причина помощните професии, лечителските изкуства и начините за реформиране
или усъвършенстване на самата образователна система са други сфери, които е вероятно да
привлекат нашия интерес, когато Нептун се движи през трети дом.
Той се свързва и с близките (роднини, чичовци, лели, братовчеди) и съседите. Измамите може
да се случат в тази сфера или през периода от нас да се изисква да направим промени или
компромиси в интерес на близък или съсед. Възможно е те да преминават през трудна фаза от
живота и ние вероятно ще бъдем силно чувствителни към техните потребности и трудности. Както
с всеки Нептунов транзит, нужно е да внимаваме и да поставим граници и предели; тясното
въвличане в проблемите на брат, сестра или съсед може да източи нашите собствени физически,
психологически или материални ресурси. Вместо да „поемаме” всичките им огорчения върху себе
си, нерядко е по-разумно да ги посъветваме да потърсят професионален съвет или да ги насочим
към съответните агенции, които са обиграни в справянето с техните специфични проблеми.
Когато транзитиращият през трети дом Нептун активира трудни аспекти в наталната карта,
възможно е на повърхността да излязат латентни умствени и емоционални проблеми или неврологични разстройства. В екстремни случаи това би могло да даде като резултат психически срив или
физически болести, свързани с разстройства на ума и нервната система. В някои случаи се влошават подвижността, зрението или слухът. Ефектите понякога са тежки, но едва когато тези
заболявания се проявят, може да се потърси подходящото лечение.
Четвърти дом
Транзитиращият през четвърти дом Нептун ни засяга на дълбоко, лично равнище и ефектите
ще се проявят едновременно вътрешно и външно в нашия живот. Очевидно тези две измерения са
свързани: външните случки ще подтикнат към вътрешни промени и всяка вътрешна промяна ще се
изрази външно по някакъв начин. Първо ще разгледаме вътрешните психологически последствия и
после ще преминем към по-обикновените отклонения на този транзит.
По всяко време през периода, когато Нептун пресича имум цели и пътешества през четвърти
дом, е възможно да преживеем фази на объркване. Не сме съвсем сигурни кои сме и защо сме тук.
Четвърти дом се свързва с нашата база за действия - на външно ниво това е нашият дом, но
психологически тя представлява „мястото, откъдето произхождаме”. Тук Нептун може да описва
усещанията, че сме се изгубили; не знаем откъде сме и нямаме достатъчно солидно възприятие за
самите себе си, върху което да основем подхода си към живота. Особено когато транзитиращият
Нептун се навърта около имум цели - или куспидата на четвърти дом, може да ни е необходимо да
си отделим време, за да оставаме просто насаме със себе си, да погледнем в себе си и да се свържем
И
Иззппррааттееннаа ннаа w
ww
Цввееттееллииннаа ККррееммааккоовваа 97
ww
w..ssppiirraallaattaa..nneett оотт Ц

с дълбоките си чувства. Обръщайки съзнанието си навътре, като се оттегляме в себе си, ще успеем
по-добре да се настроим към най-съкровените си потребности и подтици. Когато Нептун пресича
имум цели, най-добре е да спрем на едно място и да опишем собствения си живот. Ако си задаваме
конкретни въпроси, ще подпомогнем този процес. Какво ни е мотивирало в битието ни досега?
Дали тези стимули все още са важни за нас, или е време да позволим нови копнежи и цели да
заменят старите? Лично наши ли са били мотивациите ни, или изборът ни е бил силно повлиян от
роднините или от обществото? Независимо какво искат другите за нас, какво действително желаем
ние? Какво е желанието на собствената ни душа, какво иска тя да се случи с нас?
С транзитиращ Нептун върху имум цели отговорите на тези въпроси вероятно няма да дойдат
лесно или по драматичен начин. Когато Уран се движи през тази област, един ден може да се
събудим разтърсени от усещане какво представляваме и изпълнени със сигурност относно онова,
което искаме в живота. Обаче Нептун не действа по този начин. С него ние просто трябва да бъдем
със себе си и да чакаме, докато успеем да почувстваме или да усетим по-ясно истинските
стремежи, произхождащи от нашето същинско Аз. Нептун не тика и не блъска, а побутва. И когато
транзитира през четвърти дом, той иска да намерим смисъл и сила вътре в себе си - да бъдем верни
по-скоро на собствената си душа, отколкото да търсим нещо „там, навън”, за да ни каже какво да
бъдем или какво да правим.
Преоценката на нашите най-дълбоки подтици, потребности и мотивации по това време може
да бъде внушена от усещането, че животът ни не е пълен. Транзитиращият около имум цели Нептун възбужда дълбоко неудобство - не сме щастливи със съществуващите около нас обстоятелства
и не се чувстваме удовлетворени от структури, които сме си създали или изградили в своя живот. С
други думи, разстроени сме от цялостния начин, по който е устроено битието ни. Четвърти дом
влияе върху десетия и част от това разочарование би могло да е пряко свързано с чувствата на
неудовлетворение от работата, която имаме в света. Действително, нерядко се нуждаем от известно
време, прекарано извън работата или други външни ангажименти, за да създадем повече пространство за самите себе си. Като намалим външната си активност, в по-голяма степен ще сме в
състояние да се съобразим с вътрешния процес на разгръщане, който душата ни е предвидила за
нас. Успокоявайки се, ще имаме по-добра възможност „да чуем” нашите най-дълбоки потребности
и копнежи. В този смисъл транзитиращият през имум цели и четвърти дом Нептун изисква отказ,
жертване на някои от ангажиментите във външния свят в името на по-близкото общуване със
своето вътрешно Аз.
По това време е възможно и да се събудят спомени от миналото. Подсъзнателни комплекси и
модели, свързани с преживявания и обуславяне от детството, са изтласкани от дълбините на
психиката ни и изплуват на повърхността на съзнанието. Може да се окаже, че актуални ситуации
повтарят по-ранни събития от живота ни, и те да задействат чувства, които са били погребани у нас
от предишните етапи на развитието. Например, когато транзитният Нептун образува съвпад със
Слънцето в четвърти дом от рождената карта на Ана, на мъжа й беше поставена диагнозата рак.
Тази ситуация задейства отново отдавна забравено преживяване - когато тя била на пет години,
баща й трябвало да влезе в болница за важна сърдечна операция. Новината за заболяването на
съпруга й извади ранните страхове, вина и несигурност, които я бяха сграбчили по времето на
хоспитализацията на нейния баща. Признавайки сегашните обстоятелства, Ана трябваше да се
изправи пред неразрешените емоции от детството си. В хода на процеса психологическото й
себеразбиране се задълбочи и тя успя да разгледа и да схване по-ясно част от същността си, която
някак се чувстваше отговорна, ако хората около нея са болни или нещастни. Транзитът на Нептун
над Слънцето на Ана от четвърти дом беше труден период, но все пак й подсигури възможността
да открие и да започне да работи по комплекс, който е носела в себе си от много години.
Вглеждането навътре е най-финият ефект от този транзит, но той може да се прояви и
съвършено конкретно във въпроси, свързани с дома и личния живот. Много често движението на
Нептун пред четвърти дом съвпада с фаза на важни преобразувания или жертви в сферата на дома.
Понякога при нас живеят хора, които изискват допълнителни грижи или подкрепа. Болни близки
идват и остават да обитават дома ни, понякога съпруг, любовник, дете или съквартирант, с които
живеем, преминават през труден период. Случващото се у дома може да ни изтощи или да изисква
толкова много от вниманието ни, че другите сфери от битието ни по необходимост да бъдат
изтласкани на второ място. Всяка от тези случайности отразява Нептуновата тенденция да размива
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отделеността, изисквайки да оставим собствените си потребности настрана в името на другите. Да
го сторим нерядко е правилно и подходящо под този транзит; но ние имаме нужда и да признаем
онази част от себе си, която може да негодува срещу налаганата ни жертва, трябва и да се справим
с това. Иначе атмосферата в дома ще бъде пропита от отровата на непризнатото възмущение.
В някои случаи (обикновено когато транзитиращият през четвърти дом Нептун прави
опозиция към рождена или транзитна планета в десети) ние сме заклещени в конфликт между
личния (четвърти дом) и професионалния живот (десети дом). В подобна ситуация повечето хора
може да усещат потребност да жертват времето, което биха използвали в дейности за изграждане
на кариера, за да наблегнат на лични или домашни въпроси. И все пак, понякога се случва
обратното: отказваме се от времето, което бихме оползотворили за частния си живот, с цел да се
захванем с дела по десети дом. В първия пример кариерата бива изоставена в името на дома; във
втория - личната/домашната сфера е пренебрегната за сметка на кариерата. При всички случаи
срещаме Нептун - планетата, която ни учи да жертваме и да се освобождаваме.
Транзитиращият през четвърти дом Нептун може да показва измама у дома - някой, с когото
живеем, ни изиграва. Или разтварящият ефект на Нептун понякога се проявява конкретно, като
събаря основите или всява угнетеност. Тези ситуации, дори и достатъчно реални, нерядко
символизират дълбоки въпроси, които следва да бъдат разгледани. Например, ако домът буквално
се срива около нас, какво говори това за вътрешното ни психологическо състояние? Рационално
мислещите индивиди може да се присмеят на опитите да се прави подобна връзка, но вгледаме ли
се достатъчно дълбоко, нерядко ще открием изненадващо взаимодействие между вътрешните и
външните измерения на живота. В малко случаи транзитът съвпада с наложително напускане на
дома. Възможно е да бъдем принудени да изоставим къща, която ценим. Развод, смърт на
партньор, край на връзка или разцепване на семейство би могло да означава, че структурата на
домашния живот, каквато я познаваме, се разрушава. Подобни събития вероятно са външното
проявление на Нептунов процес: потребността да се освободим от стар начин на съществуване, за
да изградим живота си отново върху различна основа. Може да не сме избрали съзнателно да ни се
случи и въпреки това Нептун ни оставя без алтернатива: нашият вътрешен растеж изисква подобен
тип промени в конкретния период от време.
Ние търсим по-голяма цялостност и удовлетворение в областта от хороскопа, където
транзитира Нептун. Доста хора, които съм срещал с движещ се през четвъртия им дом Нептун, работеха много здраво, за да си направят идеален дом. Някои обновяваха жилищата си, за да станат
по-красиви, по-удобни или по-завършени - което може да бъде положително конкретно приложение на транзита. Срещал съм и мнозина, които са си купили дом, когато планетата е пресякла
имум цели и се е придвижила в четвърти дом. Понеже Нептун е планетата на измамата, много
астрологически книги ни предупреждават за подобни сделки по това време. Може да не знаем
нещо лошо за къщата, която купуваме, така че трябва да бъдат предприети мерки всички такива
възможности да бъдат щателно разследвани. Или спираме погледа си на имение, което ни харесва,
но непредвидени обстоятелства предопределят, че в крайна сметка няма да го купим.
Във всеки от тези случаи Нептун може да ни разочарова. И все пак да кажем, че под този
транзит никога няма да си купим къща или апартамент, би било прекалено крайно. Нептун показва
не само обезверяване и разочарование. За някои хора придобиването на собствен дом по това време
може да бъде реализацията на изначалната мечта на живота им - друго проявление на Нептун. И в
повечето случаи купуването на собственост е нептунианско - храним илюзията, че я притежаваме,
докато в действителност тя принадлежи на онзи, от когото сме взели назаем парите за ипотеката.
Възможно е четвърти дом да бъде свързан с един от родителите ни, по-често с бащата
(въпреки че в някои случаи майката пасва по-добре). Транзитиращият през тази сфера Нептун
може да описва нещо, през което той преминава. Има вероятност да е болен, депресиран или да е
изправен през значителна промяна в живота - като пенсиониране или загуба на близък човек. Може
да открие някоя религия или да се заеме да пише поезия. Фактът, че тези промени му се случват,
когато Нептун се движи през нашия четвърти дом, означава, че ние ще бъдем засегнати от онова,
което той изживява. Ще сме му нужни, за да се грижим за него, или ще се налага да бъдем особено
чувствителни и да разбираме положението му. В някои случаи транзитът би могъл да съвпадне със
смъртта на бащата - буквално сме принудени да се разделим с него. Но все пак преживяванията му
през времето на транзита понякога ни сближават с него. Бариерите, които може да са съществували
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между баща ни и нас, се разрушават и можем да се свържем с него по начин, който досега не е бил
възможен. Така Нептун понякога ни помага да излекуваме по-стари рани във връзките с бащата,
особено ако сме се чувствали неразбирани, необичани или неоценени от него. На друго равнище
транзитът внушава и нашия капацитет да открием „бащата отвътре” - разкриването на нещо в
самите нас, което е в състояние да ни подсигури със силата и любящата подкрепа, които преди сме
търсили във външна бащина фигура. Бащата също може да бъде взет като символ на духа или Бога
и Нептун в четвърти дом понякога подтиква към вътрешно търсене, за да открием и отново да се
свържем с духовния източник на живота. Което ни връща обратно към идеята, че транзитиращият
през този дом Нептун иска да обърнем вниманието си навътре, където обитава нашата душа.
Пети дом
В основата на пети дом е стремежът да изтъкнем себе си като специален и уникален човек,
желанието си да изразим и да разпространим индивидуалността си, оставяйки отпечатъка си
навсякъде, където можем. Когато Нептун - планетата, която не познава граници и предели транзитира през пети дом, бихме могли да се поддадем на тенденцията да се възвеличаваме или по
неуместен начин да утвърждаваме желанията на егото си. Житейски закон е, че депресията идва
след преувеличаването: ако под този транзит прекалено се увлечем по себе си, неизбежно
приканваме падението.
Когато Нептун се движи през пети дом, не е необичайно да драматизираме прекалено и да
преувеличаваме нещата, които преживяваме. Всичко е по-голямо от живота: не сме просто
щастливи, възторжени сме; не сме просто тъжни, а потъваме в дълбините на трагедията и
безизходицата. И някъде между тези люшкащи се настроения можем да открием по-истинско
усещане за нашата идентичност, ценност и умения.
Нептун съживява въображението и за хората с артистични наклонности този транзит би
могъл да е плодотворен период, който носи нови визии и идеи. Онези от нас, които никога
наистина не са използвали творческия си потенциал, сега ще бъдат в по-голяма степен способни да
го сторят. И все пак, без да сме подготвени да вложим усилие и дисциплина (Сатурн), потребни, за
да се заловим с вдъхновената си артистична визия и да й дадем конкретно проявление, тя ще остане
само на равнището на фантазията. Както обикновено, Нептун може да иска да направим жертви в
тази област. Случва се някои от нас да напуснат надеждна работа или сигурни приходи, за да
последват артистичните си амбиции. Понякога става обратното. Може да сме принудени да
изоставим или да смалим артистичните си стремления с цел да започнем дейност, предлагаща ни
по-голяма стабилност и сигурност.
Търсенето на удоволствие може да бъде едновременно възнаграждаващо и изплъзващо се,
когато Нептун се движи през пети дом. Понеже в нещата по дома, където е транзитната планета,
винаги има очарование, обикновено препоръчвам на хората под влиянието на транзита да следват
всички изпитвани от тях копнежи за изследване на хобита или занимания за свободното време,
които ги заинтригуват. Може да се занимават с какво ли не - от вечерни уроци по рисуване или
калиграфия до редовно ходене на театър или балет. Друга възможност е да започнат да спортуват
или да развият страст към колекции от камъни или към теми, свързани с влаковете. Действително,
трудността с мъглявия Нептун тук вероятно ще е да решим върху кои интереси ще изберем да се
съсредоточим. Щом набележим един, той би могъл да ни погълне напълно по това време и да
увеличи усещането ни за по-голямо благополучие и пълнота. От друга страна, рискуваме някоя
дейност за запълване на свободното време да ни обсеби или изцяло да ни завладее. Само по себе си
това не създава проблеми, стига да не използваме тази форма на творчество като бягство от другите
сфери на живота ни, пред които трябва да се изправим. Ако в заниманията ни има елемент на
залагане, по-вероятно е да се окажем от страната на губещите. (С мъглявия Нептун, транзитиращ
през пети дом, спекулативните авантюри може да не дадат онова, на което сме се надявали.) Но
независимо дали печелим или губим, дълбоките психологически мотиви, пораждащи
импулсивното залагане, трябва да бъдат изследвани.
Пети дом се свързва и с любовта и романтиката; тук Нептун също повдига различни въпроси,
сред които най-обичайният е проблемът с идеализирането на връзка или любим човек. Може да
приписваме „божествени” качества на партньорите, но да не успяваме да видим техните
недостатъци и слабости, а после да се разочароваме, когато те не отговорят на нашите очаквания.
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Романтиката в присъствието на Нептун няма изгледи да бъде пряма. Харесваме някого отдалече
или се влюбваме в човек, който е вече обвързан или не може да ни обича по нужния за нас начин.
Връзките жертва/спасител са често срещани с транзитиращ през пети дом Нептун и ще бъдем
привлечени от хора, наранени по някакъв начин или с очевидни проблеми или болка. Още веднъж,
нашите мотиви да се впуснем в този тип взаимоотношения трябва да бъдат изследвани. Дали ако се
направим на спасители, ще успеем да поддържаме собственото си усещане за себеоценка и сила?
Вярваме ли, че служенето на другите е единственият начин, по който можем да принудим хората
да ни обичат? Обратното, възможно е да изпълняваме ролята на жертвата и да търсим кой ще ни
спаси.
Докато споделената любов нерядко е изцеряваща и за двамата партньори, в неравната връзка
има много капани.
Нептун се среща и в темите, свързани с децата - друг въпрос по пети дом. Дете, родено под
този транзит, може да има изявени в картата си Нептун или знак Риби, или да е мечтателно или
артистично, или да среща трудности в свързването със света. По същото време нерядко се налага
да правим жертви заради своя потомък. Детето може да е болно или негодно по някакъв начин и да
се нуждае от специална грижа и разбиране. По-неуловимите въпроси около този транзит понякога
са свързани със склонността ни да свръхидеализираме детето или да се опитваме да го превърнем в
свое копие. Защо за нас е толкова важно нашият потомък да е изключителен? Може да се наложи
да стоим и да гледаме как порасналите ни деца преминават през емоционална криза, която ние не
сме способни да предотвратим. Отказването е ключов Нептунов въпрос. Ако децата ни вече са
пораснали, този транзит може да показва нуждата ни да се освободим от тях; ако те страдат от него,
вероятно следва да признаем границите на властта ни да ги защитаваме или на ролята ни на
всемогъщи родители. Една по-възрастна жена вероятно ще трябва да се изправи пред менопаузата
и отминаването на детеродните й възможности. В случая ще й е необходимо да потъгува за
загубата на тази способност и да разгледа алтернативни начини, по които да приложи стремежите
си да бди над другите и да се грижи за тях.
Под влиянието на този транзит може да се случи непредвидена бременност. Обаче много
психолози биха възразили, че такова нещо като случайна бременност не съществува, и ако
попаднем в тази ситуация, ние ще научим много за самите себе си, като изследваме всички
възможни скрити мотивации да забременеем именно сега. Дали това не е начин да манипулираме
партньора или да запазим връзката да не се разпадне? Или бременността е средство да избегнем
други въпроси от живота, като изграждането на кариера? Честното изправяне пред нашите скрити
мотиви може да бъде трудно, но то е решаващо - не само заради нас, но и в името на бащата, както
и на детето. Абортите, спонтанни или предизвикани, както и загубата на деца също са възможни,
когато Нептун транзитира през пети дом, въпреки че това зависи от обстоятелствата по други аспекти от рождената карта. Съпътстващите чувства, като мъка, гняв, вина и негодувание, е нужно да
бъдат разбрани и по това време е много препоръчителна някаква форма на консултация. Нептун използва страданието, за да ни промени - през който и дом да транзитира тази планета, ние нерядко
преживяваме загуби, които ни нараняват много дълбоко. Болката ни кара да страдаме, но и може да
ни помага да не забравяме, че страданието е една от пътеките, които водят до по-голяма
съзнателност.
Шести дом
Този транзит особено засяга две сфери от живота - работата и здравето. Понеже Нептун
разтваря границите, когато се движи през шести дом, пределите между това, което е вътре в нас, и
другото извън нас стават по-пропускливи. Ако през този период наблюдаваме тялото си отблизо,
ще забележим начина, по който то регистрира какво усещаме и „вземаме” от обкръжението:
влизаме в стая и физически се чувстваме светли, жизнерадостни и експанзивни, попадаме в друга
ситуация и стомахът ни се свива, а гърлото се стяга. Сега бихме могли да научим много неща за
себе си и другите, отделяйки време да изследваме реакциите на тялото към различни хора и
обкръжения.
Също така, понеже физическите ни защити са отслабени, ние сме по-податливи на
нашествието на бацили, болести или стрес в атмосферата и затова би трябвало да сторим каквото е
по силите ни за заздравяването на нашата нервна система. Упражнения, подобаваща почивка и
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диета обикновено помагат да превъзмогнем някои от възможните накърняващи ефекти на Нептун в
този дом. Ние сме по-чувствителни към онова, което вкарваме в организма си; следователно
прекаляването с алкохол или медикаменти понякога е много опасно. Може да открием определени
храни, на които тялото ни реагира зле. Когато Нептун се придвижва през шести дом, той може да
призовава към регулиране на хранителния режим като някакъв вид жертва. Но все пак, през който
и дом да транзитира, Нептун води до прекаляване и сме заплашени от риска да се вманиачим по
здравето и диетите. В търсенето на идеално здраве бихме могли да вложим цялата си вяра в някоя
конкретна програма за хранене. Подходим ли разумно, някои от тези режими - гроздова диета,
суровоядство или консумация на храни с ниско съдържание на нишесте например - могат да имат
пречистващ и благотворен ефект върху организма. Но в тази област би трябвало да упражним
прозорливост и здрав смисъл и да потърсим напътствията на квалифициран диетолог, преди да се
впуснем в крайни диети, особено защото здравните проблеми може да са трудни за диагностициране: има случаи на хора с транзитиращ през шести дом Нептун, лекувани по грешна диагноза или с
медикаменти, чиито странични ефекти им влияят лошо. Под въздействието на разглеждания транзит може да се възползваме от алтернативни или допълнителни лечебни практики, като
хомеопатията, натуропатията или акупунктурата, които издирват неуловимите причини за болестта
и обикновено се отнасят към тялото по-предпазливо. Когато Нептун е наблизо, - болестите нерядко
са емоционални или психологически по произход и може да служат на някои скрити мотиви или
цели. Например, когато Нептун транзитираше през шести дом от картата на Кейт, тя разви
стомашно заболяване, което много специалисти не бяха в състояние да диагностицират и да
излекуват. Накрая Кейт потърси помощта на практикуващ холистична медицина, който не само я
прегледа, но я и разпита за цялостната ситуация в живота й. Чрез разговора пациентката разбра, че
нейното заболяване е на психическа основа. По времето, когато се разболяла, тя била наета от
социалните служби за крайно взискателната работа да се грижи за емоционално разстроени
юноши. Вместо да приеме, че работата изисква да даде най-доброто от себе си, Кейт използвала
болестта като начин да избяга от нея. Тя отчаяно се нуждаела някой да й осигури промяна и
болестта предложила законно извинение да го изиска. Когато Нептун транзитира през шести дом,
здравословните проблеми може да са катализатори, посредством които да преоценим нашия живот
и да достигнем до степен на психологическо или духовно разбиране, непознати досега.
Вярата и отношението играят голяма роля в процеса на възстановяване от всяка болест и това
е особено решаващо, когато Нептун транзитира през шести дом. Ако искаме да живеем и вярваме,
че може да ни се помогне, нашите шансове да се върнем към здравето се увеличават. Преситени ли
сме в битието и ако са ни казали, че не съществува възможно лечение, по-вероятно е да се
предадем и да умрем. В книгата си „Любов, медицина и чудеса” американският хирург Барни
Сийгъл дава сведения от своята практика с пациенти, участвали в повлияването на лечението на
техните болести и по чудо възстановили се от сериозни, застрашаващи живота разстройства.
Хората с транзитиращ през шестия им дом Нептун - независимо дали са болни или не, биха могли
да се възползват от неговите прозрения.
Работата е друга област, засегната от Нептуновото преминаване през шести дом. Под някаква
форма е възможно да сме призовани да се преустроим или да се жертваме в тази сфера. Понякога
копнеем за заетост, която предлага по-голямо удовлетворение от правеното досега, но въпреки
всичко опитите ни да намерим подобна работа се провалят. Или може да бъдем принудени вероятно по практически или финансови съображения, да оставаме на служба, която не смятаме за
напълно задоволяваща. Когато Нептун се движи през шести дом, понякога трябва да приемем
работно положение, което не можем да променим значително, най-малкото за момента. Но
постъпвайки така, възможно е Нептун да ни учи на един от своите уроци: понякога разрешение на
нашия проблем се появява единствено когато се откажем от опитите си да променяме нещата.
Елементът на жертването може да се изяви във връзка с работата по много различни други
начини. Където и да се движи Нептун, вероятно ще се налага да даваме повече, отколкото получаваме. Възможно е да работим здраво на поприще, което не предлага адекватно възнаграждение.
Или постът ни принуждава да живеем на място, което сами не бихме избрали; или работата ни
изцежда, така че здравето и личният ни живот страдат. Този транзит също означава, че сме почувствителни към атмосферата и условията в службата. Самата работа може да не е сигурна или да
се трудим в условия на бъркотия и неизвестност. Колегите вероятно ни затрупват със своите
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проблеми или търсят от нас помощ или подкрепа и така нерядко затъваме в техния живот, ако не
сме в състояние да очертаем границите си. Възможно е да възникнат недоразумения с
работодатели, служители или колеги. Може да станем жертва на измама от наемен работник или
колега от офиса или да бъдем изкупителната жертва на хора, с които работим. Една жена с
транзитиращ през шести дом Нептун беше дълбоко наранена, когато нейна колежка погрешно я
обвини в кражба.
В определен период по времето на този транзит може да се окажем неспособни да се
справяме с обикновените, рутинни дейности в обичайния живот. Всекидневните ни работи ни
изглеждат невероятно скучни или безцелни; желаем по-бляскав живот, а не робията на готвенето,
чистенето и притесненията как ще си платим сметките. Или може да ни се струва, че дори и
простите задачи стават по-заплетени и по-трудни от обикновено. Вкарваме колата си в сервиза за
поправка и ни я връщат в по-лошо състояние, отколкото преди да им я закараме. Възможно е
партньорът да ни разочарова и млекарят да ни таксува два пъти за една и съща доставка. И понеже
транзитът на Нептун през шести дом увеличава и нашата способност да долавяме красотата в
малките ежедневни неща, които вероятно преди сме пренебрегвали, имаме шанс да открием
истината в поговорката „Във всяка прашинка има милион въплъщения на Буда.”
Напук на всички потенциални трудности, които този транзит нерядко носи, възможно е
Нептун в шести дом да описва период, когато сме погълнати от много удовлетворителна за нас
работа. Това би било особено добро време за съзидателна или артистична дейност или за заетост,
включваща подпомагане или грижи за другите. В книгата си „Планети в транзит” Робърт Хенд
набляга на интересното и вярно заключение, че този транзит най-добре се използва в работа в
областта на социалните служби, които се грижат за нуждаещите се, или ако се трудим в болница,
затвор или подобна институция. Нептун притежава така наречения от Хенд „отхвърлящ егото”
ефект: ако под този транзит вие работите само заради своята собствена изгода - единствено за да
поддържате например егото си или банковия си баланс, - вероятно няма да бъдете щастливи или
няма да постигате особени успехи. Но трудите ли с мисълта да служите на другите, вие се
подчинявате на Нептуновата склонност да размива отделеността и признавате своята свързаност с
останалата част от съзиданието - основното нещо, на което иска да ни научи Нептун.
Седми дом
Когато Нептун транзитира през седми дом, ще бъдем променени посредством ситуации,
които срещаме в сферата на близките партньорства. Някои от тези преживявания няма да бъдат
лесни, но те ни предлагат възможността да спечелим по-голяма осъзнатост и да увеличим
прозорливостта си за сферата на партньорствата изобщо. Дори и вече да имаме връзка, възможно е
да се влюбим в нов човек, когото срещаме по това време. Но тук е по-вероятно да се сблъскаме с
усложнения. Може да не усещаме ясно новия човек. С транзитиращия през седми дом Нептун ние
нерядко търсим бог или богиня - рицар в бляскави доспехи или съвършената девойка от мечтите.
Проектираме образ за идеалния партньор върху друг човек и пропускаме да видим в действителност какво представлява другият. Накрая ще бъдем разочаровани, когато се окаже, че той е
човек - с пороци или далеч от съвършенството. Не е задължително това да означава приключване
на връзката, а по-скоро край на илюзиите ни за другия. Тогава можем да започнем работа по
изграждането на връзката върху по-солидна основа.
По това време ще бъдем привлечени от Нептуновия тип хора, по-скоро измамници и
предатели. Те вероятно нарочно се проявяват така и въпреки всичко някак си ни увличат в мрежа
на объркване и измама. Възможно е да сме притеглени от човек със силни Нептун, Риби или
дванадесети дом в хороскопа си или пък да харесаме някого с важен Нептунов транзит. Планетите,
движещи се през седми дом, нерядко отразяват атрибути и качества, които сега сме готови да
открием у себе си или да изградим в собствената си природа. В случая с Нептун може да се влюбим
в артист, на чиято съзидателност се възхищаваме, и това е знак, че сме готови да изследваме
собствената си творческа страна. Допаднат ли ни силно мистично или религиозно настроени хора,
това означава, че е настъпил подходящ период да се свържем с мистичното у себе си. Ако срещнем
измамник, значи ни е дошло времето да разгледаме по-отблизо доколко ние самите сме способни
да мамим и да предаваме другите.
Взаимоотношенията жертва/спасител са често срещани при транзита на Нептун през седми
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дом. Има вероятност да се свържем с хора, които се нуждаят от спасяване - алкохолици,
пристрастени към лекарства или други объркани и изгубени души. Партньорът ни може да
преживява сериозни емоционални затруднения или проблеми със здравето, парите или работата;
какъвто и да е случаят, другите се нуждаят от нашата подкрепа, грижа и разбиране. Понякога
транзитът съвпада с влюбване в човек, който не е свободен да се ангажира с нас или не е способен
да ни даде обичта си. Може да се наложи да правим големи жертви или преустройства в името на
връзката. Макар че по това време вероятно ще е уместно да даваме много на другите, би трябвало
да внимаваме да не бъдем глупашки алтруистични и да се превърнем в изтривалка - в човек, когото
лесно печелиш и лесно манипулираш. Ако в миналото сме били твърде себични, нетолерантни или
стиснати, транзитът ни налага да станем по-гъвкави и не толкова взискателни. Все пак, ако винаги
сме позволявали на другите да се възползват от нас, той ще ни донесе тежки уроци, за да се
научим, че непременно трябва да налагаме граници и повече да уважаваме собствените си права и
потребности.
Транзитиращият през седми дом Нептун също е фаза, през която може да търсим друг човек
да ни спаси или освободи - да вземе от нас болката и да удовлетвори най-дълбоките ни копнежи.
Подсъзнателно се стремим да открием идеалната майка или съвършения баща, които сме изгубили;
те ще ни разбират отлично и винаги ще бъдат до нас, за каквото и да са ни нужни. За нещастие,
няма партньор, способен на подобен подвиг, и неизбежно ще дойде момент на разочарование и
обезверяване. Но едва щом стане така, ще сме способни да започнем да скърбим за изгубения
идеален „друг” и да търсим в себе си онова любящо приемане и разбиране, които сме се опитвали
да открием у партньора.
С движещ се през седмия ни дом Нептун нерядко имаме връзка, която далеч не е идеална, и
въпреки това отказваме да приемем, че случаят е такъв. Претендираме, че всичко е наред, и се
опитваме да представим пред света фасадата на съвършено партньорство. Но Нептун има
тайнствени начини да ни изобличи: надигат се неизразени чувства и накрая експлодират, за да
причинят безпорядък, или се обръщат навътре и ни атакуват под формата на здравословни
проблеми или депресия. Нептун, подобно на Плутон, е подземно божество. Както в случая с
транзитиращ през седмия дом Плутон, това е период, когато ни е потребно да извадим на
повърхността раздразненията, които усещаме във връзката, така че да се изправим пред тях, и - да
се надяваме - да ги разрешим. Това изисква преди всичко смелост и охота да приемем, че нещо не е
наред. В края на краищата, не си струва да се самозалъгваме в онази област от живота, където
транзитира Нептун.
Ако по това време свръхидеализираме или гледаме прекалено романтично на връзката си или
на партньора, Нептун залага капани, за да ни изобличи. Но все пак сега е възможно да срещнем
някого, с когото имаме тайнствена психична хармония и близост. Обаче, без значение колко
божествено предопределен може да изглежда един съюз, пак ще ни се налага да правим промени и
компромиси. Дори и наистина сродните души нерядко спорят чий ред е да мие чиниите или кой е
правилният начин да се изстисква пастата за зъби. Щом Нептун е наоколо, колкото и да се надяваме на противното, връзката не може да се „препакетира” с етикет „отлична”. Срещал съм хора под
влиянието на този транзит, които са били толкова наранени и разочаровани от връзката си, че са
решили да се откажат окончателно от идеята за брак или близко партньорство. Или поради
религиозни или духовни причини някои избират да живеят сами и да се съсредоточат основно
върху връзката си с Бога. Когато Нептун транзитира през седми дом, може да вярваме - съзнателно
или не, че отказът от връзка или правенето на жертви в тази област е начин да постигнем духовно
пречистване или опрощение. Струва си да си припомним историята за бог Нептун, който,
неудовлетворен от властта единствено над водното царство, ламти за града, принадлежащ на Атина
- богинята на мъдростта, и го заплашва с разруха, като го наводни. Подобни противоречиви чувства
на притежаване и подтик да разрушаваме онова, което не можем да имаме, нерядко застрашават
нашите връзки, освен ако не приложим преценката на Атина.
Понякога разглежданият транзит означава загубата на партньор - чрез смърт, развод или
някаква друга форма на раздяла, и ако това се случи, Нептун работи посредством съдбата, за да ни
научи как да се пазим от привързаност и как да се освобождаваме. Ограбени са ни щастието и
удовлетворението, които някога сме се надявали да получим от връзката; ощетени сме откъм
близост и вече не можем да „изгубим” себе си в някой друг. Преди да сме в състояние да простим
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или да се спогодим с нашата загуба, ще се наложи да се примирим, че сме изоставени; трябва да
скърбим за човека и мечтите, които сме загубили, и да тъгуваме за нашето умиращо старо Аз налага се да го сторим, без постоянно да се идентифицираме прекалено с представата, че сме
„трагична” жертва на съдбата, за да се откажем в крайна сметка от скръбта, ако сме готови да
започнем нов живот.
Седмият дом описва нещо повече от обикновени близки лични връзки. Много астролози
свързват тази част от картата (заедно с осми дом) с бизнес партньорствата и следва да внимаваме и
в тази сфера, да бдим за евентуално объркване, измама и недоразумение. Седмият дом се асоциира
и със съдилищата: юридическите битки може да бъдат объркани, заплетени и продължителни, ако
започнат в такъв период. По-общо казано, седми дом описва взаимодействието ни с обществото
като цяло - какво имаме да предложим на другите хора и какво виждат те у нас. С транзитиращия
тук Нептун сме способни да изразим по-голяма чувствителност и съпричастност към другите.
Артистите, музикантите, лечителите, съветниците, модните дизайнери, фотографите, моделите или
хората, въвлечени във всяка друга нешунианска професия, вероятно ще открият, че по това време
публиката е силно възприемчива към тях. И все пак, понеже Нептун е планетата на изкупителната
жертва, в такъв период е възможно да станем център на обществен скандал или да се окажем
наказани и смъмрени, че показваме качества, които другите хора трудно приемат като съществуващи у самите тях.
Осми дом
Нептун разтваря границите и отделеността и какво по-добро място да го стори от осмия дом
на секса, смъртта, интимността и споделянето. Нептун може да създаде объркване, измама или
разочарование във всяка от посочените области, но при все това, когато транзитира през осми дом,
той носи и преживявания с вдъхновяваща, дори възторжена природа.
Обменът между хората - независимо дали валутата е монетарна, емоционална или сексуална,
- ще бъде засегнат от всяко възможно влияние на Нептун. На равнището на обикновения живот
този транзит показва предразположеност към недоразумения във взаимодействията ни с другите
хора. Всяко договорно съглашение, което сключваме, следва да бъде направено възможно найясно, в противен случай е вероятно да открием, че начинът, по който разбираме едно споразумение,
е съвършено различен от възприеманото от другия човек. По това време е нужно да подсигуряваме
обещанията в писмен вид и да четем внимателно уточненията; това се отнася особено до
финансовите сделки, които е възможно да станат заплетени. Нептун създава неяснота или наивност
- не виждаме ясно другите хора или ситуациите такива, каквито са, и сега превръзката лесно може
да бъде поставена на очите ни. Вероятно ще ни бъдат предложени подаръци или пари от хора,
чиито мотиви изглеждат почтени, но които в действителност се опитват по този начин да ни
манипулират или да ни контролират. Следователно, ако е възможно, би трябвало да внимаваме с
какви хора правим бизнес. Където и да транзитира Нептун, ние често несъзнателно сами си
помагаме да се провалим: ако не държим очите си широко отворени и не потърсим съвет за нашите
сделки от обиграни в практиката хора, на които вярваме, вероятно ще влезем право в капана.
Обратното, по това време е възможно и да сме изкушени да опитаме да изиграем другите. Осми
дом често е наричан домът на чуждите пари и специфично се свързва с финансите и ресурсите,
които споделяме с друг човек (предимно с брачен или делови партньор, или с човек, с когото
имаме много близка връзка), и под този транзит си струва да бъдем щателни в начина на боравене с
парите или ресурсите на другите хора. Във въпросите, свързани с бизнес, облагане с данъци,
имущество или инвестиция, честността е наистина най-добрата политика.
И обратното, възможно е нашият партньор да преживява финансови проблеми, или пък
връзка, която сме се надявали да ни донесе материална печалба, се проваля като придобивка.
Трудностите и объркванията в наследства и завещания не са рядкост, когато Нептун се придвижва
през тази област от картата. По-конкретните ресурси като парите и притежанията не са
единственият вид стойности, описвани от осми дом: той обрисува ценностната система на
партньора, в какво вярва или кое му е скъпо. Транзитът на Нептун през осми дом ни прави поотворени към онова, което другите ценят и възприемат. Можем да бъдем толкова мотивирани и
покорени от онова, в което вярват хората, че в резултат сменяме възгледите или пристрастията си.
Или понякога се оказваме в ситуация, която изисква да направим отстъпка в полза на другите:
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ценностите на партньора се сблъскват с нашите и в крайна сметка тъкмо ние правим промяната и
компромиса. При всички случаи Нептун в осми дом изисква в процеса на смесване или сливане с
другите „да се откажем” от нещо - от нашите пари или притежания, от някои възгледи или
ценности. Понеже по това време сме по-податливи на влиянието на околните, би трябвало да
внимаваме на кого се доверяваме.
Осми дом описва как умираме като „аз”, за да се преродим като „ние”: с какви въпроси се
сблъскваме, когато се опитваме да се сближим или съединим с друго човешко същество. По много
начини Нептун, който по природа непрестанно размива отделеността и границите на егото, в тази
област от картата е в свои води; този транзит не само увеличава нашата възприемчивост към
другите, но и може да ни улесни да „освободим” самите себе си в процеса на сливане или поблизко свързване с партньора. Сексуалният акт е дълбок обмен на енергия между двама души; той
е и начин да се слеем, да се съединим с другия. Поради тази причина сексът се асоциира именно с
осми дом. Преминаването на Нептун през този дом ще повлияе на нашата сексуалност в различни
отношения, всяко от които е в съзвучие с разноликите равнища или значения на Нептун. Под този
транзит сексът понякога е символно средство, посредством което се издигаме над изолираното Аз или изгубвайки себе си в друг човек, или като поглъщаме някого. Любовта и сексът може да бъдат
бягство, начин да изоставим или да забравим себе си - ние се освобождаваме и се отдаваме на друг.
Или сексът е сферата, чрез която отхвърляме личната отговорност и контрол: един партньор ни
очарова и ние сме отнесени от могъща сила, на която не можем да се противим. С транзитния
Нептун в осми дом сексът също може да е изражение на обожание и благоговение, начин да се
предложим на другия. В някои случаи под този транзит сексуалното себеотдаване се преживява
като форма на служене или опит да се харесаш, или да изцелиш другите. Обратното също е вярно любовните сексуални контакти по това време биха могли да излекуват някои от нашите
емоционални рани.
Все пак има и други нива на Нептун, които по времето на транзита засягат сексуалността.
Някои хора преживяват объркване както в своята истинска сексуална идентичност, така и в наклонностите си. Нептуновата променлива и разсейваща се природа може да затруднява разбирането ни
какво точно искаме или желаем. По характера си Нептун копнее за по-голямо удовлетворение и
екстаз. През този период от живота ни нашите сексуални фантазии понякога се засилват и като
честота, и като интензивност, сякаш търсим нещо по-задоволяващо или по-възбуждащо, отколкото
вече познаваме или притежаваме. Но при все това, дори и да успеем да намерим и осъществим
нашите фантазии, можем да бъдем разочаровани или излъгани; все още се чувстваме неудовлетворени и затънали в маниакален гняв, че липсва онази сексуална активност, която би могла
да ни облекчи. Ако случаят е такъв, ще ни е нужно да изследваме какви вътрешни потребности
символично се опитваме да удовлетворим чрез сексуалния акт и да потърсим други начини да
задоволим или да се споразумеем с тези нужди в себе си.
Под влиянието на транзитиращия през осми дом Нептун е възможно да изберем или да
усещаме принуда да правим жертви в сферата на сексуалността. Настоящата връзка може да не ни
задоволява сексуално по начина, по който бихме желали, но все пак решаваме да я запазим. Или поради най-разнообразни причини - се отказваме от сексуална връзка с човек, към когото сме
силно привързани. Някои хора може да решат напълно да се издигнат над желанията на либидото в
името на канализирането на тези енергии в различни направления. С други думи, отказът от секса е
разглеждан като път към Бога, начин за пречистване или духовно себеизкупление.
Транзитът нерядко носи и преживявания, свързани със смъртта - друга сфера на осми дом.
Нептуновото влияние и тук е различно: някои от нас може да пробват да избягат от справянето с
реалността на смъртта - нашата собствена или на някой друг. Все пак този транзит предлага
възможността да задълбочим разбирането си за кончината и процеса на умирането. Доктор
Елизабет Кюблър-Рос имаше транзитиращ през осмия й дом Нептун през 60-те години, когато
работеше с неизлечимо болни пациенти. Написа и издаде книгата си „За смъртта и умирането” през
същия период; тя е свидетелство за пионерските й усилия да изложи въпроса за смъртта и да
направи така, че умиращите хора да бъдат третирани със съпричастност и чувствителност. Под
този транзит можем да подсигурим грижа и удобство на умиращите, но те са в състояние да
споделят с нас много повече - прозрения за едно преживяване, през което рано или късно трябва да
преминем. С движещия се през осми дом Нептун бихме могли да се научим да приемаме кончината
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и по този начин неимоверно много да обогатим капацитета си за живот и съществуване.
По-негативно Нептуново въздействие, докато планетата се движи през осми дом, може да
бъде активизирането в определен момент на желанието да умреш или на самоубийствени пориви.
Копнеем за спокойствието на небитието и разглеждаме смъртта като почивка, отдих от болката и
суровите реалности на ограничения живот. Самоубийството е заплетен изход, дори и още повече
при транзит на Нептун - планетата с най-заоблени граници - през този дом. Ако сме изправени пред
ужасите, които придружават някои неизлечими заболявания, самоубийството може да е акт на
смелост, рационален избор да се махнем, да се освободим от физическото тяло. Но все пак в
повечето случаи желанието за самоубийство при транзитиращ през осмия дом Нептун не е стремеж
човек да сложи край на живота си завинаги, а копнеж да умре и да бъде прероден в ново или пощастливо съществуване. Самоубийците с този транзит се нуждаят от помощ, за да разберат, че не
разбират какво действително желаят: тяхната цел не е физическата, а психологическата смърт. С
подходящо консултиране или подкрепа това може да бъде постигнато.
Нашата чувствителност към подмолните течения в атмосферата се засилва под този транзит.
По-лесно усещаме или забелязваме какво се случва между хората, дори неизказаните или неизразените с точност неща. У някои това може да вдъхнови интерес към психологията или желание
за изследване на тайнствените и скритите измерения на живота чрез теми като окултизма,
езотеричната философия или метафизиката. Нашата възприемчивост към недоловимите и
нематериалните сили може да действа конструктивно или разрушително в зависимост от вида
аспекти, формирани от транзитиращия през осми дом Нептун към другите планети в наталната
карта. По-положително проявление е получаването - сякаш отникъде - на подпомагащо напътствие
и вдъхновение, което ни подкрепя не само в нашия собствен живот, но може да бъде от полза за
другите във времена на кризи. Все пак психичната отвореност нерядко се проявява по недотам
приятни начини: може да преживеем периоди, когато се чувстваме сграбчени от сили или
натрапчиви импулси, над които почти нямаме съзнателен или рационален контрол. Нерядко
интерпретираме това като обсебване - схващането, че сме завладени от някакво психично същество
или от друго човешко създание. Подобни случаи може и да съществуват, но по-вероятно е
съкрушителните сили, които усещаме сега, да произхождат от собственото ни подсъзнание. Когато
Нептун транзитира през осми дом, части от нашата психика, които по-скоро бихме желали да
пазим скрити или блокирани, се просмукват през бариерите, с които се опитваме да ги възпираме.
Не е задължително да сме били обладани от безплътни духове, полтъргайст или други външни
фактори, а това по-скоро са изпъдени части от собствената ни душа. Ако по това време открием
правилния тип психологическа помощ, ще сме способни да интегрираме по-добре в съзнанието си
онези аспекти от самите нас, пред които преди не сме успявали да се изправим.
Девети дом
Този транзит задейства областта от наталната карта, свързана с философията, пътуванията и
висшето образование. Когато Нептун се движи през този дом, възможно е да бъдем притеглени към
религията, философията или някаква система от вярвания с надеждата, че това ще бъде средство за
нашето изкупление: вложим ли упованието си във вяра - стига само да успеем да намерим в какво
да вярваме, - усещаме, че ще бъдем спасени. Докато много хора в същия контекст може да имат
положителни преживявания, все пак съществуват и определени проблеми и капани, които често
придружават този транзит.
Нептун нерядко ни обърква в търсенето на по-висша истина и принципи, по които да
направляваме живота си: копнеем да се слеем с нещо по-голямо от себе си, нерядко чрез
благочестиво следване на философия, религия, култ или духовен водач. Но, както става
обикновено, щом се намеси Нептун, възможно е да не видим достатъчно ясно на кого трябва да се
вярва. Неустоимо привлечени от някого или нещо, което обещава просветление и избавление,
можем да се озовем замесени в твърде странни групи или секти. Основната опасност е
присъждането на прекалено много власт на хората, които водят тези групи. Ако те ни кажат да
вярваме или да сторим нещо, тогава ние го правим, с убеждението, че те по-добре знаят какво ни е
потребно. Виждал съм много случаи на хора с транзитиращ през девети дом Нептун, които си
позволиха да бъдат подведени по този начин и в резултат получиха психологически травми. Дори
ако приятели, на които обикновено вярваме, ни предупреждават да не се хващаме с подобни теми,
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способността на Нептун, транзитирайки през този дом, да поражда страстни чувства (може би дори
и Дионисиево желание за себераздаване) прави така, че лесно се увличаме и дори се поддаваме на
измамата на обаятелни фигури. Доверяването на някакъв култ или духовен водач и последващото
разочарование или обезверяване може да бъде неизбежен или дори необходим урок при този
транзит на Нептун.
Разбира се, не всеки ще се забърка с шарлатани или мошеници. Има доста много духовни
водачи и учители, завършено цялостни, които са в състояние да предложат много на хората,
търсещи духовно просветление. Понякога проблемът не е в наставника или самата група, а в това,
че ние самите не се справяме добре или изопачаваме учението. С Нептун в девети дом може да
станем фанатици или маниаци по отношение на религия или система от вярвания. Нерядко
смятаме, че откритата от нас истина е отговорът на всичко за всеки или бихме могли да паднем
жертва на „болестта на Буда”, да подражаваме ревностно на нашия гуру или учител до такава
степен, че да ядем, да мислим, да говорим и да вършим всичко точно като него. Погрешно вярваме,
че имитирането на просветено същество е начинът да се превърнем в такова създание. Този начин
на мислене си има един недостатък. Да действаме така, както според нас би постъпвал
реализираният човек, не ни прави просветени. Съзнанието не е страничен продукт на поведението.
Когато нашето съзнание се променя, тогава и поведението ни естествено ще се смени. Обратното
обаче не е валидно.
Философията, която евентуално прегръщаме по времето на хода на Нептун през девети дом,
би могла да изисква някаква форма на жертва или отказване. За да открием Бога, усещаме, че трябва да се освободим от нещо - от нашето его или отделеност, от притежанията си или от всичко, към
което сме прекалено привързани. Представата ни за божеството вероятно ще бъде оцветена от
Нептун: смятаме Бога за грижовен и съпричастен, той е някой, който може да бъде открит чрез
отдаденост, любов и молитва, а не посредством интелектуални спорове или беседи.
В някакъв момент по времето на транзита може да настъпи объркване в онова, в което
вярваме. Размиващият ефект на Нептун понякога означава, че философията или възгледът за света,
на които някога сме разчитали и сме уважавали, ни разочароват или вече не изглеждат верни. В
резултат оставаме без посока, не знаем в какво да вярваме или как да направляваме живота си.
Възможно е да експериментираме с различни философии с надеждата някоя от тях да успее да
замени загубената, но всеки път се оказваме разочаровани. Потребно ни е известно време, за да
оплачем нашата изгубена вяра, илюзиите си за самите нас и изобщо живота, от който сега се налага
да се освободим. В края на краищата под този транзит може да нямаме друг избор, освен временно
да съществуваме в състояние на несигурност и незнание, докато не дойде моментът да
формулираме или да открием нещо ново, което да придаде смисъл на съществуването ни. Но
нерядко преживяваме дори подобно „неведение” като един вид благодатно състояние: нямаме
илюзии, не ни е нужно и да проверяваме вярата си или да се налага да я демонстрираме с логика
или опит; така успяваме да подходим към живота необременени от философски предубеждения и
очаквания.
По това време Нептун ще повлияе и на пътуванията. При прехода му през девети дом някои
хора ще отидат на един вид поклонение на специални за тях места. Ако транзитиращата планета не
прави твърде много трудни аспекти, по-вероятно е да открием места зад граница, които ще ни се
сторят очарователни или запленяващи. Обикновено този период е подходящо време да се сближим
с друга култура и може да ни се прииска да живеем в чужда държава. Но напрегнатите аспекти на
Нептун в девети дом по-скоро сочат измами и разочарования при пътуването: ваканцията може да
бъде унизителна и да протече съвършено различно от надеждите или очакванията ни. Не се ли
научим да си отваряме очите, вероятно ще станем жертва на коварство или измама, докато
пътуваме.
Най-общо транзитиращият през девети дом Нептун отваря ума и вдъхновява въображението.
Занимаваме се с това, което Маслоу нарича „по-нататъшните постижения на човешката природа”.
Копнеем да реализираме и разширим своя потенциал, записваме се на курсове или квалификация,
обещаващи по-голямо удовлетворение и себереализация. Това може да е добър транзит, когато да
се занимаваме със задълбочено изследване на лечение, медитация, философия, религия,
метафизика, рисуване, музика, танци, театър, кино, фотография, химия или други сродни
Нептунови теми. Все пак, трудно аспектиранще транзити на Нептун в девети дом може да внесат
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объркване по отношение на посоката, по която да поемем в живота, и нелека несигурност за
нашето бъдеще. Тези чувства понякога се проявяват в сферата на висшето образование: учениците,
които са подали молбите си за колеж, докато Нептун прави тежки транзити от девети дом, може да
преживеят разочарованието да не бъдат приети в предпочитаното от тях училище. Понякога сме
объркани какъв курс на обучение да следваме или се оказваме излъгани от него, или
неудовлетворени от образователна институция или система. По един или друг начин срещаме
Нептун в залите на академията: влюбваме се в женен преподавател или затъваме в проблеми с
медикаменти или алкохол. Цялото времетраене на транзита нерядко е период, когато нашите
възгледи за света се люшкат между крайностите на възторжения оптимизъм и абсолютното
отчаяние. Някъде по средата между тях може би ще открием едно по-истинско усещане за нашия
потенциал и по-задълбочено разбиране за природата на действителността.
На по-конвенционално равнище деветият дом е свързан с роднините по непряка линия.
Нептун може да изисква да правим компромиси, жертви или промени в тяхна полза, особено ако
преживяват трудни преходи в битието си. И все пак, както винаги с Нептун, ще е мъдро да знаем
къде и кога да поставим граница.
Десети дом
Докато Нептун е в десети дом (особено когато за първи път пресече куспидата на десети дом),
възможно е да преживеем период, през който не сме сигурни какво точно правим с живота си. Вече
не знаем кои сме и какво действително желаем. Дали да останем на старата пътека, или да тръгнем
по нова. Каква друга посока бихме избрали? Кое е нашето истинско призвание или влечение? Ако
се заемем именно сега с размишления върху себе си, амбициите си и нещата, които искаме в
живота, това ще е конструктивен начин за използване на транзита. Може да ни е от помощ да
потърсим напътствието на съветник по кариерите - човек, който умее да помага на хората да
изследват този тип въпроси.
Транзитиращият през десети дом Нептун нерядко се изразява в недоволство от работата,
която вършим сега. Копнеем за нещо по-вълнуващо и по-удовлетворително; желаем по-скоро да
последваме мечтите си, отколкото да се уповаваме на онова, което вече имаме. Времето може да е
подходящо да се откажем от една форма на работа в името на друга, но е нужно грижливо да
разгледаме новата посока, в която искаме да поемем, за да сме сигурни в нейната приемливост. С
Нептун в десети дом би могла да съществува опасността да си фантазираме за възможности, които
са в действителност непрактични, нереалистични или не са по силите ни. И все пак, ако нашите
цели и стремежи са разумни, ще бъде уместно именно сега да се освободим от старата работа и да
започнем процеса на конкретно осъществяване на новите амбиции.
Нептун не означава само разочарование и несигурност: той носи страст и идеализъм. Някои
от нас по това време биха могли да почувстват призванието си - да разберат за какво са дошли на
този свят. Привлича ни специфичен вид работа, която ни въодушевява и възбужда емоционално.
Понякога това е артистична или театрална кариера, или правене на филм, фотография, мода, дори
политика. Или пък сме вдъхновени да преследваме професия, с която помагаме на хората и се
грижим за тях: социална служба, гледане на болни или друга форма на лечение или консултиране.
Може да бъдем привлечени от религиозно призвание или кариера, като например учител по
медитация или йога. Нуждаем се от професионално развитие, в което вярваме, от работа,
удовлетворяваща дълбоките копнежи вътре в нас. И все пак под този транзит е нужно да видим
какви са мотивите ни. През който и дом да преминава Нептун, вероятно подтикът ни е желанието
да постигнем блясък и признание. Може би кариерата в изкуствата ни съблазнява най-вече заради
очарованието, свързвано с тези професии? Дали идеята да бъдем терапевти, съветници или
лечители ни допада поради властта и имиджа, с които ни дарява? Или си избираме някаква
кариера, защото мислим, че е внушителна и ни харесва как звучи, когато казваме на другите какво
правим?
В този дом Нептун може да възбуди погрешни илюзии за величие. Ако търсим
професионално развитие основно за да изтъкваме колко сме ценни и пред себе си, и пред другите,
по-вероятно е под този транзит да срещнем трудности. В края на краищата, задачата на Нептун е да
размива, а не да раздува консервативните граници на егото. Когато Нептун транзитира през десети
дом, под някаква форма нашата работа може в идеалния случай да бъде средство да преодолеем
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усещането си за изолация и отделеност. И в крайна сметка видът работа, която вършим, е далеч помаловажен от душевното състояние, в което сме, докато се трудим. Без съмнение, в повечето
поприща, с които се заемаме, ще има желание за лично признание и успех, но именно степента, до
която ни мотивира то, е критичният решаващ фактор, когато Нептун транзитира през десети дом.
Ако амбициозните артисти основно се стремят към слава и богатство, Нептун - разрушителят на
границите - по-вероятно ще вгорчи откровено егоистичните им аспирации. И все пак, ако държат
преди всичко да действат като посредници, чрез които идеите и образите да текат и да намират
конкретно изражение, присъствието на Нептун в десети дом ще им е от помощ.
Вероятно никое действие не е напълно алтруистично. Когато помагаме и се грижим за
другите, може да го правим поради съпричастност, но по-вероятно е да има и други, по-лични
причини - например потребността да си необходим или привидният контрол над болката (нашата
или чуждата). Ако при транзит на Нептун през десетия ни дом ни привлича професия, свързана с
подпомагане на други хора, препоръчително е да изследваме всички нива на вътрешната си
мотивация. Ако егото ни е твърде погълнато от нашата работа, ще срещнем много трудности на
попрището си по това време.
Спънки и жертви в областта на кариерата нерядко придружават този транзит на Нептун.
Възможно е егото ни да не получи утвърждаването, към което то се стреми или заслужава например когато работим упорито по нещо, за което не получаваме адекватно признание или
отплата. Първоначално може да се налага да даваме повече, отколкото получаваме в замяна. Понякога преживяваме принизяващи егото разочарования в работата, например повишават другиго, а не
нас. Шеф или служител може да преминава през трудности или объркване и да изисква да го
разбираме и толерираме или самата работа по някакъв начин да е рискована. За мнозина този
транзит може да съвпадне със загубата на работа, вероятно при съкращение. Може да бъдем опустошени - не само поради финансови причини, но и защото изгубването на работата означава
отнемане на идентичността и усещането за стойност, които службата ни е давала. Да бъдеш съкратен нерядко предизвиква обида и гняв, може да не сме в състояние да разберем защо се е случило
точно с нас. Отново срещаме разрушителния ефект на Нептун, който иска да се откажем от
съществуващото усещане за себе си, така че да може да се появи нещо ново. Плашещо е, когато
животът ни се разпада по този начин, и въпреки всичко разпадането обикновено е първата фаза в
процеса на повторното себеизграждане.
Възможно е при транзита на възрастните хора да им се наложи да се изправят пред въпроса за
пенсионирането. Също като съкращението, излизането в пенсия може да поражда силно усещане за
загуба: то ни оголва откъм идентичност; лишава ни от работно място, където имаме шанс да се
срещаме и взаимодействаме с другите; отнема ни не само заплатата, но и източника на нашата
ценност, и начина да доказваме компетентността си. Дори и да използваме новопридобитото си
свободно време, за да изследваме различни хобита или да пътуваме по света, вероятно пак ще се
чувстваме безполезни и излишни. Въпреки това обаче, изберем ли правилен подход,
пенсионирането може да бъде продуктивно и удовлетворително време от живота.
Десети дом описва и нашата обществена репутация, и как ни виждат другите. За някои от нас
транзитът може да бележи период, през който някои слоеве от населението ни идеализират и
уважават. Някое наше качество запленява колективното въображение и интерес или ставаме
живото въплъщение на движение или сила, увличаща част от обществото. Музиканти, творци, модни дизайнери, актьори и актриси, политици, социални пророци и реформатори може да се озоват в
центъра на вниманието, когато Нептун транзитира през десетия им дом. Дори и да се наслаждаваме
на славата и вниманието, справянето с тази ситуация понякога не е лесно. Личният ни живот става
храна за публична употреба и може да почувстваме, че уединението и спокойствието са ни отнети.
Или отправяните ни ласкателства нерядко раздуват извънмерно егото ни, а когато това се случи,
Нептун ще побърза да се прояви, създавайки някакво средство да ни събори от пиедестала. В някои
случаи транзитът може да съвпадне с период, през който сме в центъра на скандал или в крайна
сметка се нагърбваме с ролята на публична изкупителна жертва или парий. Това не е добро време
за включване в непочтени или незаконни дейности - Нептун си има начин да ни изобличи,
независимо колко ловки си мислим, че сме били.
Освен с кариерата десети дом е свързан с майката или бащата, описвайки родителя, упражнил
по-голямо влияние в социализирането ни - онзи, който е направил най-много, за да ни подготви да
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влезем в обществото и да се приспособим към него. (Обикновено това е майката, но в някои случаи
десети дом може да се отнесе до бащата.) Ако приемем, че десети дом означава майката, транзитът
показва, че по някакъв начин ще срещнем Нептун чрез нея. Възможно е тя да е изправена пред
физически, психологически или материални трудности в живота си или да преживява фаза на
нараснало религиозно или творческо вдъхновение. Тя може би е в правото си да се нуждае от
нашата помощ или подкрепа, но понякога ни отправя невъзможни искания, които ни обременяват
или ядосват. Както е обичайно с Нептун, трябва пак да видим кои граници са подходящи; с
настоятелна майка например може да е по-уместно и в нейна полза да отговаряме на нуждите й,
когато е необходимо, но е по-скоро мъдро да знаем докъде се простират границите на дълга или
търпението ни, отколкото да жертваме личния си живот в нейна полза. Обратното, този транзит
може да показва време, когато искаме от нея да ни спаси или да ни облекчи по някакъв начин. В
някои случаи придвижването на Нептун през десети дом съвпада с нейната смърт. С други думи,
настъпва време, когато трябва да я оставим да си отиде.
Единадесети дом
Когато Нептун транзитира през единадесети дом, преживяваме фази на несигурност и
обърканост по отношение на целите и стремежите ни в живота. Става така, понеже нашите идеали
се променят - представата за онова, което се надяваме да спечелим или да постигнем в битието си,
е в процес на трансформиране. Сегашните ни модели изглеждат твърде стеснени, прекалено
ограничени и поради това губят своята валидност или сила. Докато бъде формулиран нов набор от
идеали, ние сме без посока, без да знаем на какво да вярваме или да се надяваме. След време
несигурността ще премине и ще изплуваме от нея с обновено усещане за визия или цел - не само за
себе си, но вероятно и за цялата планета.
Много от нас имат капсулована идентичност - определяме себе си в границите на нашата
кожа. Това, което е вътре в обвивката, сме ние, другото, извън нея, не сме. Но същевременно
дефинираме себе си чрез нещата, които притежаваме, с нашата работа, връзка или настоящ брак,
със създаваните от нас деца, с вярата, която изповядваме, и т.н. С други думи, индивидуалната ни
идентичност е разширена, за да включи неща отвъд пределите на нашето физическо тяло. Когато
Нептун транзитира през единадесети дом, възможно е да отидем още по-далеч, преодолявайки
егото и отделеността си, като се идентифицираме с група хора или с цялото човечество. Може дори
да зърнем онова, което мистиците описват като единение с останалата част от сътворението,
дълбоко взаимодействие с другите, което се простира отвъд традиционните връзки на църквата,
държавата или семейството.
Айнщайн говори за „разширяване на нашия кръг на съпричастност, така че да обгърне всички
живи създания”. Уил Дюран - историк и философ, изразява нещо подобно, когато пише: „смисълът
на съществуването е в шанса, даден ни от него, да създаваме или допринасяме за нещо, което е поголямо от самите нас”.
Вместо да се грижим само за собствените си потребности и изисквания, може да подкрепяме
и да насърчаваме нуждите на човечеството - особено на онези части от него, които усещаме като
малтретирани или погрешно разбирани. Транзитиращият през единадесети дом Нептун - в едно от
най-общите си проявления - поощрява този тип алтруизъм и загриженост за другите: той вдъхновява утопична визия, така че ние сме мотивирани да се присъединим към групи, подпомагащи
хуманитарни, социални или духовни каузи. Желаем да се присъединим към другите, за да дадем на
света идеите си за истина, справедливост или красота, и това би могло да бъде период, когато
отдаваме времето си и самите себе си, за да разгласяваме идеите, от които, както вярваме, ще се облагодетелства целият свят.
Подобни каузи и идеали нерядко са благородни и постигат много положителни резултати. И
все пак, когато е замесен Нептун, вярата и представите ни може да ни подведат. Вероятно е и да
инвестираме упованието си в нещо, което по-късно ще ни разочарова или няма да ни достави
онова, което най-напред ни е обещавало. За да влоши нещата още повече, Нептун носи тенденция
да набираме последователи, емоционална увереност, че това, което според нас е истина, е онова, от
което другите се нуждаят. Изгубваме себе си в кауза, летим твърде нависоко. Нептун е
парадоксален: той ни приканва към подобни полети на емоциите и чувствата, но отидем ли твърде
далеч, в определен момент ще забие тризъбец в нашия балон и ще ни върне обратно на земята.
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Което се е издигнало, трябва да слезе долу. Мнозина астролози ще ни предупредят за опасността от
този вид Нептуново раздуване и ще ни посъветват по времето на транзита да не стигаме до
крайности в делата по единадесети дом. Това звучи разумно и все пак толкова много можем да
научим, допускайки „грешката” да се оставим да бъдем увлечени. Да, застрашава ни опасността да
се издигнем твърде високо и после да се приземим по корем, но цялото преживяване може да ни
позволи да съзреем и да „пораснем” по начин, който иначе не би бил възможен.
Все пак, независимо колко благородни или зле преценявани може да са нашите понятия, не
всички от нас ще използват този транзит, за да тръгнат да облекчават несгодите на човечеството.
Има много други начини, по които да бъде изживян Нептун посредством темите по единадесети
дом за груповите начинания. Можем да бъдем привлечени от тайни секти и общества, от
артистични групи или спиритуалистични или психични кръгове. Или търсим организация от хора с
цел собственото ни освобождение и изкупление, сякаш посредством участието в нея ще бъдем
пречистени. Възможно е да бъдем разочаровани от някаква група или да направим жертва в нейна
полза - отдаваме средства и време за каузи или изоставяме други дейности, за да посещаваме
събирания или да следваме определен групов кодекс или поведение. Тази ангажираност може да
бъде начин за бягство от проблемите в други сфери на живота ни, които се нуждаят от внимание.
Тук е налице изкушението да изгубим себе си в група или да станем част от социалната вихрушка,
търсейки „бляскави” приятели, които да подкрепят нашия имидж и чувството за собствената ни
ценност, като по този начин извличаме усещането си за идентичност по-скоро от групата,
отколкото от себе си.
Този транзит ще бъде изживяван чрез темите на приятелите и приятелствата. Проявявайки се
по-положително, в единадесети дом Нептун нерядко показва подкрепящи, грижовни приятели,
които винаги са при нас, щом имаме нужда от тях, или другари, разширяващи нашите хоризонти,
като ни правят отворени за нови визии и цели. Така расте и способността ни да се грижим за
колегите и да им помагаме. И все пак, ако непрекъснато търсим приятелите си, за да ни спасяват,
не само ще подлагаме на изпитание търпението им, но и няма да успеем да развием у себе си
качествата, които са ни необходими, за да се справяме със собствените си трудности. Обратното,
възможно е под този транзит нашите приятели да искат ние да ги спасяваме, а може и сами да
изберем „мисията” да ги „избавяме” по някакъв начин. Както обикновено при Нептун, нужно е да
изследваме всички скрити лични мотиви, допринесли да приемем тази роля. Дали спасяването на
другите е единственият начин да се чувстваме достойни за приятелство? Каква точно власт би ни
дало това положение? Какво толкова се чувстваме длъжни да „изцелим” у тях, от какво да ги
спасяваме и защо това много ни безпокои?
Понякога по времето на Нептун в единадесети дом може да не ни е много лесно да открием
група, в която се чувстваме удобно, или приятели, които ни подхождат. Като цяло, новите
приятели, привличани от нас сега, ще отразяват качествата на Нептун - ще имат в наталните си
карти силни Риби, Нептун или дванадесети дом. Те може да са артисти, лечители, мечтатели, или
да са ангажирани във всяка от професиите или интересите, свързани с Нептун. През този период
старите или новите приятели нерядко са подложени на значими Нептунови транзити - възможно е
да преживяват физически, психически или материални трудности или отваряне към артистично
или мистично вдъхновение. Транзитът също така ни прави по-податливи на влиянието на приятели
или групи като цяло. Тяхното въздействие може да е конструктивно, като ни въвежда в полезни
нови дейности или начини на подход, но под този транзит е също толкова лесно да отхвърлим
личната отговорност за нашите действия и да бъдем увлечени от тълпата във форми на поведение,
които са отрицателни и разрушителни. Независимо кой дом или житейска сфера е завладял
Нептун, ясната преценка и прозорливостта не са правилата на деня. Ако изобщо е въобразимо, по
това време би трябвало ясно да оценяваме избора си на приятели или групи. В противен случай
Нептун ще ни преподаде някой доста труден урок.
Когато Нептун се движи през единадесети дом, може да изпитаме преживяването да бъдем
предадени, разочаровани или изоставени от приятели. С други думи, не намираме осъществен
идеала си за другарство. Понякога приятел прави нещо непростимо и ще почувстваме, че нямаме
друг избор, освен да прекратим отношенията. И все пак, ако нееднократно се оказва, че упрекваме
приятелите си, задето не живеят според нашите очаквания, вероятно трябва да преразгледаме
собствените си надежди, да се освободим от тях или да ги променим. Ако сме убедени, че
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приятелят трябва да споделя всичките ни вкусове, цели и страсти, искаме твърде много от
приятелството. Ако настояваме, че другарят ни би следвало да изпитва само абсолютна любов и
вяра към нас, очакваме прекалено много от този човек (или от кое да е друго човешко създание).
Приятелите може да се радват на нашите постижения и успехи, но в същото време тайно или
подсъзнателно да завиждат на добрия ни късмет. Желаят да слушат за триумфите ни, но друга част
от тях може да е съревнователно настроена и недоволна, че ние сме по-щастливи и по-успели от
тях. С транзитиращия през единадесети дом Нептун приятелите, които сме се надявали да ни
„паснат” идеално, нерядко ни разочароват; често допускат или показват своите „тъмни-,
отрицателни емоции спрямо нас - чувства, които вероятно няма да повярваме, че придружават
приятелството. В тези случаи, вместо винаги да прекратяваме връзките, Нептун би могъл да иска да
се освободим от нереалистичните очаквания, които влагаме в подобни отношения, и вместо това да
се научим повече да прощаваме на другите и да ги приемаме.
В някои случаи под влиянието на разглеждания транзит ще изгубим приятели - може би чрез
смърт. Както при всяка кончина, ще ни е нужно време да признаем и да приемем загубата, да бъдем
със скръбта, гнева или вината, свързани с нея. Ако имаме възможността да бъдем близо до умиращ
приятел, Нептуновото влияние в този дом показва, че вероятно ще успеем да улесним или подпомогнем нашия близък през този преход. Придобитото от подобен тип преживявания не само ще ни
научи на много неща за смъртта и умирането, за отстъпването и вярата, но също и за живота, и за
съществуването.
Независимо колко упорито се опитваме да ги преследваме, някои от нашите цели в живота
може постоянно да ни се изплъзват по времето на този транзит и нерядко ще бъдем принудени да
признаем, че някои от стремежите и очакванията ни са нереалистични или неправдоподобни.
Детските мечти за богатство, слава и приказни любовни истории, продължаващи цял живот,
вероятно ще трябва да отстъпят пред по-реалистични идеали, които е възможно да постигнем.
Дори и да актуализираме много от тези пожелания, все още ще се чувстваме смътно
неудовлетворени. Когато Нептун транзитира през единадесети дом, ние влагаме вярата си в нашите
мечти: „Стига да имах това или онова, тогава щях да бъда завършен.” И все пак търсеното от
Нептун удовлетворение рядко може да бъде напълно осъществено и със сигурност не от нещо
външно - било то материално богатство, любим човек или благородни принципи и каузи.
Изгубеното чувство за цялостност, което всички се стремим да си възвърнем, съществува, но не
може да бъде открито, ако го търсим извън себе си. Възможно е да го намерим единствено вътре в
нас.
Дванадесети дом
Това е естественият дом на Нептун и този транзит може да бъде много могъщ, като описва
период, когато сме необичайно чувствителни не само към силите, опериращи в нашето
подсъзнание, но и спрямо чувствата и подмолните течения в атмосферата около нас.
През който и дом да транзитира Нептун, ние сме привлечени към спектъра от живота,
представляван от тази сфера, и усещаме (понякога осъзнато), че нашето изкупление, обновяване и
цялостност ще дойдат посредством делата на този дом. В случая с дванадесетия това може да
означава, че сме запленени и привлечени от функционирането на нашия несъзнателен ум и онова,
което става вътре в нас. Усещаме подтик да се взрем навътре, за да разберем по-добре себе си и да
открием по-голямо удовлетворение в живота си. Мотивацията да размишляваме по-задълбочено
върху себе си и битието като цяло би могла да бъде внушена от нарастващото усещане за
недоволство от сегашното ни съществувание. Възможно е в материално отношение да сме
постигнали много в света, но непрестанното усещане за непълнота ни казва, че в живота има и
други неща. Дори и онези сред нас, които безпристрастно са се самоанализирали и разглеждали,
под този транзит може да усетят, че са готови да изследват психиката по-пълно от всякога.
Транзитиращият през дванадесети дом Нептун възбужда дълбоки чувства: емоциите, които
той изважда наяве, упражняват толкова силно въздействие, че ще ни бъде трудно да се съпротивляваме срещу тях или да ги отричаме. Една от целите на Нептун в този дом е да съкруши егото
и актуалното ни себеусещане - да разруши контрола ни над онова, което допускаме до съзнанието
си. Очевидно, на мнозина от нас това ще се стори застрашително, защото нямаме голям избор,
освен да приемем и да се съгласим с емоциите и чувствата, които преди сме успявали да
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обуздаваме и да държим настрана. В този смисъл ставаме жертва на собственото си подсъзнание:
държаните заровени или потискани досега подтици и копнежи събират мощ и ни поглъщат по
такъв начин, че повече не можем да ги отхвърляме или да ги изключваме. Много хора ще го
почувстват така, сякаш са пометени от неконтролируеми вътрешни сили и натрапчиви импулси особено плашещо състояние на нещата за онези, които винаги са умеели да се стягат. Някои
индивиди може да повярват, че са били завладени и обсебени от зли духове. Но ще има и други
хора, които ще преживяват Нептуновия транзит през дванадесети дом като очакван пробив, добре
дошъл шанс да спечелят по-дълбоки прозрения за собствената си природа.
Независимо как се чувстваме, шлюзовете са отворени. Какво да правим? Може да се опитаме
да се съпротивляваме на Нептун и да упражним отново дори още по-голям самоконтрол, но
подобни усилия вероятно няма да се окажат успешни. Сънищата и бляновете няма да ни оставят на
спокойствие, напомняйки ни за онези страни от нас, които се опитваме да забравим. Ако отричаме
онова, което усещаме, може да похабим толкова много енергия, че да ни остане само колкото да
успяваме да поддържаме съществуванието си. По-мъдро и по-продуктивно ще е да си сътрудничим
с този транзит, да работим конструктивно с него чрез някаква форма на консултиране, терапия,
духовно напътстване или себеизследване, което ще улесни и ще осмисли онова, което психиката се
опитва да предизвика. Независимо дали ни харесва или не, Нептун се насочва към асцендента ни и
ние сме на прага на значима психологическа промяна и обновление. Новият растеж изисква да се
отърсим от старата същност.
Транзитиращият през дванадесети дом Нептун разкрива онова, което е скрито в нас, така че
да можем обърнем внимание на аспекти от нашата психика, които преди сме игнорирали. Нептун планетата, която не познава граници, изисква да се отнасяме към всичко у себе си със
съпричастност и безкритична любов, дори и към онези страни от нашата природа, които сме
заточили, понеже ги считаме за зли или лоши. В името на психологическия растеж и почтеност
трябва да приемем всичко, което се намира у нас. Отрицателните и разрушителните пориви сега
може да изплуват на повърхността на съзнанието ни и навярно ще ни бъде трудно да го признаем и
да го преживеем. Макар да не е необходимо да действаме по подобни чувства или да ги изразяваме
открито, те следва да бъдат разгледани и да се изправим пред онова, което представляват: те са част
от нас, точно както нашите ръце и крака. Не ще можем да трансформираме или разрешим нищо,
което осъждаме или отричаме в себе си.
По това време трябва да вярваме в мъдростта на нашето подсъзнание. Не сме длъжни да
реализираме всеки порив или приумица, които бликат от нас, но означава да се вслушваме и да
признаваме онова, което усещаме. Под този транзит е вероятно да изпитаме някои интуитивни
прозрения и импулси, които - ако ги последваме - ще ни се отразят така, както не сме си и
представяли. Поривът да учим нещо конкретно, да се свържем с някого, когото не сме виждали от
известно време, или да посетим определени места може да бъде послание от подсъзнанието,
направляващо ни към преживявания, от които неочаквано ще облагодетелстваме или себе си, или
околните. Подсъзнанието е по-умно, отколкото е възможно да вярваме. Дори предполагаеми
злополуки или подхлъзвания биха могли да се окажат намеси чрез подсъзнанието на една „повисша интелигентност”, загрижена за благополучието ни. Излизаме от дома, сещаме се, че сме
забравили нещо, и се връщаме, за да открием, че телефонът звъни с някаква спешна или навременна новина, която щяхме да пропуснем, ако не се бяхме прибрали точно в този момент.
У всички ни се таи копнежът да се свържем отново с изгубения съюз и единение с останалата
част от сътворението, които подсъзнателно си спомняме, че сме преживявали някога в миналото.
Мистиците го наричат „божествена носталгия” - това е копнежът да открием Бога или да се
завърнем при извора си. Психолозите може да го класифицират като желание да възстановим блажената някогашна симбиоза с майката, когато с нея сме били едно и за нас тя е била целият свят.
Все пак се подразбира, че този транзит възбужда копнеж за цялостност и хармония с нещо по-голямо от самите нас, нещо отвъд самотните граници на нашето изолирано его.
Както Джудит Вьорст обяснява в книгата си „Необходимите загуби”, възобновяването на тази
връзка може да бъде акт на страдание или на оздравяване.
Възможно е да търсим това безгранично място с помощта на алкохол, медикаменти, различни
форми на бягство или в краен случай чрез самоубийство (буквално разрушаването на отделното
Аз). Или да се стремим към него по „по-здравословни” начини - посредством медитация, молитва,
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религия, изкуство или общуване с природата. Надяваме се да спечелим отново изгубения си рай в
любовта и в сексуалния акт, в който изгубваме себе си и се сливаме с друг. И все пак това търсене
на космическо единство не е много различно от някои форми на шизофрения и лудост - детинско
размиване на реалността или провал в установяването на ясни граници, между самите нас и
останалия свят. Когато Нептун транзитира през дванадесети дом, може да търсим всеки от тези
начини за изцеляване на първичните рани от изгубеното единение. Някои са по-положителни от
други и ще бъде добре, ако осъзнаваме истинската си цел. Когато сме наясно, че издигането на
отделното ни и фрагментирано съществувание е целта, към която се стремим, ние сме в състояние
съзнателно да се впуснем по конструктивния път, по който да го достигнем, вместо по
недоглеждане да поемем по случайни пътеки и така да разрушим здравето си, разума си или самите
себе си.
Надмогването на отделеността означава и по-голяма чувствителност към онова, което
изпитват или преживяват околните - особено хората в нужда или страдащите. Тяхното трудно
положение ще ни засегне и по някакъв начин ще бъде в унисон със собствените ни рани и
уязвимост. Този тип възприемчивост може да ни примами към конкретна работа, даряване на пари
или друга дейност, свързана с полагане на грижи и подпомагане на хора. Понякога пък се
идентифицираме с някоя колективна битка за социални реформи и се увличаме в нея - например в
кампании за ядрено разоръжаване, работа за хора, болни от СПИН, или борба за правата на
животните. Дори и да сме мотивирани основно от истинска социална загриженост, алтруизъм или
съчувствие, ще е добре да изследваме другите, по-личните причини, поради които подобно
служене ни привлича по това време. Може би има обаяние, свързано с това да си от типа хора,
които спасяват другите или се борят за тях, или пък подпомагането е единственият начин, по който
можем да усетим, че имаме някаква стойност или власт.
Служенето на другите също би могло да бъде средство за облекчаване на някаква дълбоко
залегнала вина, останала ни от детството и ранния живот, която трябва да бъде разгледана и добре
да се разбере с какво е свързана тя. Не е нужно разкриването на личната мотивация да ни отблъсква
от подобни начинания; напротив - ако осъзнаем всички психологически причини, поради които сме
привлечени от някакви каузи или кръстоносни походи, ще си помогнем да постигнем мащабните
си цели по-ясно и по-ефективно. И все пак не бива да забравяме, че под този транзит по-лесно
може да ни завладеят или изтощят и хората, и средата, с които влизаме в контакт. Заради това
вероятно ще се нуждаем от повече време насаме, за да се прочистим от „психическия смог”, който
сме погълнали и натрупали от взаимодействието си със света.
Дванадесети дом е свързван с институциите (болници, дневни центрове за рехабилитация,
сиропиталища, затвори, книжарници, музеи, благотворителни организации и т.н.). Когато Нептун
транзитира през него, ще срещнем всяко от нивата на Нептун посредством тази сфера от живота.
Това вероятно ще се случи по различен начин. В отрицателния случай може да се сблъскаме с
лошо отношение към нас на споменатите места: за нас да се грижат неадекватно в болница или да
станем жертва на бюрократично объркване и канцеларщина. И все пак, щом Нептун е наоколо, ако
се ангажираме с някоя институция (или като бенефициенти, или като служители в нея) бихме
могли да пожънем положителни преживявания с вдъхновяваща или изцеряваща природа.
Обикновено видът на аспектите, образувани от транзитиращия Нептун към останалото в картата,
ще бъде указание как ще се справим в това отношение.
Когато Нептун се движи през дванадесети дом, неразрешените въпроси от по-ранното ни
битие (или от минали въплъщения) може да се върнат, за да ни преследват. Стари огорчения и рани
се появяват отново, понякога маскирани под формата на нови конфликти и кризи, друг път чрез
повтарящи се сънища или спомени. В някои случаи действителните личности, свързани с по-ранна
травма или период на болка в живота ни, пак застават на прага ни или пресичат пътя ни. Добрата
новина е, че Нептун в дванадесети дом може в крайна сметка да има почистващ ефект върху психиката, като ни позволява да почувстваме онзи вид любов, разбиране и опрощение, от които имаме
нужда, за да се помирим с хората и събитията от нашето минало или с части от себе си. Можем да
се предадем на тези чувства на сдобряване като прелюдия към новия живот, който ни очаква, след
като Нептун пресече асцендента.
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Част четвърта
Транзитите на Плутон
8
Плутоновите кризи
Ако не умираш и не се вдигаш отново,
ти си чужденец на тъмната земя.
Гьоте
Хората са склонни да се страхуват от Плутоновите транзити и са прави, понеже тук си
имаме работа с бога на смъртта, чието царство е тъмният, изпълнен със сенки подземен свят.
Транзитният Плутон нерядко ни довежда мъчително близо до смъртта. В някои случаи това може
буквално да означава кончина - собствената ни или тази на някой близък, - но тези транзити
съответстват предимно на психологическата смърт или на „отмирането на его-то”: смъртта на
част от нас, кончината на самото Аз, каквото го познаваме.
Повечето от нас установяват и поддържат идентичността си, като се закрепват към нещата,
даващи усещането кои сме. Хората, с които се свързваме, човекът, за когото се женим, извършваната от нас работа, парите в банковата ни сметка, децата, които създаваме, религията или
философията, чиито привърженици сме - всичко това се използва, за да подпомогне формирането
и поддържането на идентичността.
В хода на развитието успяваме и да си създадем мнения или вярвания за нас самите и за
битието „там навън” и тези „сценарии”, или „изявления за живота”, както понякога се наричат,
също допринасят за нашето усещане за идентичност. Девизът на човек може да бъде: „Способен
съм да постигна всичко, което желая.” Изявлението за принципа в живота на някой друг понякога
е: „Аз винаги губя.” Един възглед би могъл да бъде: „Светът е безопасно място, на което мога да
вярвам”, докато друг нерядко звучи така: „Светът навън е опасен и иска да ме унищожи.” Ние
извличаме психологическата си идентичност не само чрез връзки или работа, призвание или
талант, но и посредством този тип изявления и вярвания за живота и за самите нас. Те са част от
нашата личностна митология и още по-важно е, че могат да бъдат подсъзнателни и следователно
- да не ги подлагаме на съмнение. Под Плутонов транзит тези „притежания”, от които извличаме
идентичността си, биха могли да се сринат или да се разрушат безвъзвратно, тъй като, щом е
замесен Плутон, няма път назад, няма завръщане към невинността. Психологическата смърт от
този тип съвсем не е рядка: всички сме преживявали края на „глави” от нашия живот, приключването на фаза или кариера, или значимо приятелство - смъртта на самите нас такива,
каквито сме се познавали. Но все пак с Плутон подобна болка може да изкара на повърхността
по-тъмни емоции - ярост, страхотно усещане за унижение, - принуждавайки ни да се видим как
свирепо се вкопчваме в нещата. Дори отказването от отрицателни привързаности - лоша връзка,
неудовлетворителна работа или сценарий на „губещ”, - изисква да признаем колко голямо е
нашето усещане за загуба и как то налага значимо пренастройване на живота ни. Може да ни е
кристално ясно, че освобождаването от незадоволяващо или разрушително партньорство е найдоброто, което можем да сторим - понякога прекарваме години в психотерапия, опитвайки се да
трансформираме отрицателните модели, които носим от детството си, - и въпреки това усещаме
загуба и неохота да се освободим от подобни привързаности. С ума си вероятно ще съзнаваме, че
ще се преродим и промените са положителни, но все още изживяваме смъртта на нещата, с които
сме свикнали, като плашеща и болезнена.
Блажени са тези, които скърбят, и особено хората, научили, че жалеенето означава не само
тъга и скръб, но също гняв или вина, които може да усещаме заради нашата загуба. Възможно е
да сме ядосани, защото нещо, на което сме разчитали, ни изоставя, или се гневим на себе си, че
не сме се освободили по-рано от някоя надрасната част от нашия живот. Може да се чувстваме
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виновни или отговорни задето сме причинили смъртта на някой човек или на нещо, което е
отминало, или да чувстваме вина, защото промените, през които преминаваме, нараняват или
разстройват околните. За да улесним нашия процес на отмиране и прераждане, са ни необходими
смирение и търпение, трябва и да дадем време на всички емоции, породени от загубата; едва след
това ще бъдем напълно отворени към новото, непознато „аз”, което желае да бъде родено. Няма
как да избегнем тъгата, не съществува лек начин да скърбим: особено под Плутоновите транзити
се научаваме, че всяка предприета „героична” битка или твърдоглава защита срещу мъката само я
задълбочава. Егото - нашето усещане за „аз съм тук” - се опитва да запази тези вътрешни или
външни привързаности, които ни дават усещане за устойчивост и солидност. Егото не е заинтересовано да се саморазруши. Но все пак Плутон - богът на подземния свят - представлява сила,
която действа изпод повърхностното ниво на съзнателността, сила, враждебна на стремежа на
егото да опази себе си. Плутон символизира част от нашата собствена психика, която
подсъзнателно „създава” или привлича ситуации, посредством които се разпадаме, не просто
защото той е „злотворен”. Плутон ни срива, но го прави с цел: за да се изградим отново по нов
начин. Транзитиращата планета може да предизвика болка, криза или трудности, но постъпва
така в името на растежа и необходимите промени.
Нашата истинска и по-дълбока природа, въпреки че повечето от нас не я признават, е
неограничена и безкрайна. Ако извличаме идентичността си предимно от „притежания” предмети или хора - или ако прекалено се отъждествяваме с определена система от възгледи или
с представа за себе си, с която се самоподценяваме, транзитният Плутон може да разруши тези
привързаност и идентификации. И го прави, за да ни помогне отново да определим себе си помащабно и по-съдържателно. Домът, през който транзитира Плутон, или засегнатата от него
планета показват сферата от живота, в която привързаностите биват сринати и преструктурирани.
Например, ако транзитиращият Плутон образува аспект към рождения Юпитер или се придвижва
през девети дом, той ще оспори възгледа ни за света или философията, към която сме били
прекалено привързани, или може грубо да разстрои посоката на нашето образование. По този
начин Плутон ни напомня, че истинската ни идентичност не е контингент на никоя отделна
перспектива от живота.
Образите на Скорпиона
Скорпион, съуправляван от Плутон, е комплексен знак, понеже за разлика от повечето
други знаци, които обикновено имат един символ - кочът за Овен, бикът за Телец, близнаците за
знака Близнаци и т.н., - на Скорпиона са присъщи няколко образа: скорпион, змия, орел и феникс.
Освен това Скорпионът е много повече от един знак в зодиака, където може да са вашето Слънце,
Венера, Марс или асцендент; той представлява и принцип или аспект от живота, на който всички
ние сме субект: цикличния процес на промяна, упадък, смърт и обновление. Различните образи,
свързвани с този знак, илюстрират видовете смърт и трансформации, които са част от
универсалния еволюционен процес; те осветляват и начините, по които действа Плутон като
разрушител на привързаностите.
Най-ниското ниво на Скорпион е символизираш от змията - влечуго, което периодично
сменя старата кожа с нова, - и от скорпиона - животното със смъртоносно жило на опашката.
Хората, доминирани от това чувствено ниво на Скорпиона, действат почти изключително само
по своите собствени желания и емоции: те са играчка на своите настроения и изразяват себе си
стихийно, инстинктивно и първично. Когато се чувстват добре, са най-милите хора на света. Но
усещат ли се потиснати или в лошо настроение, никой не е в безопасност - дори и най-близките
им приятели. Това ниво или фаза на Скорпиона (което някои хора никога не надрастват) е
описано от една стара история за срещата на жаба и скорпион.
Разказът започва на единия бряг на езеро, което скорпионът иска да прекоси. Той пита
жабата дали би имала нещо против да го пренесе на гърба си до отсрещния бряг и жабата,
колебаейки се, отговаря: „Аз ще те пренеса през езерото, но ти трябва да обещаеш, че няма да ме
ужилиш.” На което леко обиденият скорпион отвръща: „Разбира се, че няма. Защо да правя
такова нещо?” Скорпионът се качва на гърба на жабата и пътуването започва. Все пак насред
езерото скорпионът ужилва жабата. И докато двамата потъват, жабата пита: „Защо го направи ти ми обеща, че няма да постъпиш така?” С последния си дъх скорпионът отговаря: „Защото така
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съм устроен.” Съществуват хора, които действат като този скорпион и жилят, понеже така са
устроени. Това е така, защото импулсивно се поддават на собствените си настроения и инстинктивни реакции спрямо живота, и внезапно може да се обърнат срещу хората, с които са били
близки, или да разрушат подкрепящи и поддържащи битието им структури. Възможно е да
атакуват поради най-различни причини - отмъщение, гняв, потребност от промяна и нов растеж,
или понякога просто в името на възбудата, ако животът е станал скучен. Нерядко, докато го
правят, унищожават и себе си - понякога дори знаят за този риск, сякаш се домогват до
разпадането в перверзно упражняване на воля.
И все пак смъртта на скорпиона във водата също е символ на потенциална трансформация и
обновление. Скорпионът от по-ниското ниво може да умре и да бъде прероден на друго равнище
- на орела. Хората от това второ ниво на Скорпиона не се отъждествяват единствено със своите
емоции или с каквото са изпитвали в някой конкретен момент, а извличат своята идентичност и
усещането си за смисъл и цел в живота от нещо извън себе си: връзка, кауза или проект, в който
са въвлечени, или въодушевяваща ги философия или представа. Те ще служат на своя възлюбен
или на делото си с възхитителна преданост, посвещение и жизнеспособност. Подобно на орела,
който лети по-нависоко и вижда по-далече от всяка друга птица, и е смъртоносен ловец, така и
хората, достигнали до орловото равнище на Скорпиона, обикновено притежават възвишени
принципи и идеали, но не са се лишили от сеещото смърт жило. Ако нещо застрашава онова,
което тези хора ценят или бранят, Скорпионите от орловото ниво ще нападнат, може би дори
злонамерено унищожавайки своите опоненти. Несъмнено основният проблем у хората от това
равнище на Скорпиона е тяхната интензивност. Възможно е да служат на благородни гледища,
като истина, справедливост или любов, или заслужаващи си идеали, които подпомагат
благоденствието на човечеството, но те преследват целите си с толкова страст и така концентрирано, че изгубват от поглед всичко друго. Така се захласват по обекта, който обожават, че
те забравят неограничеността и безкрайността на истинската си природа, или прегарят в справедливо възмущение или поради свръхчовешките физически изисквания, които са си наложили.
Необходим е по-нататъшен етап на растеж - друга смърт на егото, и това става, когато се роди
фениксът.
Фениксът представлява митична египетска птица. Бил погълнат от пламъците, но после се
надигнал от пепелта, за да живее отново, и така станал символ на безсмъртието. Хората, съзвучни
с орловото ниво на Скорпиона, може да открият, че страстта от някоя значима връзка „ги
изпепелява”; кауза, в която пламенно са вярвали, ги изчерпва или се оказва фалшива. Когато се
случи така им се струва, че самите те сякаш са били унищожени. Подобно на феникса се
превръщат в пепел и може да останат в това състояние известно време, преди да се издигнат
обновени след пламъците. Когато се привързваме към нещо - без значение колко е благородно
или възвисяващо, ние ограничаваме идентичността си и забравяме, че истинската ни природа е
безпределна и безкрайна. В процеса на израстване към по-голяма цялостност е необходимо да се
отърсим от нашите привързаности, за да научим, че онова, което наистина представляваме, е тази
част от нас, която остава, след като всичко друго, което сме мислели, че сме, ни бъде отнето. По
транзит Плутон представлява сила, която срива идентичностите на егото ни, докато не открием
същината си - трансперсоналното Аз, вечната и универсална сърцевина на нашето същество.
Това е труден урок, който транзитиращият Плутон ще ни преподава отново и отново, поставяйки
ни на колене. Възможно е да имаме и да се радваме на връзки, вярвания, каузи или идеали; но
трябва да запомним, че нашата истинска и най-основна идентичност не зависи от никое от тези
неща.
Представите за спускането
Областта на Плутон е подземният свят. На езика на психологията този свят е синоним на
подсъзнанието. Егото е центърът на съзнателността, средоточието на онова от самите нас, което
осъзнаваме или с което се отъждествяваме. Но отвъд его-нивото на съзнателността се намира
подсъзнанието - всички онези атрибути и елементи от нашето същество, с които още не сме се
свързали или които не сме интегрирали. Природата на живота е да се движим към цялостност и
Плутон служи на този подтик, разрушавайки границите и привързаностите на егото и
принуждавайки ни да припознаем тези свои страни, които егото ни е изключило от
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съзнателността. Вече обсъдихме как действа Плутон, за да ни свърже с нашата универсалност и
безмерност - нещо, към което повечето от нас не са настроени съзнателно. По подобен начин и
отново в името на целостността Плутон ще ни застави да се изправим срещу всичко, което е
заровено у нас - било то нашият неизползван потенциал, или потисканите ни демони и
комплекси.
Плутоновите транзити събуждат представите за спускането - пътешествие в подземния свят
на подсъзнанието, пътуване, за да открием скритото в самите нас. Отново и отново казано, подсъзнанието не е единствено хранилището на непризнаваните отрицателни или разрушителни
емоции, комплекси и чувства, въпреки че не ще открием недоимък на „демони” от този тип,
спотайващи се в дълбините на нашата психика. Подсъзнанието е и склад на неразвития
потенциал и положителните качества, които все пак следва да бъдат разпознати и интегрирани.
По-нататък ще изследваме заровените съкровища, скрити в подсъзнанието ни. Но първо трябва
да се изправим срещу звяра...
Да се изправим лице в лице със звяра
Плутоновите транзити водят до среща с примитивните, инстинктивните и неинтегрирани
страни от нашата природа. Чувствата на гняв, обида и болка от детството; ненаситност, завист,
ревност и инфантилни желания за всемогъщество и власт; разюздани сексуални копнежи и
свирепи разрушителни пориви - всичко това и още неща лежат, гниейки в най-дълбоките ниши
на нашия подсъзнателен ум. Плутон е слугата на целостността и за да я изживяваме, ще трябва да
се изправим срещу тези първични подтици и емоции. Свързването с онова, което е скрито в нас,
означава да приемем обратно изгубени и непризнавани части от собствената ни психика.
Постъпвайки по този начин, създаваме и възможността за освобождаване на енергията, хваната в
капана на комплекси от детството, и нейното по-конструктивно повторно интегриране в личността. Но преди да можем да трансформираме каквото и да било у нас самите, първо трябва да
приемем, че го има там.
Много от онова, което е заровено у нас, идва от най-ранните ни години. В детството
вътрешният ни свят се върти около три важни състояния или чувства: нужда, любов и ненавист.
Ние сме родени безпомощни, потребна ни е обичта и грижата на някой друг, за да оцелеем.
Усещаме огромна любов, когато майка ни или бавачката ни осигурява грижите, от които имаме
нужда, за да оцелеем. Ние обаче чувстваме и страхотен гняв и болка, когато я няма. Ако сме
гладни и тя не идва, ако искаме да ни прегърне, а майката не откликва, ние се страхуваме, че ни е
изоставила... Плашим се, че ще умрем. И това естествено поражда ярост, чувство на безсилие и
гняв.
В утробата и през първите от шест до девет месеца след раждането все още не различаваме
самите себе си като отделени от обкръжението и следователно нашите чувства не са
локализирани. Ако усещаме яд, гневен е целият свят. Изпитваме ли глад и студ, целият свят е
гладен и студен. Според Мелани Клайн, когато сме ядосани, фантазираме как разкъсваме и
унищожаваме гърдите на майката; но понеже в нашия детски ум ние сме същото като гърдата,
действително си представяме как нападаме и самите себе си.
Очевидно подобно състояние не е приятно. Всъщност то е толкова непоносимо, че
единственият начин, по който можем да се справим с тези емоции, е да се отделим от тях.
Съответно нашата ранна разрушителна ярост е потисната и остава незавършена и неразрешена,
загнояваща във временно очакване в някой затънтен ъгъл на психиката. Гневът не е изчезнал, той
просто е възпрян. По-късно в живота, под влиянието на властен Плутонов транзит, омразата и
ядът от детството, всеобщи и недиференцирани, могат да изплуват на повърхността отново,
задействани от някакъв външен катализатор.
Яростта не е единствената емоция, погребана в нас. Възможно е също да таим дълбоко и
ранно усещане за самите нас като лоши и отблъскващи. Тези чувства на срам и себеомраза
произтичат от механизъм, познат като интроекция - тенденцията като бебе да се идентифицираме
с майката. Ако тя не е в състояние да ни подсигури онова, от което се нуждаем - с други думи,
ако е „лоша майка”, - пренасяме върху себе си или приемаме тази „лошотия” и вярваме, че не сме
добри. И понеже мислим, че сме целият свят, ако ние сме лоши, значи такъв е и целият свят.
Отново, твърде болезнено е да останем с подобни чувства, така че отново се изолираме от всичко
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това. Но също като ранния ни разрушителен гняв, те се спотайват и загнояват в скритите кътчета
на нашата психика, докато не дойде транзит на Плутон да ги активира отново.
В допълнение към яростта и ненавистта към себе си има още много и разнообразни ранни
погребани емоции и подтици, които ранните Плутонови транзити могат да изкарат наяве.
Завистта и ревността се коренят в бебешките комплекси, но са извънредно живи в психиката на
възрастния и се влияят от транзитите на Плутон.
Макар че не са едно и също, завистта често се бърка с ревността. Основната разлика е тази,
че при завистта има двама души, докато ревността изисква трима. В условията на
психологическото развитие завистта предхожда ревността. И отново според Кпайн ние първо
усещаме завист към гърдата (или биберона), която ни храни. Обичаме хубавите неща, които тя ни
дава, но я мразим, ако не успее да ни осигури онова, от което се нуждаем, - или когато ни я тикат,
след като вече ни е дотегнала. Ние не само обичаме или ненавиждаме гърдите, но и завиждаме на
властта, която имат над нас - независимо дали сме щастливи или тъжни, нахранени или гладни,
доволни или злочести, всичко зависи от тях. Защото негодуваме срещу зависимостта си от
гръдта, част от нас иска да я унищожи или разруши и си фантазираме как се отърваваме от гръдта
и я разкъсваме на парчета. Тези чувства биват прехвърлени върху майката: ние едновременно я
обичаме и ненавиждаме, а освен това й завиждаме и за властта, която има над живота и
благополучието ни.
Порастваме и се влюбваме; същата тази противоречива смес от нужда, възхищение, завист и
разрушителен гняв отново се активира. Близостта, зависимостта и ядът са тясно свързани. Колкото по-близки сме с някого, толкова повече нашето щастие зависи от този човек и част от нас
негодува, че е в такова положение. Завиждаме за властта, която другият има над нас, и затова
нерядко си пожелаваме да унищожим партньора или самата връзка. Някои от нас толкова се
плашат от собствената си завист, негодувание и ярост, че изобщо отбягват близостта, вместо да
рискуват да изпитат появата и изразяването на тези емоции в хода на връзката. Транзитите на
Плутон често съживяват нашите ранни чувства на завист и яд, свързвани с него, само че този път
не е необходимо да бъдат насочени към майката, а ги изпитваме към друг човек, с когото имаме
близка връзка, или към всеки, който ни кара ни да се чувстваме „малки” и неадекватни.
Ревността също е първична емоция. Като бебета нашето оцеляване зависи от любовта на
майката/бавачката. Спечелването на обичта и вниманието й ни гарантира, че тя ще бъде при нас,
когато и да се нуждаем от нея. Но ако не усещаме тази необикновена връзка с майката - или ако
има друг човек наоколо, комуто тя дава повече любов и внимание, отколкото на нас, - тогава сме
застрашени и ставаме неспокойни. Ами ако тя отдаде цялата си грижа и внимание на този човек,
какво ще остане за нас? Ами ако дойде рунтав хищник и ни захапе точно в момента, когато
майката е заета с някой друг? Завистта е двучленна ситуация, проблем между нас и майката.
Ревността обаче е ситуация за трима: това сме ние, майката и онзи, който отвлича вниманието й
от нас. По-късно в живота, ако нашият партньор обръща по-голямо внимание на друг човек (или
работа, или хоби), уплашеното дете у нас ще се събуди отново. Като възрастни вероятно няма да
зависим изцяло от партньора си, за да оцеляваме; в състояние сме да намерим начини да се
погрижим за себе си, но все пак малкото дете у нас, когато се изправи пред съперник, ще изпадне
в паника, все едно вика: „Помощ! Вече не съм номер едно, ще умра.” Понеже част от нас все още
вярва, че оцеляването ни зависи от това да бъдем основният фокус на внимание на нашия
възлюбен, ревността задейства интензивните емоции на омраза, страх, ярост и безпокойство. От
този тип са реакциите, които аспектите на транзитния Плутон може да породят, когато отново
събудят ревнивото дете у нас.
Понеже завистта и ревността почти винаги се смятат за „лоши”, учат ни да не изпитваме
такива чувства. Съответно много от нас отхвърлят и потискат тези емоции заедно с цяла
поредица други „грехове”, като похотта и лакомията, и може да отказваме да признаем
неосъзнатата им власт над нас. Но Плутон изисква да се вгледаме в нашата сянка и да се
изправим срещу тези мрачни чувства. Желаем ли да пораснем и да станем цялостни, ще трябва да
разширим усещането си за идентичност, така че да включва и първичните ни емоции, нашите
„нецивилизовани” инстинкти и конфликтни желания. Необходимо е да приемем, че те са част от
живота, и да не се самоосъждаме, че ги имаме. Но свързването с такива ранни комплекси като
ярост, ревност или завист не означава, че имаме правото да действаме по тези чувства или
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безразбор но да заливаме околните с тях. Затворите са пълни с хора, които са се опитали да
сторят именно това. Нашите първични емоции трябва да бъдат признати и приети, но те се
нуждаят от удържане. Като си признаем, че съществуват, и се съгласим, че са част от нашето
човешко наследство, ще успеем да подемем процеса на пренасочване на енергията, хваната в
капана на такива комплекси, към по-продуктивни начини на изразяване. Отново можем да се
обърнем към мита, за да ни подсигури някои образци.
Херкулес и хидрата
В процеса на своето индивидуализиране Херкулес трябва да извърши дванадесет задачи или
подвига. Осмият подвиг - да обезглави хидрата, осветлява типа уроци и въпроси, които срещаме
посредством знака Скорпион и планетата Плутон. В частност Плутоновите транзити често
отбелязват фаза от нашето битие, когато трябва да се бием с хидрата, звяра в нас.
Осмият подвиг на Херкулес започва с определянето от неговия учител на задачата да
обезглави хидрата(Според класическата гръцка митология, чиято интерпретация от Н. А. Кун е
най-популярна в България, вторият подвиг на Херкулес, поръчан му от Евристей, е да убие
лернейската хидра.) - чудовище с девет глави, което тероризира земите около град Лерна. Но
преди да тръгне да я търси, Херкулес получава съвет от наставника си: „Изправяме се,
коленичейки; завладяваме, като се предадем; печелим, отказвайки се.” Въоръжен с тоягата си и с
този афоризъм, Херкулес тръгва да търси чудовището. То е трудно за откриване - както
погребаните емоции, които крием в тинята на подсъзнанието, така и хидрата се спотайва в
„пещерите на вечната нощ” до едно тресавище; това е онази част от нас, която най-много се
съпротивлява срещу „осветляването”, или рационалното обяснение.
Когато намира пещерата, Херкулес пуска една стрела вътре, надявайки се да подмами
хидрата да излезе, но тя не се трогва. Накрая той потапя стрелата си в смола, запалва я и я
запраща пламтяща в леговището на звяра. Оскърбена, хидрата се измъква от обителта си,
убийствена и отмъстителна. Изстрелвайки горящата стрела в пещерата, Херкулес успява да
накара звяра да излезе на открито. По подобен начин под Плутоновите транзити ние съзнателно
или неосъзнато създаваме ситуации, които ни принуждават да се изправим срещу чудовището в
нас или в хората наоколо. Сега хидрата е в блатото с Херкулес, изправил се срещу нея. С
помощта на изпитаната си тояга той се изправя срещу хидрата и се опитва да отсече главите й, но
щом падне една, на нейно място израстват три. Неговите усилия да обезглави хидрата по този
начин отразяват начина, по който се опитваме да разрушим чудовищните си емоции, като ги
изрязваме от съзнанието си. И въпреки това те продължават да се появяват - всеки път все поядосани и по-интензивни. Накрая Херкулес си спомня съвета на своя учител: „Изправяме се,
коленичейки; завладяваме, като се предадем; печелим, отказвайки се.” Вместо да я удря, стоейки
изправен, той коленичи в блатото, потапяйки се в зловонната тиня, хваща чудовището за една от
главите му, издига го към дневната светлина и под нея то започва да се отпуска. Тогава Херкулес
успява да отреже главите и те повече не израстват, но след като отстранява всичките девет,
изниква десета. Херкулес я разпознава като безсмъртната глава, отсича я и я погребва под една
грамадна скала.
Какво означава всичко това? Ако са оставени да загниват в застоялите води на
подсъзнанието, нашите сляпо инстинктивни подтици и детински комплекси (ранният ни
разрушителен гняв, себеомразата, завистта, ревността, алчността, сластта и т.н.) имат огромна
власт и контрол над нас. Но извадим ли ги на дневна светлина, озарили ги съзнанието, останат ли
там повече време, започват да губят сила. Онова, което не осъзнаваме, има начин да изпълзи зад
гърба ни и да ни удари неочаквано. Но щом осъзнаем нещо у себе си, имаме повече шансове да се
освободим от него. Ако не се съгласяваме с нашата скрита ревност например, тя ще намери завоалирани начини да се изрази. Партньорите ни действат по маниер, който ни кара да ревнуваме,
но ние настояваме, че не изпитваме това чувство - дори и в следващите няколко дни да бъдем
студени или дистанцирани с тях или да им натякваме колко разюздано са се държали на някой
купон. Но когато вдигнем ревността си от блатото и я извадим на дневна светлина, създаваме
възможността да анализираме тази своя част и да научим повече за себе си. Ако подемем
изследване, можем да открием Едипово съперничество, което не сме знаели, че съществува у нас,
или непризнавано до момента възмущение към нашите родители, че са обръщали повече
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внимание на роднина, отколкото на нас. С други думи, вероятно е да открием корените на тези
чувства, които изпитваме към сегашния си партньор. Постъпвайки по този начин, по-добре
успяваме да различим доколко са уместни усещанията ни спрямо настоящата ситуация и до каква
степен наистина принадлежат на неразрешени емоционални проблеми от миналото. Ако упорито
отричаме ревността си или се отделяме от нея, няма как да осъществим такова проучване.
Хидрата остава в блатото и запазва разрушителната си власт над нас.
Ключът към побеждаването й не е просто в нейното изваждане от тресавището. Много хора
освобождават чудовището от несъзнателното робство и заради това биват заключени в затвор
или лудница. Разрешението е в изваждането на хидрата от блатото и в задържането й там, под
светлината на съзнанието. Задържането е психологически термин, тясно свързан с идеята за
въздържане. Задържането означава припознаване и приемане на целия диапазон на чувствата ни,
допускането на „пространство” за тях, без да ги реализираме безразборно. Може да пишем за
нашите емоции, да ги обрисуваме или да им придадем изражение в някаква форма на
психотерапия или консултация. В процеса на лечението например клиентът може да изрови
дълбок гняв към майката или бащата, който да бъде прехвърлен върху терапевта. По този начин
изцелителните сеанси стават съсъдът, в който тези свирепи чувства могат да бъдат задържани и
възпрени, докато клиентът успее да се освободи от тях и да премине към други въпроси. Без да
бъдат отричани, отсъждани и заклеймявани, чувствата биват подложени на изследване и им се
дава пространство. (Дори извън контекста на терапията най-добрите връзки са тези, които могат
да съдържат едновременно любов и омраза, неизбежно усещани към другия човек. Не е
възможно да бъдеш близък с някого и у теб да не се надигнат ранните детински емоции.
Здравословното партньорство е в състояние да съвместява и да устоява и на добрите, и на лошите
чувства.)
Когато Херкулес изважда хидрата от блатото и я задържа за една от шиите й във въздуха, тя
губи своята мощ. Не е никак лесно и със сигурност ще отнеме известно време, но можем да
постъпим така и с нашата ревност, ярост, завист, сласт и всеки друг първичен инстинктивен
подтик, погребан у нас. Ние сме в състояние да ги извадим от подсъзнанието, да ги приемем като
част от нас (дори и обществото да ни е казвало, че не е редно да имаме подобни чувства) и да ги
разгледаме на дневна светлина. Формирайки връзка с досега отричани емоции, ние създаваме
възможността да преобразуваме тези аспекти от нашата природа.
След като Херкулес вдига хидрата и отрязва всичките й девет глави, се появява десета,
която е съкровище. Накрая чудовището ражда нещо ценно. Поетът Рилке засяга сходна тема:
Вероятно всички дракони в нашия живот
са принцеси, които само чакат
веднъж да ни видят красиви и смели.
Може би всичко ужасно в своите дълбини
е нещо безпомощно, което иска от нас подкрепа.
Като приемаме, сдържаме и работим по нашите детински комплекси, ние се свързваме
повторно с части от себе си, които сме пропъдили и потиснали. Дори и тези емоции
първоначално да се появят в отрицателна форма, енергията, съдържаща се в тях, някога отричана,
но сега припозната, вероятно ще стане достъпна за повторно интегриране в нашата психика по
по-конструктивни начини. Ние ще освободим не само заключената в комплексите ни енергия, но
и ще си върнем за ново приложение цялата енергия, която сме използвали, за да възпираме
комплексите си. Това няма да бъде възможно, докато не се изправим срещу звяра и не го приемем обратно в съзнанието. Накрая битката с нашата хидра ще ни остави още по-живи и
присъстващи, вече свързали се с богатата инстинктивна страна на нашата природа - без повече да
живеем само „от врата нагоре”.
Рилке пише още: „Ако моите демони са готови да ме напуснат, аз се страхувам, че и моите
ангели ще поискат да отлетят.” Само когато приемем нашата омраза, ще можем да изберем любовта. Едва след като сме се съгласили с яростта си, сме в състояние да проявим разбиране. Иначе
просто се правим на добри.
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Похищението на Персефона: влюбеният Плутон
В митологията Плутон носи шлем, който го прави невидим, когато напуска подземния свят.
Така той представлява сила, която оперира изпод повърхностното равнище на съзнателността аспекти от нашата психика, подсъзнателно привличащи ситуации, посредством които ще се
разпаднем, за да се консолидираме отново по нов начин. Плутон посещава горната земя само два
пъти: веднъж, за да търси лечение за рана, и втори път - с цел да отвлече Персефона. Транзитите
на Плутон се изживяват най-ясно посредством въпроси, свързани със здравето и връзките. Ние
срещаме Плутон като болест, когато натрупаните токсини и отрови излизат на повърхността и
биват елиминирани от тялото, за да могат системите отново да функционират здравословно.
Сблъскваме се отново с бога на подземния свят във връзките, когато емоционалните комплекси
излизат на повърхността и стават видими. Плутоновите транзити може да донесат нови връзки
или да създадат напрежение в съществуващите; чрез този процес се надига и повторно се
събужда онова, което е погребано у нас. Пак ще се обърнем към мита, за да се разпрострем и да
разработим подробно въздействията на Плутон в тази сфера от живота.
През пролетта откриваме девицата Кора да си играе на полето с други девици богини,
щастливи и доволни, под закрилящата прегръдка на нейната майка - богинята на земята Деметра.
Кора е млада и неопитна, живее в мир на горната земя, на повърхностно равнище на живота, но
Афродита - господарката на чувствената любов, я съзира от Олимп и тя й се вижда изкуствено
наивна и невинна. Понеже има такава възможност, като възстановителка на баланса, Афродита
решава да даде урок на Кора и нарежда на Ерос да простреля Плутон (който случайно е наблизо)
със стрела на любовта.
Без да знае, че това е цвете, свързвано с подземния свят, Кора откъсва един нарцис. Земята
се разтваря и се появява Плутон в своята черна колесница, теглена от четири огнедишащи коне.
Той похищава Кора и я отвежда в подземния свят. С един замах тя е отнесена от пролетната
морава на горната земя на място, което е мрачно и непознато - място на страст, секс и интензивни
емоции. След това името на Кора е сменено на Персефона, което означава „тази, която обича
тъмнината”. Посветена от Плутон в женствеността, тя вече не е девица. Поне символично се е
освободила от господството на своята майка и сега е самостоятелна жена.
Деметра, обезумяла от загубата на единствената си дъщеря, потъва в дълбока депресия и
забранява на реколтата да расте и на дърветата да дават плодове. Седем години целият свят е студен и безплоден, а хората умират от глад. Накрая боговете, разтревожени, че няма да останат
вярващи да ги почитат, се намесват и склоняват Плутон да се съгласи Персефона отново да се
събере с майка си. Понеже Персефона е вкусила от плодовете на нара в подземния свят
(символен начин да кажем, че кръвта е била пролята и тя е изгубила девствеността си), позволено
й е да се завръща на горната земя само за шест месеца всяка година. Останалите шест месеца
Персефона трябва да прекарва със съпруга си Плутон като царица на подземния свят.
Този мит дава на гърците обяснение как са създадени сезоните. Преди похищението на Кора
е имало вечна пролет и лято; но сега, когато Персефона трябва да напусне своята майка и да се
завърне в подземния свят, Деметра скърби - дърветата губят листата си, реколтата умира и
пристига зимата. Историята описва и един преход, инициационен обред: младият човек следва да
се отдели от утробата на семейството или на праотците, за да стане отделен, самостоятелен
индивид. Но без значение на колко години сме, митът изобразява какво се случва, когато се
ангажираме в близка, страстна връзка. Подобно на Кора ние сме потънали, посредством любовта,
в подземния свят, където срещаме скритите си емоционални комплекси. Интимността и
близостта излагат на показ потайния вътрешен свят на детето, все още живо и съпротивляващо се
в нашите подсъзнателни умове - свят на страст, ярост, завист, ревност, сласт и лакомия.
Партньорът ни може да не е способен да ни подсигури точно онова, от което се нуждаем или
което желаем в определен момент от времето, и нашето разгневено дете се появява отново.
Другият във връзката флиртува с някого и у нас надига глава инфантилната ревност, страхуваща
се от изоставяне и смърт. Има моменти, когато се чувстваме така, сякаш ни се иска да убием
любимия; понякога желаем да унищожим или ликвидираме връзката, понеже негодуваме срещу
властта на партньора да определя дали ще сме щастливи или тъжни, удовлетворени или недоволни. Интимността възбужда всичките тези емоции у нас. А са ни казвали, че любовта би
трябвало да е радостно състояние.
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Накрая Персефона става господарка на два свята. У дома си е на горната земя,
съществувайки на повърхностно ниво на живота. Тя може да бъде светла, непринудена, весела,
невинна и добра в незначителни разговори. Но Персефона е запозната с подземния свят,
докосвала се е до най-мрачните емоции, които живеят зад прага на съзнателността. Под важен
Плутонов транзит всички може да имаме преживяванията на Персефона: да стане нужда да се
изправим срещу подземния свят на нашите собствени разрушителни емоции чрез катализата на
една близка връзка. Подобно на Персефона, съществуващото ни усещане за себе си е насилено от
Плутон и ние откриваме много за това кои сме и какво се спотайва дълбоко вътре в нас. И като
Персефона имаме възможност да бъдем родени отново, да станем нова и по-цялостна личност.
Плутон: балансьорът
В мита за Персефона Афродита използва Плутон, за да постигне своите цели: да вземе
наивната и невинна девица Кора и да я посвети в друга страна на живота. Плутон действа като
балансьор. Където и да транзитира тази планета в картата, именно в засегнатата от нея сфера ни
се показва друго измерение от самите нас, страна, която сме игнорирали или отхвърляли. Ако
твърде тясно сме се идентифицирали с „мъжкия” принцип, или „анимус”, (власт, утвърждаване и
външни постижения), Плутоновият транзит е в състояние да ни лиши от властта и от подтика ни,
за да ни свърже с „женската” страна на живота, „анима” - царството на душата, чувствата и
връзката. Ако сме се отъждествявали прекалено много с анимата и сме извличали основната си
идентичност чрез онова, от което другият се нуждае или което иска ние да представляваме,
тогава вероятно Плутон ще ни отнеме тази връзка, така че да сме принудени да открием кои сме
ние сами за себе си. Ако сме израснали, някак преувеличавайки качествата си - вярваме, че сме
бог или свръхчовешко създание, - транзитите на Плутон ще ни смалят по размер. Поглъщали ли
сме всички ценности на нашата култура и общество, Плутон ще ни изправи пред избор и
изкушения, които ни извеждат извън нормите и ни показват (за наш потрес и изненада)
непознати страни от нашата природа и други начини на живот, радикално различни от тези, на
които родителите или обществото са опитвали да ни приучват.
Плутон е и бранителят на естествения закон. Всяко живо нещо си има място и граници:
преминем ли далеч отвъд тези предели, някой значим Плутонов транзит ще пусне фурните по
петите ни.
Плутон може да го направи чрез болест, където болката и поражението са пратеници,
информиращи ни, че нещо е тръгнало неправилно, че по някакъв начин балансът ни е разстроен.
Ако не сме обърнали внимание на никое от по-ранните му предупреждения, Плутон ще използва
тялото, за да ни накара да го чуем. Заболяването понякога е единствената отворена пътека, чрез
която той ни поваля и ни променя. Болестта изтегля токсините и отровите, скрити в нас, на
повърхността, така че да могат да бъдат елиминирани и тялото ни - прочистено. В някои случаи
очистващо заболяване от подобен тип придружава или улеснява психологическото
възстановяване от продължителни емоционални комплекси и разстройства.
Тъмната богиня
Персефона е само една от многото митични фигури, които са били трансформирани чрез
пътуване в подземния свят. Смятаният за най-стар известен записан мит (написан върху глинени
плочки през третото хилядолетие преди Христа) - шумерската легенда за слизането на Инана,
също илюстрира типа промени, свързвани с Плутон, докато той транзитира спрямо важни точки
от хороскопа. Инана - по-ранна форма на Ищар, е богиня на небесата: тя е лъчезарна, жизнена,
чувствена и радостна, животът й протича относително гладко. Но тя има зла сестра - Ерешкигал,
която живее в подземния свят, а името й буквално означава „жената от голямото място долу”.
Гръцката митология е сравнително късна и преди гърците подземният свят е бил управляван от
богиня, а не от бог. В този смисъл Ерешкигал е по-ранна форма на Плутон.
Както започва историята, съпругът на Ерешкигал тъкмо се поминал и погребението щяло да
се състои в подземния свят. Инана чувства подтик да присъства на церемонията, да предприеме
пътуване в царството на Ерешкигал. Тя трябва да слезе на място, което нито харесва, нито
познава и което не е нейното царство. Когато Инана стига до първата порта към подземния свят,
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Ерешкигал я посреща с мрачен и злъчен поглед: „Как се осмеляваш да дойдеш в моето царство?
Макар че си ми сестра, аз ще се отнеса с теб така, както и с всички души, влезли в подземния
свят.” Ерешкигал е в отвратително настроение и когато тя се чувства така, всички страдат. Тя не
се замисля, че Инана е дошла, за да бъде до нея на погребението на нейния съпруг. Ерешкигал не
желае да бъде разумна или справедлива. Тя представлява ранната, всеобща ярост на детето:
когато е гладна или нещастна, всичко е лошо и нищо не е добро.
Седем двери или порти водят към дълбините на подземния свят. Ерешкигал нарежда Инана
да премине през тях и на всеки портал царицата на небесата трябва да се лиши от нещо - от своите одеяния, мантия, скъпоценности, - докато стигне до най-дълбокия подземен свят напълно
гола. Тогава й е наредено да се поклони пред Ерешкигал, да отдаде почит на силата, която я е
ограбила.
Плутоновите транзити може да приличат на среща с Ерешкигал. Нерядко се налага да се
освободим от нещата, чрез които сме извличали нашето усещане за идентичност. Връзки, работа,
система от вярвания, притежания или други форми на привързаност може да бъдат ограбени и
отнесени другаде или да изгубят своята валидност или привлекателност. И все пак в мита Инана
е принудена да се поклони пред Ерешкигал - да отдаде почит на силата, била тя и божество,
която я е ограбила. Ерешкигал е божество, тъмна богиня, но все пак е божествена мощ. Тя е
божеството, посредством което действа един по-висш закон, и накрая трябва да бъде почетена
като част от живота. Да бъдем оголени от нашата идентичност и привързаности не е приятно:
усещаме го по-скоро като проклятие, отколкото като деяние на божество. Колкото и трудно е да
разберем това, Ерешкигал (също като Плутон) служи на по-висша цел. Природата на това
намерение обаче невинаги е непосредствено видима.
Всъщност, в случая на Инана положението става по-лошо, преди да се подобри. Сякаш
събличането до голо и принудителното покланяне не са достатъчно наказание, Ерешкигал я убива
и окачва да се разлага на една кука за месо. Някога щастливата, красива и цъфтяща богиня на
небесата е оставена да виси в подземния свят като мъртво парче месо, задушаващо се в собственото си разложение. Именно това е сторила Ерешкигал на Инана и по същия начин може да бъде
усетен един труден Плутонов транзит. Възможно е Плутон да ни прогони на място, където се
чувстваме пропаднали и окаяни, на някое грозно, отвратително, депресиращо, самотно и
изоставено място. Тези усещания винаги са били вътре в нас, скрити някъде в тъмните кътчета на
психиката ни, останали от детски травми или преживявания от минал живот. Може успешно да
сме се бранили от подобни емоционални състояния, но Плутон/Ерешкигал намира начин да ни
изправи пред тях.
А пък самата Ерешкигал, току-що загубила съпруга си, убила сестра си и разкъсвана от
скръб и ярост, е бременна и й предстои трудно раждане. Тя не е и щастлива в ролята си на богиня
на подземния свят. Била изнасилена като малка и прогонена в подземния свят за наказание; тя още
е бясна заради тази несправедливост. Тази богиня не само представлява смъртта и упадъка, но и
символизира жестоките инстинкти на гневното, наранено и разстроено дете, което много от нас
продължават да носят в себе си, без значение колко се опитваме да крием тези чувства от погледа
на обществото. С мъртвата Инана и отмъстителната Ерешкигал в конвулсиите на болезненото
раждане ние стигаме до най-ниската точка от историята. Но въпреки това, дори нещо да е умряло,
все пак се ражда нещо ново. Една смърт изисква раждане и за раждането е необходима смърт.
Преди да поеме на път към подземния свят, Инана мъдро е инструктирала прислужницата си
Ниншубар да я спаси, ако тя не се завърне от мрачното царство на сестра си след три дни. Инана
знаела, че трябва да отиде на долната земя, но и е била наясно, че може да бъде задържана там. Тя
желаела да слезе в мрака, но взела мерки да се подсигури, че ще успее да се завърне. Три дни
изминали и Инана още я нямало, така че Ниншубар отчаяно призовала за помощ. Отишла при
бащата на Инана и при дядо й по бащина линия, умолявайки ги да направят каквото могат, за да
спасят Инана. И двамата отвърнали, че не са в състояние да отменят онова, което Ерешкигал
определи. Тук имаме две силни мъжки фигури, които нямат власт над Ерешкигал. Това означава,
че специфичната „мъжка” привилегия на властта и надмощието (която по природата си би
трябвало да се опитва да надвие опонента, да се бие с него или да го подчини) не е средството,
необходимо за справяне с Ерешкигал. Предприемането на героични действия срещу Ерешкигал
няма да проработи. Ако се опитаме да се сражаваме с нея, тя само ще си отмъсти още по-гневно и
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по-яростно отпреди.
Накрая Ниншубар отива при бога Енки - дядото на Инана по майчина линия, познат като
бога на водата и мъдростта. Той е променлив и състрадателен, разбира законите на подземния
свят. В някои версии на мита е обрисуван като бисексуален, едновременно мъж и жена: Енки
може да бъде корав, но същевременно податлив и отстъпчив. Той се съгласява да стори каквото
му е по силите, за да спаси Инана. Изстъргвайки калта изпод ноктите си, Енки оформя две малки
фигурки, наречени „оплаквачите” - дребни, двуполови, незабележителни създания. Прошепва им
няколко напътствия и ги изпраща в подземния свят да спасят Инана. Изглежда невероятно, че тези
дребнички и незначителни фигурки ще са способни да се справят с могъщата Ерешкигал, но
именно защото са толкова малки, те успяват да се шмугнат незабелязано в подземния свят. Нито
слугите на Ерешкигал ги залавят, нито пък им се налага да изтърпят унизителното мъчение, през
което е преминала Инана.
Оплаквачите тихомълком допълзяват до Ерешкигал и Инана. Задачата им е да спасят Инана,
но те подхождат по много необичаен начин. Макар че са дошли тук, за да я избавят, те не й
обръщат никакво внимание и се съсредоточават най-напред върху Ерешкигал. Вместо да я хулят,
че е убила Инана, те решават да й изкажат съболезнования, да станат съпричастни с тъмната
богиня. А тя, измъчваща се в родилни болки, оплаква своята съдба: „Горко ми! Горко на утробата
ми!” Оплакваните проявяват съжаление към нея: „Да, ти, която въздишаш, си нашата царица.
Горко на утробата ти!” Тогава, понеже не желаела да бъде богиня на подземния свят, Ерешкигал
се провиква: „Горко ми! Горко на всичко извън мен!”, а те отговарят: „Да, ти, която въздишаш, си
нашата царица. Горко на всичко извън теб!” В съответствие с принципите на днешната терапия на
Роже оплаквачите отпращат към Ерешкигал онова, което тя преживява. По този начин те правят
вайканията й да звучат по-скоро като молитва или литания. Енки ги е научил да утвърждават
жизнената сила, дори когато се разкрива чрез болка и страдание. Дори в тъмнината и
негативността все още има нещо, което да бъде почитано и изкупено.
Ерешкигал е изумена. Никой досега не я е почитал по този начин. Повечето хора прекарват
живота си, опитвайки се да избегнат болката, тъмнината и всичко, което Ерешкигал представлява.
Но оплаквачите са я приели; те благосклонно са й отредили правото да оплаква и да скърби.
Всъщност те й казват: „Имаш правото да бъдеш. Можеш да се оплакваш и да продължаваш
толкова, колкото искаш, ние все пак ще те приемаме.” Ерешкигал, благодарна за това признание,
желае да възнагради оплаквачите и им предлага всеки дар, който биха пожелали. Те молят да им
бъде върната Инана. Ерешкигал се съгласява, напръсква я с нов живот и царицата на небесата е
съживена, свободна да се завърне на горната земя.
Плутоновите транзити нерядко символизират среща с Ерешкигал - време, когато трябва да
отидем долу, „в дупката”, и да се изправим пред нещата у нас, които са болезнени, ненавистни или
грозни. Транзитите на Плутон могат да донесат дълбоко отчаяние: всичко е ужасно и в живота
няма надежда. Хората, които сме мислели, че се грижат за нас, понякога ни разочароват; идеалите
изглеждат кухи и мъртви; онова, което преди е давало на живота ни смисъл и съдържание, сега е
равно на нищо. Но митът ни учи как да се справяме с тези състояния. Оплаквачите на Енки са
ключът, подходът, който ще ни помогне да излезем от мрачния подземен свят, когато сме
залостени там. Точно както оплаквачите на Енки приемат Ерешкигал, и ние трябва да се научим
да се съгласяваме, че депресията, тъмнината, смъртта и упадъкът са част от живота, част от
великия кръговрат на природата. Необходимо е да пожелаем да навлезем в депресията и болката
си, да ги изследваме, да ги почувстваме и да изчакаме те да приключат. Потребно ни е позволение
да скърбим, да оплакваме и да се чувстваме ядосани - не само за хората или нещата, които сме
изгубили, но и за отминалите фази от нашия живот, и за пропадналите идеали, които вече не ни
служат. Приемането позволява на изцелителната магия да заработи. Само когато Ерешкигал бъде
почетена и уважена като божество сама по себе си, и ние, подобно на Инана, можем да се
завърнем на горната земя. Това е урокът на Енки за нас, неговият начин да ни помогне чрез
трудни транзити на Плутон, връщайки ни от подземния свят към нов живот и надежда.
Историята завършва с интересен обрат. Има правило, че ако бъдеш освободен от подземния
свят, трябва да намериш някого, който да заеме мястото ти. Когато Инана се завръща на горната
земя, тя издирва съпруга си Тамуз, който не й е помогнал, когато тя е била там долу, и казва: „Сега
е твой ред, ти трябва да заемеш мястото ми в царството на Ерешкигал.” Ако един компонент в
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една система се промени, тогава цялата система трябва да бъде сменена, за да може да
функционира както трябва. Ако единият във връзката изживява значими психологически
промени, а другият си остане непроменен, партньорството е заплашено да рухне напълно.
Инана била ограбена от всичко, което й е давало идентичност, и била смятана за мъртва,
докато не се появила отново обновена. Единственият начин да се окаже, че имаме капацитета да
надживеем собствената си его-идентичност, е да оставим егото си да умре. Щом всичко, което сме
мислели, че имаме, ни бъде отнето, откриваме, че част от нас още съществува - това е онзи аспект
от съществото ни, който е вечен и неразрушим. Когато това, което сме вярвали, че ни подкрепя,
ни бъде отнето, разбираме какво наистина ни поддържа. Това е подаръкът на Плутон/Ерешкигал.
Глава, сърце и стомах
Всяка ситуация, която срещаме в живота, може да бъде изпитана чрез главата, сърцето или
стомаха. Например, нека кажем, че сме си уредили среща с приятел в театъра. Билетите са у вас и
се предполага, че той ще дойде половин час преди началото на представлението. Вие идвате
навреме, но той не се появява. Изминават десет минути, петнадесет, двадесет и приятелят не идва.
Как ще реагирате?
Ако се справяте със ситуацията чрез главата, ще се опитате да проумеете какво се е объркало
и ще потърсите причината защо не се е появил. Може да проверите в бележника си дали сте на
точното място в уговореното време. Вероятно ще си купите вестник, за да видите дали няма
стачка в транспорта. Главата ще се опита да намери смисъл в случващото се и може би ще си кажете: „Сигурно космосът ми е отредил да бъда някъде другаде тази вечер, ето защо приятелят ми
не е дошъл” или „Може би в предишния си живот съм накарал някого да ме чака и сега това
трябва да ми се върне.” С други думи, ние използваме ума си, за да се отстраним от ситуацията и
да я преценим от непредубедена или обективна гледна точка. Но има и други измерения от нашето
същество, които ще бъдат развълнувани от това събитие.
Преживяването да сме принудени да чакаме ще задейства и чувства в сърцето. То може да се
тревожи за другия човек: „Надявам се той да е добре. Би било ужасно да е претърпял инцидент,
пътувайки за срещата си с мен.” Сърцето вероятно ще се опита да усети съчувствие: „Вероятно е
имал тежко детство, ето защо е от типа хора, които не успяват да идват навреме на срещи.” И найвече, сърцето ще бъде тъжно: „Не е ли това историята на моя живот? Толкова много се надявах на
това и сега съм разочарован.” Отивате си в къщи, поплаквате си, пийвате чаша вино и изпитвате
съжаление към самия себе си или изобщо ожалвате човечеството.
Как реагира стомахът ни? Какво усещаме в корема си, когато някой, с когото сме очаквали
да се срещнем, не се появи? Много вероятно е околностите на стомаха ви да се разбунтуват, да
почувствате напрежение, което е спонтанният отговор на физическото тяло срещу преживяното
разочарование. Инстинктът ще накара червата да се разбунтуват и ще се чувствате ядосани и може
би отмъстително настроени: „Само да го видя пак, ще му покажа, че не бива така да постъпва с
мен!” Вероятно ще изпускаме пара: „Знаех си през цялото време, че в него има нещо непочтено и
незаслужаващо доверие. Защо не послушах себе си?” Дори може да си фантазирате как го
убивате. Тези инстинктивни и примитивни реакции се усещат в областта на стомаха и са
естественият ни отговор спрямо предателството. Инстинктът не е обективен, той не се спира, за да
направи анализ на конкретната ситуация или да се опитва да намери логични и смислени причини
за случилото се. Нито пък отговаря по същия съпричастен начин като сърцето. Възможно е
инстинктивно да се боим, че другия го е сполетяло нещо смъртоносно, възпрепятствало го да
дойде, но това усещане може да бъде придружено от по-голяма степен на страх и вкочаняващ
ужас, отколкото ако произлизаше от сърдечния център.
Транзитиращият Плутон обърква инстинктивните реакции, свързани с областта от картата,
където се движи планетата, или с планетарния принцип, аспектиран от транзита. И във всеки
случай, когато стомахът ни инстинктивно започне да се свива, възбудата се дължи не само на
непосредственото събитие, активирало неговите ответи; сегашната ситуация ще задейства чувства
и емоции от по-ранни времена от живота ни, когато сме били разочаровани или предадени.
Приятел ни кара да го чакаме пред театъра и усещаме гняв и болка, но яростта и мъката, които
чувстваме, не произтичат само от това положение. Реакциите ни може да произхождат от времето,
когато сме били на шест месеца и спешно сме имали нужда майката да дойде и да ни прегърне, но
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тя не го е сторила. Сегашното разочарование ще резонира с онова ранно време и ще извади на бял
свят и емоциите от това преживяване. Когато сме били излъгани или огорчени в ранното детство,
реакциите ни са много интензивни, защото оцеляването ни зависи от присъствието на гледачката
при нас. Животът ни не е застрашен, ако някой не дойде навреме пред театъра, но не се ли появи
човекът, както е обещал, той задейства повторно гнева, произхождащ от период, когато
своевременното пристигане на друга фигура е било въпрос на живот или смърт. Поради тази
причина детето у вас се чувства така, сякаш животът ви е бил застрашен от някой, който не е
дошъл, както е обещал.
Обикновено, както при примера с висенето пред театъра, ще имаме вероятно реакции на
всичките три нива едновременно. Главата ще се опитва да констатира какво се е объркало и да открие смисъл в преживяването; сърцето ще се почувства тъжно и може да се тревожи за
благополучието на другия човек; а стомахът ще изпитва ужас, гняв и ярост. Главата, сърцето и
инстинктът се борят едни с други - главата ни принуждава да бъдем разумни и зрели по
отношение на ситуацията, сърцето ни настоява да бъдем състрадателни и опрощаващи, а през
цялото време инстинктът си представя начини да ни защити и да прехвърли отмъщението и болката върху другия човек.
Под Плутонов транзит ние нерядко се опитваме скоростно да проявим разум и разбиране за
сметка на инстинкта. Страхуваме се от естествените си реакции и използваме главата или сърцето,
за да обуздава инстинкта. Но ако го правим твърде дълго, потисканите естествени реакции
загниват и започват да ни тровят. Неизразеният гняв се обръща срещу нас и атакува тялото.
Крайният резултат би могъл да бъде някой от многобройните психологически или физически
дисбаланси - нервен срив, развитие на тумор, стомашни заболявания, сърдечни проблеми,
поражения на кожата или сексуална немощ. Това не означава, че би трябвало безразборно да
изливаме инстинктивните си чувства върху всеки човек, имал лошия късмет да ги задейства.
Подобен начин на действие наистина не е справедлив спрямо другия, понеже интензивността на
гнева и болката ни в действителност е свързана повече с неразрешени емоционални въпроси от
детството, отколкото със сегашната ситуация. Индивидът, накарал ни да го чакаме пред театъра, е
само катализаторът, който вади на повърхността погребаното в нас.
Дори ако решим да не отприщим инстинктивните си реакции върху друг човек, не би
трябвало да отричаме възникналите емоции. Отново стигаме до идеята за признаване и приемане
на инстинктивната и примитивната страна на нашата природа, без да е необходимо да задействаме
тази част от самите нас директно срещу другите. Още веднъж, ключът е приемането, задържането
и въздържането. Нужно ни е да намерим начини да дадем пространство и време на нашите
примитивни, инстинктивни емоции - такива, които не налагат да се втурнем да купуваме
пистолет, за да застреляме човека, освободил звяра у нас. Да придадем на инстинктивните
реакции някаква форма на творческо изразяване е средство да работим с тях. Може да си отделим
време да напишем какво усещаме - да излеем на листа всичките си мисли и емоции. Постъпвайки
така, ние не само даваме на чувствата пространство за съществуване, но докато го правим, е
възможно и да установим каква е връзката между сегашните ни реакции и по-ранни събития в
емоционалната ни история. Освен това можем да нарисуваме, да очертаем, да изтанцуваме или да
изваем нашите чувства. Всичките тези отдушници са препоръчителни под транзит на Плутон,
понеже дават на естествените ни емоции пространство да изразят себе си. Чувствата, които
отричаме по времето на Плутонов транзит, само ще бъдат заключени, за да се завърнат по-късно с
по-голяма сила. Но ако приемем нашите емоции и намерим за тях безопасна форма на изразяване,
те естествено ще започнат да се променят, да се различават и да се трансформират по някакъв
начин.
След като отделим време за инстинктивните си реакции, ще открием, че започваме да
реагираме и по друг начин спрямо сегашното си положение. Енергията ни може да се прехвърли
по естествен път от стомаха към сърцето: започваме да изпитваме проблясъци на съпричастност
към онези, които са ни разстроили, и да виждаме по-ясно тяхната гледна точка или перспектива.
Или постепенно се оказва, че гледаме на ситуацията от по-обективна позиция и сме способни да
доловим някакъв смисъл в нея или по-мащабна цел, заради която се е стигнало до нея.
Плутоновите транзити активират коренната чакра - енергийния център в основата на гръбначния
стълб. Щом тази енергия бъде задействана, става възможно тя да се прелее към по-високо
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разположените чакри.
Погребаното съкровище
По-рано споменах, че подсъзнанието не е просто складът на отрицателните емоционални
комплекси и отричаните ни примитивни подтици, а представлява и хранилище за неразвити
способности и положителни качества, които предстои да признаем, да разработим и да
интегрираме. Плутон е богът на погребаното съкровище и пътуването към онова, което е заровено
у нас, ще изкопае скрити богатства, някои от които може да не сме знаели, че притежаваме.
Преди да анализираме по-подробно Плутоновите транзити в това отношение, нужно ни е да
изследваме по-отблизо динамиката на развитието на егото и механизма на потискане като цяло.
Ние сме родени на този свят изцяло безпомощни; без любовта на майката или бавачката не бихме
могли да оцелеем. За да спечелим тази силно потребна ни подкрепа, скоро се научаваме да крием,
потискаме или отричаме изцяло тези свои страни, към които обкръжението не е снизходително, а
те обикновено - и особено - са агресията и сексуалността ни. Този процес може да бъде очертан по
следния начин:
подтик

—>

безпокойство

—>

защитен механизъм

Всички ние притежаваме някои подтици, които усещаме, че не са приемливи за околните.
Понеже се страхуваме да изгубим любовта, започваме да се безпокоим за тези пориви и да
защитаваме самите себе си от тях. Потискането е един вид отбранителен механизъм, който може
да бъде използван, но съществуват и множество други. Така егото, или усещането за „аз”,
обикновено е устроено да включва тези импулси и качества, които обкръжението поддържа, и да
изключва онези, които околните не одобряват.
Нашите сексуални или агресивни импулси обаче не са единствените, на които обществото се
чумери. Възможно е и хората, от които е зависело оцеляването ни, да са изразявали
противоречиво или неодобрително отношение към някои наши по-положителни черти, като
присъщите ни енергичност, любопитство или спонтанност. Ако като деца сме усещали, че
обкръжението не одобрява тези качества, вероятно сме се чувствали неспокойни и също сме опитвали да ги отричаме. Накратко, ние ги прогонваме от нашата его-идентичност и ставаме онова,
което трансакционният анализ познава като „адаптираното дете”. Развиваме фалшиво Аз, което да
показваме пред света. След време забравяме какво е съществувало в началото и започваме да
вярваме, че това фалшиво Аз е действителната ни същност. Постъпвайки така, оставаме с
усещането за незавършеност - отчуждени от части от собственото си същество и откъснати от
своята цялостност. Плутоновите транзити разрушават съществуващите граници на егото и
позволяват на скритото у нас да бъде включено в нашата идентичност, следователно те ни дават
възможността да интегрираме положителни способности, които преди сме отхвърляли.
Хуманитарният психолог Ейбрахам Маслоу е бил доста наясно как потискаме нашите
позитивни възможности. Той измисля термина „комплекс на Йона”, за да опише страха от
собствената ни значимост:
Опасяваме се от нашите по-висши възможности (както и от по-нисшите). Ние
като цяло се страхуваме да станем това, което можем да зърнем в най-съвършените си
моменти, под най-перфектните условия, в състоянията на най-голяма смелост. Наслаждаваме се и дори се разтреперваме от богоподобните възможности, които виждаме
у себе си в подобни върхови моменти. И въпреки всичко същевременно тръпнем в
слабост, страхопочитание и боязън пред същите тези възможности.
Защо да се боим от собственото си величие? Една от причините е страх пред отговорността.
Ако признаем напълно потенциалните си таланти, ресурси и умения, би трябвало да се нагърбим с
бремето да сторим нещо, за да ги доразвием. По-скоро бихме предпочели да не ги опознаваме,
отколкото да се изправим пред задачата да поемем отговорност за съществуващото у нас. Друга
причина за отхвърлянето на пълните ни способности може да бъде страхът от мощта, която биха
ни дали. Повече няма да бъдем „малки”. Дали ще използваме нашата власт мъдро, или ще
злоупотребим с нея? Или може би сме изплашени, че ако наистина можехме да изживеем
величието си, другите хора щяха да ни завиждат и да недоволстват, виждайки постиженията ни.
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Транзитарашият Плутон, като ни кара да осъзнаем заровеното у нас, може да иска да се изправим
срещу тези страхове, за да израснем до това Аз, което наистина представляваме.
Да се изправим пред основните грижи
Обсъдихме как някои от детските ни подтици пораждат надигането на безпокойство и
използването на защитни механизми за успокояване на тревожността. Мислителите екзистенциалисти все пак вярват, че неприемливите пориви не са точно онова, което ни кара да се чувстваме
неудобно. Те говорят за определени „първостепенни грижи” - основни факти от живота, пред
които трябва да се изправим по закона на съществуванието, - които също създават безпокойство и
следователно подтикват защитните механизми към действие. Плутоновите транзити отново могат
да ни отнемат тези защити и да искат директно да се изправим пред основните грижи в живота.
Кои са тези решаващи безпокойства, тези неизбежни „дадености” на съществуването?
В книгата си „Екзистенциална психотерапия” Ървин Ялом ги изрежда в четири основни
категории: смърт, свобода, изолация и безсмислие. Ще ги разгледаме една по една.
Всичко, което се ражда, някой ден ще умре. Сега сме живи, но някой ден ще престанем да
съществуваме и въпреки че няма бягство от смъртта, ние по всякакъв начин се мъчим да
заобиколим този факт. Християнството говори за живот след смъртта; езотеричните философи
вярват в прераждането и в същностното безсмъртие на душата. Тези концепции може и да са
верни, но много екзистенциалисти ще твърдят, че тези възгледи са начин да не признаем окончателния характер на смъртта. Една част от нас осъзнава неизбежността на кончината и въпреки
това друга част е ужасена от перспективата на небитието и иска да пребъде. Успокояваме
тревогата пред смъртта, като намираме начини да се „обезсмърним”. Идеята да станеш известен и
да живееш винаги в паметта на хората донякъде смекчава тревогите на егото ни по отношение на
собственото си ограничено съществуване. Писането на книги, сътворяването на произведения на
изкуството, които ще продължат да живеят, след като си отидем, също е удовлетворително за
онази част от нас, която копнее за безсмъртие. Създаването на деца е друг символен начин да
подсигурим продължението на своето битие: ние може да умрем, но част от нас ще остане след
нас. Под въздействието на Плутонов транзит обаче ние нерядко сме принудени да се изправим
пред смъртта, като се сблъскваме с неизбежността на собствената ни кончина или тази на скъп за
нас човек.
Според теорията на екзистенциалистите друга върховна тема е свободата. Ние сме лично
отговорни за онова, което правим, и състоянието на живота ни е резултат от взетите решения - и
съзнателни, и неосъзнати. Само ние отговаряме за този избор. Ако животът ни не е такъв, какъвто
бихме желали да бъде, няма как да виним друг освен себе си. Бихме могли да направим друг избор
или да се справим с нещата по различен начин. Няма как да упрекнем другиго освен себе си.
Фактът, че сме отговорни за собствения си живот, е плашещ, защото е възможно да направим
грешен избор. В своята книга „Бягство от свободата” Ерих Фром приема за очевидно, че някои
хора по-скоро биха живели в тоталитарно състояние, в което друг взема решенията заради тях,
отколкото да се налага да носят безпокойството да правят избор в битието си. Мъчим се да
принудим другите да вземат решенията вместо нас. Приписваме окончателната отговорност за
своя живот на съдбата, на боговете, на нашето подсъзнание - на всичко, само не на самите себе си.
Под транзит на Плутон може да се наложи да се изправим пред факта, че не някой друг, а ние
следва да бъдем държани отговорни за избора, който правим в живота.
Друга основна даденост на съществуването, която смятаме за плашеща, е фактът, че без
значение колко сме близки с другите хора, въпреки всичко си остават пропасти, над които не
може да се хвърли мост. Никой не е в състояние някога да ни опознае докрай, нито пък ние можем
да опознаем изцяло някой друг човек. Родени сме сами и умираме сами. Опитваме се да се
защитим от усещането за екзистенциална изолация, като търсим любов и връзка, особено
симбиотични съюзи, в които се обединяваме или сливаме с друг човек. Ние съществуваме сами и
въпреки това копнеем да бъдем част от нещо по-голямо. Под транзитите на Плутон може да
изгубим връзка или човек, които сме мислели, че никога няма да ни напуснат, и в резултат трябва
да се изправим пред същностната си житейска отделност.
Накрая да разгледаме въпроса с безсмислеността. Много екзистенциалисти вярват, че не
съществуват окончателни истини, че вселената няма друг смисъл освен онзи, който й отредим.
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„Единствената безусловна истина е, че не съществува такава.” Ако наистина е така, тогава защо
ни има и как би трябвало да живеем? Дори изобщо да няма предшестваща съществуването истина,
като човешки създания ние се нуждаем от смисъл, за да придадем цел и направление на живота
си. Трябва ни нещо, заради което да живеем, ръководни насоки, по които да избираме курса си
през битието. Под транзитите на Плутон нерядко откриваме, че начинът, по който сме придавали
смисъл на живота си, вече не работи: система от вярвания, религия, философия или набор от
идеали може изведнъж да се окажат нищожни. Възможно е да се наложи да се изправим пред
перспективата, че вселената няма предопределен смисъл, или да бъдем принудени да преоценим и
преопределим начина, по който придаваме на съществуването си цел и уместност.
Плутон и властовите битки
През която и сфера от картата да транзитира Плутон, нашата съществуваща его-идентичност
е под заплахата да бъде разрушена посредством делата на този дом или чрез принципа,
символизиран от аспектираната от транзитния Плутон планета. Его-то, чието основно желание е
да се самоподдържа, се опитва да се съпротивлява на разпадането, стремейки се да упражнява
власт и контрол над тази област от живота. Например, ако Плутон транзитира през седми дом,
възможно е да сме уплашени, че партньорът ни ще направи нещо, което ще е твърде значимо за
нас, за да се справим с него, и някак си ще застраши връзката. Следователно, опитвайки се да
държим неприятностите под контрол, се мъчим да властваме над другия или над самото
партньорство. Надяваме се, че доминирайки или манипулирайки човека до нас (нерядко чрез
вина), ще можем да избегнем бедствието. Всъщност това не действа. Независимо дали го искаме
или не, Плутон ще намери начин да ни застави да се изправим пред промени в тази сфера от
живота. Не е необходимо те да означават край на връзката, но вероятно ще изискват някакво
изменение в природата на партньорството или потребност ние да се изправим пред някои от Найлошите си страхове в тази сфера от битието.
Като общо правило, властовите битки са обичайни за Плутон - независимо през кой дом се
движи или спрямо коя планета формира транзитен аспект. Тези конфликти може да бъдат мотивирани не само от желанието на егото да предпази себе си (както обяснихме по-горе), но и от нашата
нужда да засилим, да утвърдим и да определим идентичността си, като се сражаваме с друг човек
или група, чиито позиции се различават от нашите. Следователно, ако Плутон се движи през трети
дом или по транзит прави аспект спрямо Меркурий, възможно е да воюваме с близки или съседи.
Транзитира ли през десети дом Плутон или образува транзитен ъгъл спрямо Сатурн, може да
последват битки за надмощие с фигурите на властта, като правителство, началници или родители.
Плутон и миналите въплъщения
Привържениците на теорията за прераждането вярват, че човешката душа пътува към
съвършенството, чието постигане идва след много въплъщения. При всяко следващо прераждане
носим нашата карма - опитът от преживяното в минали въплъщения. Действията, извършени от
нас в предишни съществувания, засягат онова, което ще срещнем в сегашното.
Целта на тази книга не е да дискутирам истинността на философията за кармата и
превъплъщението. Хората, които вярват в теорията обаче, може да са заинтригувани да изследват
Плутоновите транзити по отношение на кармата, която носим от предишни въплъщения. Аз
нашироко разгледах факта, че Плутон активира дълбоко насадени подтици и комплекси,
коренящи се в детството, но привържениците на теорията за прераждането биха заявили, че този
вид емоции и чувства, възбуждани от Плутон, произтичат не само от детството, но и от
изпитаното в минал живот. Например, когато транзитиращият Плутон аспектира нашата Венера,
срещнем ли човек, който ни привлича силно, това може да означава, че сме го познавали в
предишно въплъщение. Той се е върнал в живота ни, понеже с него имаме нещо за разрешаване от
миналото. Или под влиянието на същия транзит сегашният ни партньор би могъл да е посредник,
чрез който кармата ни се връща: той стачкува срещу нас или ни мами, защото в предишно
въплъщение ние сме изоставили или измамили някого. Ако транзитиращият Плутон аспектира
Слънцето, възможно е той да ни върне карма чрез баща ни или мъжете като цяло. Бил ли е жесток
към нас по времето на транзита, теорията за прераждането вероятно ще го изтълкува, че това е
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кармична разплата за собствената ни жестокост като бащи в миналото. Транзитният аспект на
Плутон към Луната би могъл да символизира нашата среща с жена, с която имаме кармична
връзка, или привличането на преживявания посредством майката, които са свързани със събития
от минал живот.
Домът, през който се движи Плутон, ще покаже и областта от живота, чрез която срещаме
минала карма. Ако транзитира през единадесети дом например, забъркване с някаква група или
възникнала ситуация с приятели може да възбуди болезнени въпроси от предишни въплъщения.
Минаващият през пети дом Плутон вероятно ще ни върне кармични трудности посредством
децата. Една жена с такъв транзит беше ужасена от забременяването: тя се чувстваше блокирана
от ирационален страх, че ще умре, ако по това време се опита да има бебе. Потърси съвета на
психиатър, който й каза, че в предишен живот действително е починала при раждане.
Психиатърът я увери, че мрачните предчувствия се дължат на това, че се е случило в миналото, и
понеже вече е станало, не е никак вероятно да се повтори. След като жената успя да си обясни
своя страх и да го припише на нещо специфично, през което е преминала, сегашните й грижи
относно забременяването бяха облекчени.
Не всяка карма е лоша. Умения, силни страни, таланти и ресурси, които сме развили в
предишен живот, също може да бъдат привнесени в сегашното ни съществуване. Плутонов
транзит вероятно ще ги привлече от миналото във връзка със засегнатия от движението му дом
или планета. Например, когато Плутон преминава през шести дом, възможно е да преоткрием
умение или талант, развити от нас в предишно въплъщение. Транзитира ли Плутон в аспект с
Меркурий, може да получим достъп до познание или мъдрост, натрупани в други съществувания.
Разгледани по отношение на кармата и превъплъщенията, и положителните събития, и
катастрофите, които срещаме в живота, не са избрани напосоки или случайни, а отразяват
функционирането на божествената справедливост и служат на душата в нейната еволюция и
завръщането й към божествения източник. За много хора разбирането на сегашните трудности в
светлината на тази философия им помага да намерят смисъл в онова, което трябва да изтърпят.
Понеже могат да различат някаква причина или цел, заради която следва да срещнат подобни
изпитания и предизвикателства, те са по-способни да намерят сила и да решат да се справят с тях
конструктивно. Независимо дали теорията е вярна или не, ако бъде разбрана мъдро и към нея се
подходи със здрав разум, тя би могла да е много ценна за хората в периоди на кризи.
Външно изразяване на Плутон
Нашата дискусия дотук поставяше ударение върху типа вътрешни, психологически промени,
свързвани с транзитите на Плутон - смъртта на съществуващата его-идентичност и възвръщането
на изгубени страни от собствената личност. Възможно е да дадем външна изява на порива на
Плутоновия транзит да събаря и да гради наново чрез откриване на неща във външния свят, които
се нуждаят от промяна или трансформация. Присъединяването към кауза или група, която се
опитва да възстанови обществото, съдействайки за социални реформи, е един от начините за
външно изразяване на енергията на Плутон. Борбата срещу глада и болестите в страните от Третия
свят би могло да бъде друго проявление на транзита на Плутон. И устремът на тази планета да се
изправи срещу тъмнината и да извади на бял свят скритото нерядко се изразява външно в
медицински и научни изследвания или във всякакви форми на издирване в сферите на
тайнственото и непознатото.
Плутон изисква да се изправим срещу суровото, примитивното или инстинктивното у нас.
Възможно е и да подходим външно, като се изправим срещу природата и стихиите. Ако живееш
например цял месец сам в джунглата, може да научиш много неща за по-примитивната или
инстинктивната страна на живота. Плутон е разрушителят на границите и външно транзитите му
нерядко се изразяват във всякакви опити да излезем по някакъв начин отвъд обичайните си
предели. Възможно е да потърсим по-високи планини, които да изкачим при трудни атмосферни
условия. Бихме могли да се пробваме да счупим личния си атлетически рекорд или да осъществим
значима физически промяна в себе си чрез строга диета, бодибилдинг или друг вид активни
физически упражнения.
Но ако изразяваме транзит на Плутон, сражавайки се срещу мрака или негативното в света,
би трябвало да внимаваме да не отричаме онова, което не харесваме у себе си, и да го проектираме
И
Иззппррааттееннаа ннаа w
ww
Цввееттееллииннаа ККррееммааккоовваа 132
ww
w..ssppiirraallaattaa..nneett оотт Ц

върху другите. Факт от живота е, че това, което най-силно ненавиждаме у другите, е същото, към
което сме най-нетолерантни у себе си. Ако не желаем да признаем собствения си капацитет за
ревност, завист, измама, вероломство, насилие, сласт или алчност, ако не искаме да се справим с
тези чувства, няма да харесваме хората, които показват същите качества. В нашата нетърпимост
може да се впуснем в каузи или кръстоносни походи за елиминирането на тази негативност от
света; но ако го сторим, преди да сме разгледали собствената си тъмна страна или подсъзнателни
натрапчиви импулси, това ще бъде едновременно фалшиво и лицемерно - все едно да говорим за
мир, като в същото време размахваме меч.
Ако под транзитите на Плутон се окажем забъркани с хора, които ни мамят или предават,
или с индивиди, изпитващи ревност, чувство за собственост или завист към нас, би трябвало да се
запитаме: „Защо?” Поради каква причина продължаваме да се натъкваме на хидрата зад всеки
ъгъл? Защо действаме като магнит за този тип хора? Дали подсъзнателно не устройваме тези
ситуации? Неосъзнато ли предизвикваме другите към подобни състояния? Природата на живота е
цялостна. Всяко нещо у самите нас, което не осъзнаваме, ще го привлечем отвън, сякаш по волята
на съдбата. Ако нееднократно срещаме коварство, гняв или завист у другите, тогава ни е
необходимо да погледнем навътре и да изследваме нашите собствени отхвърлени или потиснати
възможности да се държим по някой от тези начини. Ако през Плутонов транзит привличаме
разриви и промени чрез външни нещастия или посредством поведението на другите хора, тогава
трябва да потърсим в себе си онази част от своята същност, която не желае да остане в
съществуващата форма или структура. Това отново не означава, че следва да действаме по
разрушителните си пориви, Плутон иска да станем по-осъзнати, повече да разбираме потиснатите
аспекти у себе си. Ако изцяло отричаме Ерешкигал у себе си, тя ще израства все по-ядосана и ще
ни отмъщава, изпращайки любимците си на пътя ни.
Ако привличаме в живота си плутониански хора или ситуации, това нерядко изважда
плутонианското у нас. Мексиканка, която беше емигрирала в Англия, дойде при мен за
астрологически прочит и нейният хороскоп разкри Слънце, Меркурий и Венера, изгряващи във
Водолей, в опозиция на Плутон в Лъв, който попадаше на куспидата на седми дом. Тя основно се
идентифицираше със своите качества по Водолей и виждаше себе си като честна, точна и
принципна, но не беше в контакт със своя Плутон от Лъв, който беше в опозиция на водолейските
й планети, и непреклонно отричаше всякаква възможност да действа коварно, хладно или
потайно. Други хора можеше да бъдат такива, но не и тя! Видях я отново няколко години покъсно, когато транзитиращият Плутон в началото на Скорпион формираше квадратура към
нейните Слънце, Меркурий и Венера във Водолей, а освен това се приближаваше към квадратура
с наталния й Плутон. По времето на тези транзити баща й починал и тя открила, че братята и
сестрите й (които още живееха в Мексико) са се наговорили да се възползват от нейното отсъствие, като я изиграят и не поделят с нея онова, което бащата е оставил на семейството. Когато
жената ми разказваше историята си, лицето й беше станало студено и горчиво. Тя беше решена да
направи всичко възможно, за да ги накаже за нечестното им отношение към нея. Транзитите на
Плутон, действайки посредством коварството на нейните близки (транзитният Плутон образуваше
квадратура към рождената опозиция Меркурий-Плутон), беше успял да извади на показ
отмъстителната страна на собствената й природа, чието присъствие тя изобщо не беше
подозирала.

Транзитите на Плутон спрямо планетите:
общ преглед
Първата част от девета глава за Плутоновите транзити е предназначена да даде на читателя
ръководни насоки какво да очаква под всеки транзит и някои внушения за най-добрите начини да
използваме транзита конструктивно. Много други книги също съдържат чудесни материали за
Плутоновите транзити. „Планети в транзит” на Робърт Хенд, „Транзитите: времето от вашия
живот” на Бети Ландстед,, Астрология, карма и трансформация” на Стивън Аройо, „Астрология
на съдбата” от Лиз Грийн и „Астрология на себеоткриването” от Трейси Маркс - всички те
съдържат раздели за Плутон, които си заслужава да бъдат прочетени. Разработката на Дона
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Кънингам „Холистично лечение на Плутоновите кризи” заслужава специално да бъде спомената:
изцяло посветена на въпросите, свързани с Плутон, тази сърдечно написана книга осигурява
дълбоко прозрение за природата на планетата и типа трудности, травми и награди, които
Плутоновите транзити предлагат. Тя препоръчва и специфични лечителски техники - цветната
терапия на Бах, Калифорнийските есенции, медитация и песни, - всяка от които може да бъде
използвана при разноликите казуси, повдигнати от отделните транзити на Плутон.
Дори и когато транзитният Плутон образува тригони или секстили към рождена планета,
вероятно няма да ни е лесно. Тези транзити нерядко носят също толкова катаклизми, колкото и
транзитен съвпад, квадратура, опозиция или куинконкс. Общо казано, все пак при транзитиращия
тригон или квадратура вероятно повече ще сме свързани с тази своя част, която изисква промяна
или обновяване, и следователно по-малко се противим на онова, което трябва да се случи. Поради
бавното движение на Плутон и периодичните му връщания назад всеки негов аспект спрямо
натална планета или ъгъл ще трае между две и три години, понякога по-дълго. Чувствителните
хора може да почувстват отраженията на Плутон дори когато все още е отдалечен на четири или
пет градуса от точния транзитен аспект. Докато Плутон транзитира до точните градуси, сцената се
подготвя за необходимите промени или пробиви. След като образува точния аспект, планетата
обръща посоката си и тръгва ретроградно, като по това време инициираният от идването й процес
вероятно ще намали скоростта си и ние ще се почувстваме самодоволни или по някакъв начин
възвърнали си себе си. Накрая, когато Плутон тръгне директно и образува аспекта за трети път,
процесът напредва към някакъв вид разрешаване. Например, докато планетата приближава и
прави първата квадратура към вашата Луна, може да ви стане съвършено ясно, че ви е необходима
смяна на житейската ситуация. Но когато Плутон стане ретрограден и формира квадратурата
отново, нерядко се оказва, че всичките ви усилия да се преместите са осуетени или блокирани.
При обратното движение на планетата напред и третата квадратура спрямо Луната е по-вероятно
да успеете да направите необходимата промяна.
Но все пак, не би трябвало да очакваме, че веднага след като Плутон е образувал транзита за
трети път, всичко ще си дойде на мястото. Обикновено има период на „разпадане”, фаза на
настройване към ефектите от транзита, която може да продължи, докато Плутон отиде на два до
три градуса отвъд точния аспект спрямо въпросната планета. Възможно е изобщо да не разберем
колко много ни е променил транзитът, докато не отмине поне една година и не бъдем в състояние
да погледнем по-ясно целия завършен период. Като общо правило Плутоновите транзити нерядко
излагат два отделни етапа: в първата половина на транзита се разрушаваме по някакъв начин, а
втората е фазата на повторното ни изграждане. Или бихме могли да кажем, че първият етап на
транзита символизира слизането ни в царството на Ерешкигал, а вторият е свързан със
завръщането ни оттам - надяваме се - обновени и по-мъдри като резултат от преживяното.

9
Транзитите на Плутон спрямо планетите и през домовете
Плутон-Слънце
Транзитите Плутон/Слънце радикално сменят нашето основно усещане за идентичност.
Остарялата ни същност и начини да бъдем вече няма да са жизнеспособни по това време. По-специално, нужно е неискрените или демодираните аспекти от нашата личност да бъдат освободени и
променени.
Този транзит ни поставя в по-близък досег с качествата, представлявани от нашия слънчев
знак. Ако поради някаква причина не сме изживявали неговите характеристики, ще бъдем заставени да развием тези качества. Както в случая на Кристофър например, роден със Слънце в
Телец в единадесети дом, но със силен воден компонент в картата си (съвпад Юпитер/Венера в
Риби на медиум цели и изгряваща Луна в Рак, образуваща квадратура спрямо Нептун). През
първите 34 години от живота си той много повече се идентифицира и се подчинява на своята водна
и нептунианска страна. Поддаващ се на различни настроения и променлив, сменя една работа с
друга и след като напуска семейния дом на 22 години, никога не се задържа на едно място повече
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от няколко месеца. Транзитиращият Плутон навлиза в Скорпион и започва да образува опозиция
спрямо неговото Слънце в ранните градуси на Телеца. Чрез нова връзка, в която се впуска по това
време, той започва да се интересува от психология и се заема с тригодишен курс на обучение по
психотерапия, където се сблъсква с много себеизследване - и индивидуално, и в групи (отбележете,
че транзитният Плутон се движи през петия дом на романтиката, като образува опозиция и
задейства неговото Слънце в единадесети дом - този на групите.) Един резултат от подготовката е,
че осъзнава дълбокото си желание да пусне корени, да изгради по-дълготрайни структури в живота
си и да се научи да живее порядъчно. По този начин транзитиращият Плутон събужда неговото
Слънце в Телец, позволявайки му да открие по-пълно един централен аспект от своята
идентичност.
Но ако вече сме изцяло в досег с нашия слънчев знак, аспектите на транзитния Плутон спрямо
Слънцето може да изискват да изследваме някои измерения от този знак, които все още не сме
изразили. Например жена със Слънце в Стрелец, до момента пътешествала надлъж и нашир,
насочва вниманието си към друго ниво на Стрелеца и започва да изучава философия и религия,
когато транзитният Плутон стига до квадратура към нейното Слънце. Мъж със Слънце в Риби,
който години наред изживява жертвената страна на слънчевия си знак, като злоупотребява с
алкохол и медикаменти, открива, че транзитният тритон на Плутон от Скорпион към неговото
Слънце му дава силата, необходима му, за да се освободи от тези пристрастявания. Сега той работи
като консултант на хора с медикаментозни зависимости: Плутоновият транзит го прехвърля от
жертвеното до лечителското ниво на Рибите.
В други случаи транзитът на Плутон спрямо Слънцето наистина би могъл да преувеличи
изразяването на индивидуалните слънчеви качества. Плутон борави с крайности и изважда на показ
най-доброто или най-лошото от която и да е планета, засегната от неговото движение. Някои хора с
транзитен съвпад на Плутон и Слънце в Скорпион може да се озоват под влиянието на латентни до
момента натрапчиви сексуални импулси или да се видят обсебени от интензивни чувства на гняв
или омраза, които никога не са подозирали, че имат. Транзитният Плутон в квадратура спрямо
Слънцето във Водолей понякога възвисява личностните идеали и убеждения до такава степен, че
всяко средство за постигането на политическа или социална цел би било оправдано. Транзитната
квадратура на Плутон към рожденото светило в Лъв би показала ламтеж за власт или
съкрушителна потребност да бъдеш известен или изключителен. Въпреки че подобни състояния на
ума са крайни, опасни или неприятни, Плутон работи за разкриването на такива наши качества,
които е нужно да бъдат по-добре разбрани, преработени и изцелени. Екстремизмът под
Плутоновите транзити със сигурност ще доведе до падение и все пак в резултат е възможно да се
поучим от преживяването: вероятно ще се съвземем отново, може би малко по-мъдри и побалансирани.
Слънцето представлява принципа анимус, силата, утвърждаването и себеизразяването. Всеки
транзит Плутон-Слънце в картата на жена е шанс тя да осъзнае по-добре потребността си от
собствена идентичност, а не да се определя само чрез онези, които са й близки. Ако дълго време е
позволявала да бъде доминирана и дефинирана от другите, един Плутонов транзит спрямо нейното
Слънце би могъл да засили недоволството и неудовлетвореността й до такава степен, че да не й
остане друг избор, освен да се освободи от този модел, нерядко по драматичен и решителен начин.
Това е онзи вид транзити, които подтикват жените да изоставят съпруг, а понякога и деца, за да
открият собствената си същност. Няма да бъде вярно да обобщаваме обаче, че транзитите ПлутонСлънце в хороскоп на жена показват само нейната потребност да се свърже със собствената си сила
и себеутвърждаване. По-обичайно е Плутон да действа за промяната на начина, по който ние
самите определяме какво представляваме. Плутоновите транзити към Слънцето преустройват
напълно същността: ако една жена винаги е твърдяла, че не би се омъжила, не би имала деца и не
би заживяла улегнало, под влиянието на разглежданите транзити може да се окаже, че прави точно
това.
За някои жени транзитните аспекти на Плутон към Слънцето (това е приложимо и за
транзитния тригон и секстил) може да описват промени или трудности, през които преминават
мъжете в живота им. Наблюдавал съм доста случаи с жени, чиито съпрузи под влиянието на тези
транзити изживяват кризи във вид на делови или финансови катаклизми, здравословни проблеми
или значими житейски преходи, като съкращения, пенсиониране или смърт на родител. В подобни
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случаи жените срещат Плутон непряко чрез мъжа и по един или друг начин ще бъдат променени в
резултат на преживяваното от него.
Запознанството с плутонианец или мъж от типа Скорпион (или понякога жена с такава
природа), който променя нейното съществуване, е друго възможно проявление на транзит
Плутон/Слънце за една жена. Човек, когото тя среща, би могъл да упражни властно, почти
омагьосващо влияние над нея и вероятно тя или който и да било друг не ще успее да стори много,
за да спре това привличане. Новият човек ще отразява или подпомага нейния досег с качествата в
самата нея, които през този период са готови да бъдат осъзнати.
Мъж с транзитен аспект Плутон-Слънце ще трябва да се изправи срещу въпроси, свързани с
властта, идентичността и утвърждаването. Ако все още не е развил или изразил своята воля или
авторитет, тези транзити ще му помогнат да го стори. В разглежданите от мен натални карти, в
които случаят е такъв, транзитите Плутон/Слънце носят възможности за упражняване на по-голяма
власт и самоувереност в работната обстановка, сякаш през този период външният свят окуражава
мъжа да открие тази своя страна. Отначало човек може да злоупотреби с новопридобития си
авторитет, но все пак единствено притежавайки власт, може да се научи да я използва мъдро.
Привикнал ли е един мъж към позициите на сила и контрол, определял ли е своята идентичност в
живота главно чрез работата, транзитът на Плутон спрямо Слънцето нерядко има много различен
ефект. С други думи, ако той вече се е издигнал до върха и е демонстрирал авторитета си и пред
света, и на себе си, може би за него е време да смени посоките. Вероятно ще пожелае да използва
енергията си на изцяло ново поприще, превключвайки от една линия на работа към друга. Или
мъжът може напълно да се откъсне от позициите на власт и отговорност, за да се погрижи за други
страни от природата си и да обърне вниманието си към своя личен живот или към развиването на
латентни артистични или творчески пориви.
В тези два противоположни примера - мъж, който е изстрелян до върха в познание за властта,
и друг, вече притежаващ авторитет, но усещащ потребност да промени този курс, - можем да
открием начина на действие, лежащ в основата на всеки Плутонов транзит. Която и планета да
аспектира транзитиращият Плутон, той може да работи по сферата от живота, представлявана от
този планетен принцип, по три различни начина:
1. Ако сме били извън досег с областта от битието, символизирана от планетата,
която е аспектирана от транзита на Плутон, имаме шанс да се свържем с тази своя
страна и да я развием. В случая със Слънцето това означава по-нататъшно разгръщане
на нашата власт и авторитет.
2. Ако вече в някаква степен сме въвлечени в сферата от живота, указвана от
планетата, която транзитният Плутон аспектира, тогава транзитът внушава, че е дошло
време да рафинираме, задълбочим или подобрим начина, по който изразяваме този
принцип или се свързваме с него. В случая със Слънцето това означава да се научим как
по-мъдро и по-умело да прилагаме властта.
3. Ако сме се идентифицирали прекалено много със страната от съществуването,
свързана с планетата, която Плутон аспектира, Плутон по-скоро ще иска да развием себе
си по някакъв друг начин, отколкото да се придържаме към направлението, което досега
сме следвали. Плутон ще допринесе за промените по избор (ние се решаваме на тях) или
по принуда (външните обстоятелства ни ги налагат). И в двата случая е дошло време да
изследваме други равнища или измерения на принципа, представляван от планетата в
контакт с Плутон. В случая със Слънцето, вместо да упражняваме своя авторитет във
вече съществуваща кариера, нищо чудно да имаме нужда да открием друг излаз,
посредством който да се самоопределяме и да изразяваме себе си.
И при двата пола е възможно връзката с бащата да влезе във фокуса. Дете или млад
човек с разглеждания транзит често преживява проблеми с бащата - властови битки с него,
насилие, стаявани кръвосмесителни чувства, излизане на бащата от семейния дом и в някои
случаи неговата смърт. Всеки от изброените случаи ще засегне дълбоко характера на детето и
идентичността му по-късно в живота. Неочакваните рани от този период ще оставят дълбоки
белези върху психиката и един млад човек се нуждае от допълнителна грижа, помощ и
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разбиране по времето на труден транзит Плутон/Слънце.
Независимо от възрастта, ако прекалено много сме се идентифицирали с бащата, били сме
привързани или контролирани от него, този транзит показва потребност да прекъснем връзката и да
се освободим от неговата доминация, за да разкрием кои сме всъщност. По това време е вероятно
да възникнат битки за власт. Бащата може да иска да поемем в една посока, но ние усещаме нужда
да тръгнем в друга. Той се уповава на едно нещо, а ние утвърждаваме вярата си в друго. Подобни
властови сблъсъци нерядко са потребни като начин по-ясно да очертаем границите между себе си и
бащата и да установим по-голяма автономност и независимост. В някои случаи този транзит
описва съвършено радикално прекъсване на връзката с него, усещане, че трябва да изгорим
мостовете зад себе си. След като транзитът премине, може да си променим мнението и да потърсим
сдобряване.
Тоталното скъсване с бащата е един от начините, по които се проявява транзитът ПлутонСлънце. Под неговото влияние обаче нерядко е възможна и противоположната ситуация. Плутон
променя нашата връзка с принципа, с който се свързва. Ако сме имали стари затруднения с бащата,
Плутоновият транзит към Слънцето вероятно ще промени тези обстоятелства. Имаме
възможността да изведем на повърхността стари проблеми с бащата, да поработим по тях и да
подобрим връзката си с него. Плутон нерядко възбужда проблеми, но той ни дава и възможността
да трансформираме съществуващи модели, дори и отдавна заседналите у нас.
В някои случаи транзитите Плутон-Слънце сочат, че самият баща изживява труден или
разрушителен период - заболяване, пенсиониране или различни други емоционални и
психологически кризи. Понякога разглежданите транзити са свързани със смъртта на бащата събитие, което неизбежно ще ни се отрази много силно. Когато си отива родител, всички стари
въпроси и конфликти около него излизат на повърхността. Нужно ни е време не само за да
оплакваме загубата на бащата, но и да скърбим за пропадналия шанс да разрешим някои от
проблемите, които сме имали с него, или за пропуснатата възможност да демонстрираме
неизразената си любов или благодарност към него. Чувства на гняв, негодувание или вина,
свързани с бащата, може да изплуват на повърхността и е извънредно важно да си дадем времето и
пространството да бъдем с тези емоции. В книгата си „Холистично лечение на Плутоновите кризи”
Дона Кънингам внушава, че е възможно да се изправим пред неразрешените емоционални
проблеми с нашите родители и да ги разрешим дори и след смъртта им. Това може да бъде
улеснено от някаква форма на консултации по раздялата или в някои случаи - със съдействието на
компетентен медиум или психиатър. Кончината на бащата, подходящо оплаквана, може да ни освободи и да ни позволи да изразяваме себе си така, както не е било възможно, докато баща ни е бил
жив.
Дори и да не съществува заместител на процеса на скърбене, вярата в безсмъртието на душата
може да бъде голяма утеха в подобни ситуации. Спиритуалистите говорят за „другата страна” равнището на съществуване, където пребивават нашите души след края на живота. Вярва се, че
след като починалите са се установили удобно от другата страна, те са способни да разглеждат
събитията на Земята и дори да се опитват да се свързват с нас или да ни предават съобщения.
Нерядко покойниците идват чрез сънищата или с посредничеството на медиум. Баща, който е
преминал отвъд и е освободен от бремето и оковите на физическото тяло, може да е в състояние да
ни дари с любов, подкрепа и разбиране така, както приживе не е успявал.
Плутон разрушава формите, но създава и нови. Под Плутоновите транзити ражданията са
също толкова често явление, колкото и смъртта. Когато Плутон транзитира в аспект спрямо
Слънцето в хороскопа на мъж, той би могъл да стане родител, вероятно за първи път: да умре като
син, за да се прероди като баща.
Плутон-Луна
Докато транзитите Плутон-Слънце се съсредоточават върху въпроси, свързани с
утвърждаването, властта и авторитета (темите на анимуса), транзитите Плутон/Луна по-директно
засягат царството на емоциите и чувствата (анима). Аспектите на транзитиращия спрямо Луната
Плутон задействат дълбоко запечатани образи и модели, останали от детството. Като деца ние си
създаваме „мнения”, основани на нашето взаимодействие с майката и обкръжението, за това какво
място е светът и какъв тип човек представляваме. Например, ако майката е отзивчива спрямо
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нуждите ни, ще си създадем мнението, че светът е безопасно място. Развиваме силна вяра в живота,
усещането, че битието ще ни подсигури онова, което ни е потребно, че то е на наша страна. Още
повече, ние се припознаваме или идентифицираме с добрата майка и това ще допринесе за една
положителна представа за себе си: „Мама ме обича достатъчно, за да се грижи за мен; следователно
аз трябва да съм добър човек.” Но ако майката или ранното ни обкръжение не откликват на
нуждите ни, ще си изградим мнение, формулировка за живота или сценарии, които разглеждат
света като несигурен. В този случаи ще се отъждествим с лошата майка и ще заключим, че навярно
сме недостатъчни или неадекватни, понеже тя не се грижи за нас.
Нашите преживявания от детството оставят дълбок отпечатък - дори да не си спомняме
съзнателно тези формиращи преживявания, те ни въздействат на подсъзнателно равнище. Те са
част от нашата лична митология, набор от вярвания и очаквания за самите нас и за живота като
цяло. Носим ги някъде в себе си и тълкуваме по-късните събития през призмата на тези ранни
образи и заключения. Един експеримент илюстрира този принцип. Няколко кученца били
подложена на токов удар, който те можели да избегнат, докато други претърпели неизбежен
електрически шок. По-късно двете групи били подложени токов удар, от който можели да се
изплъзнат. Онези от тях, които по-рано били преживели избягването на удара, лесно успели да го
сторят отново; но мъничетата, първоначално претърпели неизбежния токов удар, не били способни
да се изплъзнат от удара, от който имало изход. Предишното им преживяване ги било научило, че
ударите са неизбежни - въпреки че в последния експеримент случаят не е бил такъв, те са се
намирали под въздействието на предишното си очакване или модел. По-ранното обуславяне не им
позволило да открият нови възможности в ситуацията.
По същия начин и нашите детски преживявания оформят определени очаквания и
предразположение да възприемаме по-късните събития в живота според модели, които
потвърждават ранните ни убеждения. Ако имаме положителни очаквания и упование за себе си,
избирателно ще възприемаме или филтрираме сред преживяванията онези неща, които подхождат
на очакваното от нас. Ако представата ни за себе си е отрицателна или поддържаме схващането, че
светът е мрачен и застрашителен, именно наблюденията ни ще се върнат обратно към нас. Животът
си има начин да услужва на нашите очаквания.
Начинът, по който сме възприемали майката, обкръжението и самите себе си като деца е
показан отчасти от знаковото разположение и рождените аспекти на Луната в наталните ни карти.
Ако нощното светило образува, да кажем, тритон към Венера или Юпитер, в представата за
майката и ранното обкръжение вероятно ще има някои положителни чувства и асоциации. Но ако
Луната е в труден аспект спрямо Сатурн, Уран, Нептун или Плутон, вероятността от ранни
проблеми във връзката се увеличава, понеже стресиращите аспекти на тези планети описват
трудности във взаимоотношенията с майката и смущения в успешното удовлетворяване на нашите
ранни нужди. По-късно в живота, когато транзитиращият Плутон аспектира Луната, той ще
задейства отново тези ранни модели, нерядко чрез проблеми - понякога застрашителни - в
сегашната връзка. Поради тази причина Плутоновите транзити към Луната - особено когато
светилото има тежки рождени аспекти - невинаги са приятни. И все пак те ни предоставят
възможността да открием дълбоко насадените у нас комплекси и да научим нещо повече за тях.
Използвани разумно, транзитите Плутон-Луна са в състояние да инициират процес, който ни
позволява да разберем и вероятно да разплетем пагубни емоционални модели, настойчиво
преследващи ни от детството. Как най-добре можем да улесним тази възможност?
Не сме в състояние да отидем никъде, докато не приемем мястото, където сме. Първо ни е
нужно да допуснем до съзнателността емоциите - каквото и да са те, - които по това време излизат
на повърхността. След като приемем чувствата си, можем да започнем да ги анализираме поотблизо. Най-напред следва да се за питаме по какъв начин ранните преживявания биха
допринесли у нас да се развият подобен тип модели и вярвания. Транзитите Плутон-Луна не само
активират ранни комплекси, но в съответствие с изследователската и проникваща природа на
Плутон те ни позволяват да изучим нашите емоции в голяма дълбочина. Прозренията не носят
автоматично промяна, но са предвестник на крачка в тази посока.
Например да вземем случая на мъж, роден с квадратура между Луната и Сатурн. Тя внушава
ранна представа за трудности (Сатурн) около майката (Луната), както и проблеми (Сатурн) с удовлетворяването на най-основните емоционални и физически потребности (Луната). Мъжът
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произхожда от бедно семейство и майка му е трябвало да работи, за да допълва приходите на
бащата. Като дете той я е викал, но тя често не е била около него по времето, когато най-много я е
искал. Съответно си е създал ранна представа или схващане, че той не заслужава любов и светът не
е проводник за удовлетворяване на неговите потребности. Чувствата, породени от това, че нуждите
му не са били удовлетворявани, били така болезнени, че мъжът скоро се научил да се предпазва по
единствения начин, по който е можело да го стори едно дете: той просто отхвърлял тези
потребности. Накрая, след повтарящи се провали, престанал да се стреми към майката.
Когато транзитиращият Плутон стига до съвпад с Луната, той задейства рождената
квадратура Луна-Сатурн. Представите и въпросите, свързани с тази рождена квадратура, са
съживени отново. По същото време мъжът колебливо създава връзка с една жена, но го е страх да
се отвори за нея и да покаже емоциите си. Възприемайки го като студен и дистанциран, тя
прекратява отношенията си с него. Нашите дълбоко насадени комплекси имат начин да се докажат
като истински: неговият личен мит му казва, че той е човек, който не получава необходимото му, и
следователно е по-добре да не признава чувствата; но тъкмо нежеланието му да показва емоциите
си накрая прогонва жената. Преживяното от мъжа разочарование, когато транзитният Плутон изявява квадратурата му Луна-Сатурн, събужда същия вид емоции, които е изпитвал с майката. В
конкретния случай той остава толкова опустошен от провала на последния си опит за връзка, че
търси помощта на психотерапевт. Тук виждаме умението на транзитиращия Плутон не само да
излага комплексите, но и да ни дава възможност да започнем да ги променяме. Приемайки, че му е
нужна помощ (допускането на потребност), мъжът направи своята първа крачка към смяна на
модела.
И при двата пола транзитите Плутон-Луна могат да събудят отново цяла палитра чувства от
миналото: любовта и омразата, изпитвани към майката, завистта ни заради нейната власт, ярост,
негодувание, тъга и депресия. Без значение колко психологическа работа върху себе си сме
извършили до момента, под тези транзити можем да направим още. Вероятно в продължение на
години сме се опитвали да променим някой от своите емоционални товари, но той няма да
помръдне, преди да дойде именно онзи транзит, който ще ни помогне. Няма по-подходящо време
за почистване на емоционалния ни дом от транзитите Плутон-Луна.
За мъжете транзитът Плутон-Луна може да бъде много важен, защото представлява
възможност да се разровят по-надълбоко в чувствената си природа. По това време е по-вероятно
един мъж да се усеща необичайно докачлив, прекомерно реагиращ и свръхчувствителен. Вероятно
ще е изненадан от типа емоции, които открива у себе си. Дотогава мъжът доверчиво е посрещал
живота, но когато този транзит настъпи, той се чувства тревожен, меланхоличен, раздразнителен,
объркан и вече не така сигурен в себе си. Накратко, неговите чувства го заливат, а рационалността
му интелектът и здравият разум отстъпват. Подобно на главите на хидрата, няма как да се справим
с емоциите, задействани от транзита Плутон-Луна, ако се опитваме да ги усмъртим. Повечето мъже
обаче не са свикнали да отделят време за чувствата си: ще се опитат да си кажат, че не изпитват
никакви чувства, а може да потърсят начини да се издигнат над тях и да ги „поставят на мястото
им”. Когато Плутон аспектира Луната, това вероятно няма да бъде възможно. Ерешкигал изисква
да бъде призната и да й се обърне внимание, тя не приема да бъде любезно отхвърлена или
накарана да млъкне. Мъжете с тези транзити се нуждаят от време, за да бъдат със своите чувства и
да ги изследват - дори и това да не се смята за основното, което трябва да направят, дори ако по
това време не могат да действат както обикновено. Ако един мъж сега отбягва своите емоционални
проблеми, по-късно те ще се появят отново - по-силни отвсякога, нерядко приемайки формата на
физически болести.
Мъжът може да преживее този транзит чрез някоя жена в неговия живот: има вероятност
неговата майка, съпруга, приятелка или дъщеря да преживява труден период. Или сега той ще
срещне жена, чиято природа е силно обагрена от Плутон или Скорпион, и тя ще го промени по
някакъв начин. И за двата пола транзитът понякога означава смъртта на майката. Възможно е под
неговото влияние сега жените да бъдат привлечени или обкръжени от жени с плутонианска или
Скорпионова природа, да преминават през някакъв вид „Плутонова” фаза. Майка, дъщеря, сестра,
приятелка или колежка би могла да бъде посредникът, чрез когото срещаме Плутон във всяка от
неговите форми.
Луната е един от астрологическите сигнификатори на физическото тяло и когато Плутон
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транзитира спрямо Луната, самото тяло може да премине през много промени. Това е особено
вярно за жените. В някои случаи транзитите Плутон-Луна показват проблеми с женските органи матката или гърдите. Всичко, свързано с женските функции - менструация, бременност и т.н., - е
предразположено към усложнения, когато Плутон транзитира спрямо Луната. Скрити проблеми,
които преди са оставали неустановени, сега могат да бъдат видени и диагностицирани. Разглежданият транзит нерядко се проявява и по други начини освен чрез физическите разстройства и
нямам намерение да плаша жените за него. Но все пак, ако ще бъдете под влиянието на транзит
Плутон-Луна в рамките на следващите пет години, има смисъл редовно да ходите на
профилактични прегледи с цел всеки възможен проблем да бъде открит в ранен стадий. Много от
потенциалните здравословни заплахи на този транзит, ако бъдат забелязани достатъчно рано, се
лекуват успешно.
Когато Плутон транзитира спрямо Луната, връзката на жената с нейната собствена
женственост може да се промени. Възможно е тя да забременее и да пръв път да носи дете; вече не
е просто дъщеря, сега тя става майка. Транзитите Плутон-Луна понякога се свързват с аборта,
следователно трябва да се внимава, за да се избегнат нежелани бременности по това време. Препоръчително е бременните жени под влиянието на този транзит да не пресилват нещата: те се
нуждаят от много време за почивка и приспособяване към промените, които стават с тялото. За повъзрастните жени разглежданите транзити нерядко се свързват с потребността от трансформиране
на начина, по който са изразявали лунните си функции. Понеже децата порастват и започват да
водят собствен живот, може да се наложи майките да намерят друг начин да удовлетворяват
желанието си да се грижат за някого, а не само за собствените си отрочета. Когато Плутон отнема
Персефона от Деметра, богинята на земята изпада в дълбока скръб, но по-късно се пригажда към
променения си статус, основавайки школа, в която да преподава своите мистерии. Майките, чиито
деца са пораснали и са напуснали дома, могат да последват примера на Деметра. Трябва да оплачат
тази отминала фаза от битието, но после ще са в състояние да намерят нови отдушници, които ще
ги удовлетворят емоционално. Някои жени може да открият работа, където да гледат немощни
хора и да се грижат за тях, и по този начин да изразят своите лунни функции на по-имперсонално
равнище. Други вероятно ще се обърнат към ученето и ще се запишат на курсове, които дават
храна на ума и душата. В някои случаи Плутоновите транзити към Луната се проявяват физически
като менопауза и нужда от хистеректомия. В такъв случай жената трябва да оплаче отминаващата
фаза от живота и загубата на част от себе, докато не открие ново усещане за собствената си ценност
и идентичност.
Детето с труден транзит Плутон-Луна обикновено го преживява посредством майката. Тя
може да преминава през значима промяна или разрив и в резултат неговото чувство за сигурност да
е застрашено. Децата или младите хора под влиянието на тези транзити може да се нуждаят от
допълнителни грижи, разбиране и успокояване. При юношите транзитните аспекти Плутон-Луна
се свързват с радикалните трансформации на тялото в пубертета. И за двата пола във всяка възраст
разглежданите транзити може да означават важно преместване или смяна на дома, изтръгване от
корените и нужда да се преустроят в ново обкръжение. Някои хора ще изразят транзита на много
практично ниво и ще сменят дизайна на домашния си интериор. Много вероятно е тези външни
промени да отразяват вътрешна психологическа трансформация.
Плутон е в състояние да извади на показ най-лошото или най-доброто във всяка планета,
която засегне с транзит. Аз поставих ударение върху най-проблематичните емоционални
комплекси и модели, които и хармоничните, и трудните транзити могат да възбудят, както и върху
представения от тях потенциал за трансформация и психологически растеж. Транзитите ПлутонЛуна нерядко активизират някои много силни положителни чувства. Виждал съм доста случаи на
индивиди под влиянието на тези транзити, които изпитват неподозирана до момента дълбочина на
собствените емоции. Заредени с обновена емоционална сила и убеждение, те изживяват по-силно
от всякога способността си да оценяват живота, да обичат и да проявяват съпричастие към другите.
На някакво много дълбоко равнище те се чувстват така живи, както никога досега.
Плутон-Меркурий
Царството на Плутон е подземният свят, далеч под повърхностното равнище на живота и
именно там Плутон приканва Меркурий. Едно от най-явните въздействия на транзита ПлутонИ
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Меркурий е подтикът да проникнем по-дълбоко в природата на действителността - и вътрешната, и
външната. Повърхностното разбиране на живота не е онова, което удовлетворява Плутон - повече
от всяка друга планета той представлява порива да стигнеш до дъното на нещата. Когато
транзитира спрямо Меркурий, Плутон иска ние да използваме ума и интелекта си, за да проучваме
и да изследваме възможно най-щателно всички въпроси, които ни засягат.
Поради тази причина един аспект на транзитния Плутон към Меркурий очевидно ще улесни
обучението и изследователската работа. Човек може да прекарва часове, дни, седмици и години,
проучвайки специфична сфера или въпрос. Плутон е планетата, свързвана с интензивността и
страстта, и когато транзитира спрямо Меркурий, умът се нуждае от нещо, което да го стимулира
или възбужда. Обикновено това е чудесно време за търсене на познания или започване на обучение
- всичко, което занимава или пленява ума. Всеки транзит Плутон-Меркурий е по-лесен за справяне,
ако Меркурий разполага с нещо конструктивно, върху което да съсредоточи своето внимание.
Плутон подканва Меркурий да изследва и да научи повече за скритото и по-малко явното в
живота - да се рови в нашите тайни и да проучва мистериите. Това може да означава всичко - от
разследваща журналистика или научно изследване до изучаване на окултното. До известна степен
познанието дарява власт и разбирането как нещо функционира е първата стъпка в придобиването
на господство над него. Под транзит Плутон-Меркурий първичната мотивация да овладеем
конкретно поле от познанието може да бъде свързана с желанието да придобием власт и контрол
над тази сфера от живота. В много случаи това е възхитително и здравословно начинание.
Изследователите в медицината трябва да разберат кой е причинителят на дадено заболяване, преди
да успеят да открият лечение или предпазни средства срещу него. В други случаи обаче търсенето
на познание в името на властта лесно може да бъде покварено. Под влиянието на транзит ПлутонМеркурий изкушението да се използва знанието по негативни начини - като средство за
манипулиране или изнудване на другите - може да бъде начинание, на което някои хора не ще
устоят. Черната магия е много повече от тема на безброй филми на ужасите: тя действително
съществува и се практикува доста повече, отколкото мнозина допускат. При транзитите ПлутонМеркурий се подлага на съмнение целият диапазон от въпроси, в които влагаме познание.
Както вече видяхме, Плутон придава сила на планетата, влязла в досег с него чрез транзит.
Меркурий се свързва не само с ума, но и с речта, писането и други форми на комуникация. Когато
Плутон транзитира спрямо Меркурий, нараства не само умствената сила: увеличава се и умението
да влияем на другите и да ги настройваме. Обратното, при разглеждания транзит нашите собствени
мнения и идеи са отворени към промяна. Плутон разрушава и изгражда наново каквото и да
докосне, а когато се свърже с Меркурий, някой, когото сме срещнали, или нещо прочетено или
научено би могло да революционализира нашите вярвания, обичайните ни начини на мислене и
погледа ни върху живота. Значимостта на промяната в убежденията или в отношението не е за
подценяване. Алберт Швайцер пише: „Най-великото откритие на всяко поколение е, че човешките
създания могат да променят живота си, изменяйки своите умствени схващания”. Вернер Хайзенберг - изследовател в сферата на атомната физика, също демонстрира, че „самият акт на
наблюдение засяга обекта на наблюдението”. Преди около две хиляди години гръцкият философ
Епиктет отбелязва: „Хората се безпокоят не от нещата, а от виждането, което имат за тях.”
Следователно нашият ум играе решителна роля в определянето на онова, което представлява
светът за нас. Под транзит Плутон-Меркурий начинът, по който възприемаме живота, се променя и
оттук се изменя целият ни свят.
В географията на психиката една гранична линия се съпротивлява на останалото:
разделението между осъзнатото и онова, което е подсъзнателно. Плутон се асоциира със скритото
или погребаното в подсъзнателните кътчета на психиката. Когато транзитира спрямо Меркурий,
Плутон ни заставя да насочим вниманието си към тази област, да изследваме лежащото в нея.
Плутон изпраща Меркурий да действа като вестител между подсъзнателния и съзнаващия ум. Тези
транзити изискват да се разровим в нашето подсъзнание, за да върнем онова, което открием там, в
съзнателността. Поради тази причина всеки транзит на Плутон към Меркурий е идеално време за
изследване на това, което ни разтреперва. Плутон позволява на Меркурий да проникне по-дълбоко
от обикновено и това е период, по времето на който психотерапията, медитацията, интроспекцията
или работата по сънищата биха могли да служат за отварянето на ума по начини, невъзможни
преди. Под транзитите Плутон-Меркурий Плутон е способен да отведе ума ни на места в самите
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нас, които досега не сме изследвали истински, и част от намереното в дълбините на нашата
психика може изобщо да не бъде приятно за разглеждане.
Впечатления и спомени от ранния живот - съзнателно запомнени или не, изопачават и
замъгляват начина, по който виждаме живота в настоящето. Преживяването да бъдеш необичан
или нееднократно пренебрегван като дете ни предразполага да очакваме отхвърляне по-късно в
битието. Като възрастни ние ще тълкуваме поведението на другите хора и отношението им към нас
в светлината на очакването или убеждението, че няма да ни харесат. Те може да не ни отблъскват;
но понеже именно това очакваме, точно така ще възприемем действията им спрямо нас. Този модел
придава допълнителна сила на старите ни схващания. Това е порочен и болезнен цикъл, който е
труден за прекъсване. Но когато Плутон транзитира спрямо Меркурий, нашите умове са в
състояние да изследват по-задълбочено от обикновено, давайки ни възможността да зърнем някои
от най-дълбоко вкоренените ни подсъзнателни вярвания и житейски нагласи. Така повече
осъзнаваме сценариите и моделите, управляващи начина, по който възприемаме, подреждаме и
тълкуваме преживяното. Вникването в съществуването на тези подсъзнателни сценарии е първата
стъпка, за да предприемем действия с цел да ги променим.
Понякога транзитът на Плутон към Меркурий (особено транзитните ъгли съвпад, квадратура
или опозиция) се проявява под формата на депресия. През голяма част от времетраенето на тези
транзити умът ни може да бъде угнетен или по-сериозен от обичайното. Мислите или чувствата,
които някога сме били способни да отминаваме с пренебрежение, ще ни се натрапват, дори може
да ни обсебят. Не е чудно през този период да бъдем обзети от мисли за смъртта (Плутон - богът на
смъртта, досяга Меркурий, ума). Сънища или фантазии за инциденти или болести, или други
плашещи мисли и предчувствия може да нахълтат в съзнанието - будно или заспало. Понякога
умът периодично бива обсебен от картини с инстинктивна или примитивна природа - поразителни
сексуални образи, могъщи агресивни пориви, гневни и разрушителни мисли и импулси. Плутон
сграбчва ума и изважда на повърхността представи и мисли, които обикновено сме успявали да
държим скрити или чието съществуване сме отричали.
Мнозина вероятно ще се шокират от онова, което си мислят или си представят в такъв
период, и това време вероятно ще е тревожно - особено ако не се смятат за хора, податливи на
подобни натрапчиви импулси. Може да им бъде трудно да видят нещо градивно в случващото се,
но би било от помощ, ако разберат, че Плутон се е заел да извади на повърхността такива техни
черти, пред които трябва да се изправят, за да станат по-цялостни. Отново, както разисквахме порано, Плутон не желае да действаме по тези мисли и подтици. Но за да се справим ефективно с
нашите потайни импулси и образи, те първо трябва да ни се изяснят - именно това прави
транзитиращият спрямо Меркурий Плутон. След като те бъдат признати, чак тогава ще можем да
боравим с енергията, съдържаща се в тези натрапчиви импулси и комплекси. Да работим по тях може би терапевтично със съветник или анализатор, или самостоятелно по някакъв начин означава да приемем мотивацията зад тях и по-добре да я разберем. Ако си отделяме време, за да
запишем мислите си или да им придадем някакво творческо изражение чрез рисуване, танци и т.н.,
ще си помогнем да се справим с тях по-продуктивно. Цветните есенции на Бах или различни
видове терапии за тялото - например шиацу, хомеопатия или акупунктура - също ще позволят на
тялото да се справя по-ефективно с промените, които транзитите Плутон-Меркурий се опитват да
осъществят. Тези транзити понякога съвпадат с временни умствени или творчески блокажи, пред
които трябва да се изправим и да ги изтърпим, преди да усетим новите енергии.
Подсъзнанието е не само склад на ранните сценарии и модели: то е и резервоарът на
неизползваните потенциали и умения, очакващи да бъдат развити. Пътешествие в подсъзнанието
означава възможност да се свържем с таланти и умения, които по-на-татък ще бъдат по-добре
реализирани. Транзитите на Плутон спрямо Меркурий биха могли да послужат за откриването на
латентни умствени или словесни умения, неизползвани в тяхната пълнота. Понякога ще открием
усет за езици, интелектуален капацитет или умение да пишем и да общуваме.
Меркурий е свързван с рутината и всекидневните взаимодействия с непосредственото
обкръжение. Отбиването до кварталния магазин за мляко, писмо или телефонен разговор с приятел
или роднина, бъбрене със съседи, излет сред природата през уикенда - всичко това е под
управлението на Меркурий. Под транзит Плутон-Меркурий е възможно нещо съвършено рутинно
или обикновено в крайна сметка да ни въвлече в повече усложнения от очакваното или дори да се
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развие в събитие от голямо значение.
В частност отрицателните подмолни течения и неразрешените проблеми с роднините или с
техните близки нерядко излизат на повърхността, когато Плутон транзитира спрямо Меркурий.
Днешен проблем или ситуация би могла да бъде посредникът, чрез който детското негодувание и
ревност се появяват отново. Плутон ги изважда на открито, където има по-голям шанс да бъдат
разрешени. За нещастие, това невинаги е крайният резултат - особено в случая с тежките транзити
Плутон-Меркурий. Някои хора не са способни да видоизменят ненавистта, болката или обидата,
която усещат към роднина, или не могат да се справят с емоциите, които някой сродник изпитва
към тях. Ако случаят е такъв, най-вероятно по времето на транзита ще прекратят
взаимоотношенията с въпросния роднина. Но извън описания конфликт между самите нас и някой
сродник, транзитиращият спрямо Меркурий Плутон в хороскопа на даден индивид би могъл да
сочи, че негови роднини или близки преживяват труден период или етап от живота. Възможно е
родственик да страда от емоционални или финансови спънки или да се разболее. В някои случаи
тези транзити - особено ако са свързани с четвърти или осми дом, показват смъртта на роднина.
Както при всяка смърт, необходимо е време да се скърби. Тъгуването може да се изразява не само
чрез работа върху мъката, но и чрез осъзнаване на евентуалното чувство за вина („Защо не
направих повече?”) или гняв и негодувание („Защо умря сега, преди да бяхме успели да изгладим
проблемите си или да направим нещата, които искахме да сторим заедно?”) Най-общо казано,
транзитите Плутон-Меркурий са време, когато изследването на въпросите, свързани със смъртта,
може да ни доведе до нейното по-дълбоко разбиране.
Плутон-Венера
Планетата Венера е свързана с три основни сфери от живота: връзки, съзидателност и
стойности. Когато транзитиращият Плутон направи аспект спрямо рождената Венера, именно в
тези три области е най-вероятно да се случи промяна, разрив или трансформация. Ще разгледаме
всяка от тях поотделно.
С оглед на въпросите за връзките, транзитите Плутон-Венера се проявяват по много различни
начини. Ако вече сме женени или ангажирани в сериозно партньорство, транзитиращият Плутон
ще тества здравината или истинността на съюза, принуждавайки ни да разгледаме какво не е наред
във връзката. Неща, от които не сме доволни в партньорството, но не сме направили нищо за тях
или не сме им обърнали много внимание, започват да се усещат с такава интензивност, че трябва да
ги признаем и да се изправим срещу тях. Например при мен дойде една жена, когато транзитиращият Плутон образуваше квадратура спрямо рождената й Венера. От години тя била сексуално
разочарована от брака си, но продължавала да пренебрегва неудовлетворението си. Връзката
вървяла добре в толкова много други отношения, че тя се опитвала да не обръща внимание на
сексуалните проблеми. Но щом Плутон започна да транзитира в квадратура към нейната Венера,
жената повече не можеше да сдържа своето разочарование, въпреки че се страхуваше да каже на
съпруга си и рискуваше да възбуди неразбирателство. Накрая тя намери куража да сподели своите
чувства с него и двамата започнали да работят над сексуалните си проблеми. Като общо правило,
ако можем да се изправим пред проблемите, които Плутон надига, аспектирайки по транзит
Венера, и да ги разрешим успешно, има доста голяма вероятност връзката да се задълбочи и в
резултат да стане по-силна. Това, което потенциално е подкопано или застрашено, излиза на
повърхността и се изяснява. Така Плутон пречиства Венера и съответно - връзката. Тя умира
такава, каквато е била, и се преражда на съвсем ново ниво или продължава да съществува по
напълно нов начин.
В някои случаи обаче Плутонов транзит към Венера (дори и транзитният тригон или секстил)
би могъл да възбуди трудности или въпроси, които се оказват нетърпими. Плутон понякога разкрива толкова дълбоко насадени различия, че - дори и при най-добри намерения - съюзът не може да
оцелее. Възможно е единият или другият партньор да не желае да приеме проблемите във връзката
или просто да не е способен да промени обичайните си модели на свързване. Ако Плутон с
транзита си формира съвпад или квадратура към нашата Венера, нерядко тъкмо ние прекъсваме
връзката. Ако транзитният Плутон е в опозиция спрямо Венера в хороскопа ни, тогава другият
може да скъса с нас. На практика обаче, дори с транзитен съвпад или квадратура, съществува
вероятност партньорът да си тръгне или да приключи нещата. Както при всеки транзит на
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външните планети спрямо Венера, ще срещнем промяната или разрива по избор или принудително.
Ако не желаем да се изправим пред истината в една връзка или проявяваме неохота да се справим с
проблемите, нуждаещи се от разрешаване, тогава нашият партньор може да постъпи така, че да ни
принуди да се изправим срещу онова, което сме отбягвали или отричали.
Плутонов транзит спрямо Венера би могъл също да сочи, че партньор или любим човек
преживява много трудна и предизвикателна фаза от живота. Възможно е той да се разболее или да
изпитва сериозни психологически смущения или проблеми с работата. В тези случаи изпитанията
пред нашия партньор поставят на изпитание и нас, карат ни да се променим. В усилията ни да подкрепяме другия може да открием у себе си ресурси, които дори не сме предполагали, че
притежаваме. В крайна сметка в някои случаи транзит на Плутон към Венера съвпада с
физическата смърт на партньор. Ако самата връзка „умира” под транзит Плутон-Венера, ще трябва
да потъгуваме точно така, както бихме скърбили за починал човек.
Когато Плутон транзитира в аспект към Венера, настоящите проблеми във връзката действат
като катализатор за събуждането на дълбоко насадени емоционални комплекси, останали от
детството. Например, открием ли, че нашият партньор има друга връзка, не само ще се
почувстваме наранени и предадени, което е свързано с непосредствената ситуация, но и ще се
свържем с емоции, спотайващи се в нас още от детските години, когато сме били застрашени
защото бавачката ни е обръщала повече внимание на друг човек. Животът ни като деца живот
зависи от това да има някой до нас, да ни откликва, да се грижи за нас. Ако не сме център на
вниманието на човека, който ни отглежда, това е много плашещо и поражда страх, че ще бъдем
пренебрегнати, напуснати или оставени да умрем. Тези несигурности и травми от ранния ни живот
могат да бъдат задействани отново от неверността на сегашния ни партньор. Съвсем не искам да
кажа, че непосредствената ситуация на партньорска недискретност сама по себе си не е разстройваща: ние сме изиграни, измамени и разочаровани; дори само това би било в състояние да
предизвика силни реакции. Но тези естествени ответи стават по-сложни и по-интензивни, когато
бъдат преплетени с детски страхове от смърт и изоставяне. Много вероятно е като възрастни
нашето действително физическо оцеляване да не зависи от верността на партньора ни, но все пак
уплашеното дете, което живее вътре в нас, ще реагира на неблагонадеждността на партньора така,
сякаш съществуването ни действително е заложено на карта.
Ако случаят е такъв, разбираемо е, че ще реагираме мащабно и крайно спрямо такава
ситуация; дори може да ни се иска да убием партньора или третия във връзката. Малкото дете,
което си фантазира как унищожава лош родител, не е способно да осъществи деянието, но
възрастният, у когото по този начин е било събудено вътрешното дете, е достатъчно зрял
физически, за да превърне разрушителните илюзии в действителност. Сам по себе си
транзитиращият спрямо Венера Плутон вероятно не би предизвикал достатъчно ожесточена
реакция, за да доведе до убийство или насилие, но ако този транзит (или някой друг сериозен
преход, който се случва по същото време) задейства и рождения Марс, това нерядко подсигурява
нужния тласък, водещ до подобни крайности. За щастие невинаги се стига толкова далеч - въпреки
че и това се случва. Но все пак остава въпросът: какво можем да научим от тези ситуации - каква
стойност има в необходимостта неразрешените ни детски комплекси да излизат на повърхността?
Само ако пак се свържем със заровените в подсъзнанието ни комплекси, ще успеем да ги
култивираме и в крайна сметка да ги трансформираме. Сегашните трудности с партньора,
протичащи под Плутонов транзит спрямо Венера, изваждат тези комплекси на повърхността. След
като вече са изнесени на най-горното ниво на съзнанието, можем да ги изследваме по-пълно, което
е първата стъпка към продуктивната работа с тях. Веднъж освободена, за творената в капана на
един комплекс енергия може да бъде по-конструктивно реинтегрирана в психиката.
Консултацията, терапията, медитацията или определена форма на лечение - като хомеопатията,
цветните есенции на Бах, акупунктурата и т.н. - ще подпомогне този процес.
Ние разисквахме транзитите Плутон-Венера с оглед на партньор, който събужда ревността и
гнева ни. Но в много случаи, които съм виждал, тези транзити (особено при транзитната опозиция
Плутон-Венера) се проявяват в живота ни като страната, навличаща си нечия ярост или ревност.
Възможно е ние да сме човекът, който застрашава съществуващата връзка, и постъпвайки така,
действаме като катализатор за активиране на ревността, завистта или гнева на партньора. (Дори и
да сме напълно невинни, човекът до нас може да си въобразява, че някак си го мамим, и извежда
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най-лоши подозрения от нашето всъщност безобидно поведение.) Когато Плутон транзитира
спрямо Венера, той иска ние да изживеем интензивни емоции и чувства чрез любовта и връзката;
ако не подклажда чувствата ни, тогава ние ще се окажем нечия мишена. Отново следва да се
запитаме защо привличаме подобна ситуация. Има ли някаква истина в обвиненията на нашия
партньор; ако е така, какво във връзката се нуждае от разглеждане и обсъждане? Дали пък не
провокираме по някакъв начин половинката си да изразява и да изживява чувствата, които сме
отхвърляли и проектирали от самите нас?
Независимо дали вече сме ангажирани във връзка, транзитите Плутон-Венера биха могли да
въведат в живота ни нов човек, към когото усещаме силно, неустоимо привличане. Засегнато е
нещо дълбоко и нямаме друг избор, освен да последваме чувствата си, дори с риск да застрашим
съществуващото партньорство. С транзитите Уран-Венера новата връзка би могла да послужи като
катализатор за промяна на живота ни по някакъв начин и после да свърши така внезапно, както е
започнала. Под транзитните аспекти Нептун-Венера е възможно отношенията да ни разочароват и
да се разпадат в продължение на години. Но ако една нова връзка се развие под транзит ПлутонВенера, по-вероятно е тя да е трайна и да замени вече съществуващата. Типът човек, в когото се
влюбваме под влиянието на тези транзити, нерядко е някой, в чиято рождена карта са силно
изявени планетата Плутон или знакът Скорпион. Предвид силната чувствена природа на такъв
човек не е изненадващо, че подобни връзки са много интензивни и призовават за повече
ангажираност и участие, отколкото партньорство, развило вре при транзитни аспекти на Уран или
Нептун спрямо Венера.
Транзитите на Плутон към Венера са време за открития - предначертано ни е да се срещнем с
някои свои страни, с които не сме били напълно в досег. За младите хора, за които цялата сфера на
връзките е нова, този транзит може да означава огнена, страстна, всепоглъщаща въвлеченост и
въвеждане в областта на секса и интимността. За човек, вече придобил опит във връзките, също ще
има нещо ново, вълнуващо и по-пълно по отношение на партньорството, което ще започне, когато
Плутон засегне Венера. Иначе връзката вероятно ще възбуди страни от нас, които другите
партньорства не са досегнали, и ще пробуди нашите най-дълбоки чувства, емоции и комплекси.
Онези от нас, които се гордеят със своето спокойствие, рационална и контролирана природа, може
да се окажат силно изненадани.
Ако сме ангажирани с артистични или творчески изяви, това също ще бъде засегнато от
транзитите на Плутон към Венера. В някои случаи средството, чрез което сме свикнали да работим,
се променя: актьорите преминават към режисура, публицистите започват да пишат белетристика,
танцьорите стават хореографи. Обстановката може да остане същата, но посланието да се смени
радикално, отразявайки значителна трансформация във философията или системата от вярвания,
които се налагат по това време. В някои случаи транзит Плутон-Венера е съвпадал с изоставянето
на кариера в сферата на творчеството, за да може човек да се отдаде на друг вид професия; но
много по-вероятно е под транзитите Плутон-Венера творците да усетят нарастване на артистичното
вдъхновение. Идея, представа или тема ги обсебва изцяло и те отдават всичките си сили, за да й
придадат някаква форма. Всичко творческо, с което се работи по това време, ще възбуди могъщи
емоции и ще принуди участниците в този процес да се изправят пред дълбоки комплекси или чувства, до момента държани в тайна и непреодолени.
Все пак, преди да се отдадем на изследване на новото творческо вдъхновение, може да е
необходимо да преминем през период, когато творческата ни сила да е привидно блокирана или
възпирана. Така е, понеже енергията, която по принцип се използва за насочване на творческия
процес, временно бива присвоена от психиката за други цели - вероятно за осъществяване и
поддържане на значими психологически промени, които е нужно да настанат по това време. С
други думи, нашата страстна енергия се обръща навътре, не разполагаме изцяло с нея, за да
продължим да творим по обичайния начин. Най-добре е просто да се оставим на този процес - след
като вътрешните промени бъдат осъществени, ще имаме нов приток от творческа енергия и след
време ще разглеждаме целия период като необходима предсъзидателна депресия. За нещастие
много хора, изплашени и смутени от такъв блокаж, нерядко се насилват да работят през този
период - само за да открият, че крайният резултат далеч не ги удовлетворява. Други може да се
обърнат към алкохол или медикаменти, за да притъпят усещането за безсилие или с надеждата, че
тези вещества някак ще подкладат вдъхновението им. Макар да е съвършено естествено (дори и
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част от процеса) да се бориш срещу творческия блокаж по този начин, ще служим по-добре на
работата си, ако се примирим с временното творческо затишие. Непродуктивната фаза може да
бъде потребна, за да подсигурим на психиката времето и пространството, необходими за
осъществяването на промените, диктувани от по-дълбоките нива на подсъзнанието по това време.
Планетата Венера също се свързва с цял набор от ценности: какво ценим, кое според нас е
красиво или ни е скъпо в живота. Стойността на нещата най-често е определяна от финансовата им
стойност - следователно Венера традиционно се свързва с парите и богатството. Така че
Плутоновият транзит към Венера би могъл да промени финансовото ни състояние; в зависимост от
природата на транзитния аспект (тригон, квадратура или опозиция и т.н.) и други фактори в
рождената карта по това време е възможно да се случат крайни обрати в състоянието. Изобщо
транзитите на Плутон към Венера често показван смяна или промяна на нашата ценностна система
като цяло: онова, на което ние преди сме придавали значимост, високо сме ценили или сме се
надявали да постигнем, вече не ни изглежда толкова привлекателно или заслужаващо нашето
уважение. Когато Плутон транзитира спрямо Венера, старите ни стойности линеят и умират, за
известно време може да сме объркани и колебливи, да не знаем какво наистина искаме или желаем.
Би могъл да последва неудобен период, когато знаем какво не искаме, но не сме сигурни какво
точно желаем. Към края на транзита обаче ще се появят нови стойности и въжделения, които ще
заменят старите.
Нашата ценностна система диктува вида на избора, който правим в живота. Ако уважаваме
парите, избираме тях; ценим ли свободата, избираме неща, които биха довели до по-голяма свобода; ако за нас е значима сигурността, търсим всичко, даващо ни по-голяма сигурност. Промяната
на ценностите въздейства мащабно. Може да сме преуспели според старата си ценностна система,
но ако тези неща вече не ни удовлетворяват, необходимо е да внесем значителни промени. Така
транзитът на Плутон спрямо Венера е в състояние драматично да подкопае основите, върху които
се е градил животът ни преди него.
Вероятно най-важната и най-драматична промяна, която бихме могли да изживеем под
транзит Плутон-Венера, е да се научим повече да обичаме и да ценим самите себе си. По-лесно е да
се каже, отколкото да се направи, и по принцип за тази цел на първо място трябва да изследваме
по-ранния си живот и ситуациите, хората или събитията, допринесли за формирането на
евентуалната ни негативна представа за себе си. Ако сами не се ценим, по-вероятно е да направим
такъв житейски избор, от който няма да бъдем особено доволни. Започнем ли да обичаме и
уважаваме себе си заради онова, което представляваме, естествено ще избираме неща, които
отразяват и поддържат здравословно себепочитане. Кризите, свързвани с транзитите ПлутонВенера, далеч не са лесни; но ако в крайна сметка ни позволяват да открием по-голямо усещане за
нашата собствена стойност, битките ни със сигурност не биха били напразни.
Плутон-Марс
Когато транзитният Плутон аспектира Марс, идва време да научим повече за нашите
агресивни подтици, стремежи за власт, естествени желания и сексуалност. В много случаи
ефектите от тези транзити могат да бъдат просто драматични, особено когато транзитиращият
Плутон образува съвпад, квадратура или опозиция към Марс. Транзитните тригони или секстили
на Плутон спрямо Марс обикновено са по-лесни за преодоляване.
Плутон се рови под нашите обичайни граници и защити: така той ще ни накара да се
разкрием и ще ни застави да се изправим срещу всяка планетна енергия, която аспектира по транзит. Ако не сме били в досег с нашата агресия, аспект на транзитиращия Плутон спрямо Марс ще
ни принуди да се споразумеем с тази стана от природата ни. Сексуалният подтик е важна страна от
човешкото ни инстинктивно поведение, същото се отнася и за агресията. Естествената или
същностната враждебност, с която сме родени, ни позволява да израснем и да се справяме с
живота, тя е сила, обезпечаваща устрема да се движим напред, да научаваме нови умения и да се
развиваме във всичко, което бихме могли да бъдем. Ако сме били мързеливи и сме допускали
други хора да ни казват какво да правим и къде да ходим, един транзит на Плутон към Марс може
да ни пробуди. Нещо се случва и ние откриваме стремеж към власт или порив за себеизразяване,
който не сме заели, че съществува в нас. Под тези транзити нерядко разбираме - вероятно за първи
път - какво наистина искаме в живота и се свързваме с волята и енергията, потребни за осъщеИ
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ствяване и реализация на тези желания. Внезапно съзираме цели, които сме решени да постигнем,
места, където се стремим да отидем, неща, които категорично искаме да научим и да направим, и
хора, на които вече не ще разрешим да ни пречат.
Но ако вече имаме разбиране за нашия Марс и от години сме вървели по един коловоз,
транзитът Плутон-Марс би могъл действително да ни накара да спрем. Вероятно ще възникнат
външни обстоятелства, които да ни блокират и да стане невъзможно или просто неосъществимо да
продължаваме в дотогавашната посока. Или губим интерес към сегашните занимания. Онова, което
сме търсели, вече не изглежда уместно: нещо отвътре ни казва: „Поспри, време е да ревизираш и да
преосмислиш подтиците и желанията си." В този период може да се чувстваме така, сякаш изобщо
нямаме цели или искания, но това е междинно ниво, когато старото не работи, но новото все още
няма как да бъде усетено. Вероятно просто трябва да седнем и да чакаме, докато новите подтици и
свежи желания не се проявят.
Също като Слънцето, Марс въплъщава принципа анимус и представлява онази част от нас,
която се стреми да изрази индивидуалността ни чрез действие, утвърждаване и власт. В хороскопа
на жена транзитът на Плутон към Марс би могъл да послужи на нейното свързване с енергията на
анимуса у нея. Ако тя е била твърде пасивна и смирена, транзитите Плутон-Марс по-скоро ще я
накарат да осъзнае потребността да се утвърди такава, каквато е. Сънищата за мъже - особено за
насилници или такива, които я преследват или се опитват да я атакуват - са индикации, че мъжката
енергия в нея се събужда. И все пак, ако е била прекалено доминирана от мъжкото у себе си,
транзитите Плутон-Марс по-скоро ще блокират или възпират (временно) нейната агресия и
напористост в опит да я подпомогнат да намери други начини за свързване със света, различни от
Марсовия.
Транзитите Плутон-Марс активират страната анимус и у мъжете и ако един мъж не е
изживявал своята самоуверена страна, вероятно ще я открие под тези транзити. Но ако твърде
много се ръководи от енергията на своя анимус, тогава транзитите Плутон-Марс биха могли да
бъдат времето, когато ще му е нужно да се научи как да променя или да сдържа непреодолимите си
подтици или амбиции.
Дотук разисквахме два различни начина, по които Плутоновите транзити въздействат върху
Марс. В първия случай те събуждат латентна или скрита до момента положителна природа, докато
във втория случай нашата самоуверена страна вече е активна, но Плутон променя фокуса на целите
и подтиците ни или трансформира начина, по който даваме воля на агресията си. Като общо правило транзитиращият Плутон (1) ще интензифицира планетната енергия, засегната от него по
транзит, или (2) ще оспори и ще трансформира обичайните начини, по които изявяваме
принципите, представлявани от тази планета. Например да разгледаме въздействията на транзитите
Плутон-Марс върху изразяването на гнева или агресията. Ако до момента не сме били в досег с
нашата ярост, един транзит Плутон-Марс би разкрил затворена в бутилка ярост, която дори не сме
подозирали, че е в нас. Определена степен на гняв в живота е здравословна - имаме нужда от него,
за да се борим срещу несправедливостта или да се справяме с хората или нещата, които ни пречат
да успеем в онова, което усещаме, че трябва да правим. Но един транзит Плутон-Марс (особено
транзитният Плутонов съвпад, квадратура или опозиция спрямо Марс) нерядко ще разкрие различен вид гняв - много по-ранна, по-примитивна детска ярост, отдавна погребана у нас. Този тип гняв
е всичко друго, само не и възпитан. Но за онези от нас, които вече са проявявали склонност към яд
и безразсъдно поведение, транзитите Плутон-Марс ще обслужват различно предназначение.
Нямаме нужда да разкриваме дълбоката си ярост - вече знаем, че я има, тя нерядко ни обзема.
Вместо това нашият урок е да видоизменим или пренасочим този разрушителен гняв по по-полезни
или конструктивни канали. В тези случаи транзитите Плутон-Марс имат причудливи начини да
възбудят яд, като в същото време създават обстоятелства, правещи невъзможно или непрактично
да изплюваме отровата си. Вместо да отприщваме гнева си и да нападаме другите хора, трябва да
намерим алтернативни начини да изразим яростта си или да открием първичната причина за яда и
недоволството, за да я премахнем.
Например при мен дойде една жена, в чийто хороскоп транзитиращият Плутон през
Скорпион образуваше съвпад с рождения й Марс. Тя не беше човек, който да се нуждае да открива
войнствената си страна, понеже през целия й живот непосредственият й отговор към хората, които
са я огорчавали или наранявали, бил да отприщи яростта си и да ги наругае. През тридесет и петте
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години, които изживяла до онзи момент, инкасирала два провалени брака, цяла върволица от
връзки, завършили зле, многобройни работни места, от които я изритвали, и три съдебни процеса,
където предявявала обвинения към хора, които според нея я били оклеветили. По времето на
консултацията ни жената беше много ядосана на баща си заради негова забележка към нея. Той
обаче бил толкова болен и така объркан, че тя сметнала за неправилно да изразява гнева си
директно към него. Жената се оказала в неловко положение: в други обстоятелства щяла да изрази
гнева си, но в случая усещала, че не бива да постъпва така. Транзитът Плутон-Марс изискваше тя
да се справи с яда си по друг начин, не както в миналото. Плутон желаеше тя да трансформира
прилагането на своята Марсова енергия, да я сдържа и да остава с нея, а не да отприщва яда си.
През следващите няколко месеца жената ходеше на курс по танци и движение, което й позволи до
известна степен да изразява физически тези емоции. Отделяше време всеки ден да пише за своите
чувства и да изследва видовете недоволство и нараняване, които носеше в себе си от детството. По
този начин не само физически се разтоварваше от гнева си, но и успяваше да използва своята ярост
като начин да прозре по-надълбоко в психиката си и в ранните си комплекси.
Когато транзитиращият Плутон образува съвпад, квадратура или опозиция към рождения
Марс, може да се чувстваме разярени, въпреки че много от нас ще направят каквото е по силите им,
за да го отрекат. Опитваме ли се обаче да потиснем тези емоции, увеличаваме шансовете да
накараме околните да действат стихийно спрямо нас (което е вярно за всеки тежък транзит на Плутон към Марс, но особено се отнася за транзитната им опозиция). Нещата у нас, които отхвърляме,
сме склонни да привличаме от страна на другите. Отричането на стихийните ни чувства също може
да се прояви в обръщането им навътре, срещу самите нас, под формата на саморазрушителни
подтици и поведение (по-вероятно е в случаите на транзитен съвпад или квадратура Плутон-Марс)
или дори болест. Ако успеем да намерим куража да се изправим пред гнева и яростта си,
намаляваме риска да ги привлечем отвън и пресичаме присъщата им опасност да гният в душите
ни. И отново, това, че в нас има ярост, не означава, че трябва да я изразяваме; щом я признаем,
имаме възможността да открием други начини да работим с тази енергия или да я направляваме.
Под транзитите Плутон-Марс можем да извисим Марсовата си енергия, да я пренасочим или
да научим нещо повече за нея посредством различни видове външни отдушници. Например
агресивните пориви и нуждата да упражняваме власт и влияние ще получат удовлетворение, ако се
присъединим към каузи и организации, чрез които се борим за промени, усещани от нас като
нужни за обществото. Някои хора може да се включат в проекти за борба против бедността или
болестите. Или е възможно да подложим на изпитание упорството и силата си чрез бодибилдинг,
състезателни спортове или опълчване срещу стихиите - лагеруване сред природата, катерене или
плуване.
Плутоновите транзити към Марс възбуждат и сменят не само самоувереността и агресията. Те
могат да засегнат и сексуалната ни природа и подтици. Има няколко общи правила, които да
приложим тук: (1) хората, които не са били в досег със своята сексуалност, биха могли да осъзнаят
наличието й; и (2), онези, които вече открито и свободно са дали израз на своите сексуални пориви,
нерядко откриват, че един транзит Плутон-Марс възпира или блокира техните обичайни модели на
изразяване и в крайна сметка променя начина, по който се свързват сексуално с другите. Очевидно
е, че конкретната проява на тези транзити зависи много от възрастта. Ако сме на пет на десет
години и транзитният Плутон аспектира Марс, по-вероятно е това да се изяви във въпроси,
свързани със събуждането на сексуалността. Тийнейджърите под същите транзити биха могли да
се вманиачат по секса или да се страхуват от силните чувства или натрапчиви импулси, които той
надига у тях. В някои случаи могат да станат жертви на сексуално малтретиране.
При възрастните транзитите Плутон-Марс нерядко показват и потребност да се изправим
пред нашата сексуалност и да я разберем по-добре. Те може и да принудят хората да признаят сексуалното си недоволство и трудности. Една жена, която дойде при мен за тълкувание, беше
омъжена от двадесет години и никога не се беше чувствала сексуално задоволена от своя съпруг.
Тя се примирявала с проблема през цялото това време, но когато транзитният Плутон образува
квадратура спрямо нейния Марс, усетила, че повече не издържа. Неспособна да разреши
сексуалния си проблем със своя съпруг, жената го напусна и скоро се запозна с мъж, с когото
намери удовлетворяваща във физическо отношение връзка. В друг случай един мъж, живял
предимно без сериозни ангажименти, под влиянието на транзитния съвпад на Плутон с рождения
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му Марс накрая призна своята хомосексуалност и се присъедини към група, чрез която би могъл да
срещне друг мъж. Тези примери илюстрират принуждаващото въздействие на Плутон в областта,
представлявана от планетата, която той аспектира по транзит.
Все пак Плутон може и да блокира, да възпрепятства или да сменя сексуалното изражение особено ако сме били склонни да злоупотребяваме или да прекаляваме с тази енергия. Под този
транзит необвързаните дотогава хора може да открият секс, но и обратното също е вярно: ако
имаме модел на безразборни връзки или сме били доминирани от сексуалните си подтици и
апетити, един транзит на Плутон към Марс би могъл да донесе преживявания, чийто резулрат е
промяната на тези тенденции у нас. Един етап от процеса на трансформацията понякога е
временното затихване на сексуалния ни нагон. Може да се страхуваме, че той си е отишъл
завинаги, за да открием по-късно, че се завръща, но с различно качество.
Транзитите Плутон-Марс са в състояние да засегнат нашето сексуално изразяване, агресивни
пориви, анимуса в природата ни или начина, по който преследваме нашите цели. В частност
транзитният Плутонов съвпад, квадратура или опозиция към Марс могат да бъдат много трудни и
не всеки ще успее да се справи по положителен начин с тези периоди. Но ако сме в състояние да се
изправим и успешно да боравим с подобни транзити, те предлагат страхотна възможност за
психологическо израстване, личностно развитие и за мъдро и справедливо прилагане на нашите
сили.
Плутон-Юпитер
Изправени пред свят, който нерядко изглежда безразличен или хаотичен, ние търсим начин да
придадем смисъл на нашето съществуване. Чувстваме се по-сигурни, ако има смисъл в случващото
се в живота, вмествайки нашите преживявания в някакъв по-широк модел или мащабна
обясняваща рамка. Планетата Юпитер се свързва със способността на психиката ни да създава
символи -склонността да придаваме смисъл на събитията и на случайно подбрани, идващи отвън
стимули, които срещаме във всекидневието.
Понеже Плутон разрушава и изгражда отново всичко, което докосне, когато аспектира
Юпитер по транзит, може да се окажем лишени от илюзии или разочаровани от онова, в което
преди сме вярвали. Начинът, по който сме откривали посока в живота или сме усещали
смислеността на света, вече може да не върши работа и аномалиите в нашата система от вярвания
стават явни или започваме да се съмняваме в собствената си представа за Бога. Съществува ли
изобщо Господ? Ако го има, как допуска страданието и болката, които виждаме навсякъде около
нас? Смъртта на една философия или религиозно убеждение може да ни остави разклатени,
лишени и объркани: основата е измъкната изпод краката ни и вече не знаем в какво изобщо да
вярваме. Загубата на скъпа за нас система от вярвания трябва да бъде оплакана почти като нечия
смърт. Ще усещаме не само тъга и липса на цел, но бихме могли да чувстваме гняв или да смятаме,
че нашата вяра ни е .предала, или да мислим, че сме виновни и трябва да бъдем наказани, защото
вече не се уповаваме на нея. Накрая, след един празен период, когато старите ни вярвания вече не
действат, но все още не са открити нови, може да се появим обновени и с възстановена визия за
битието и неговия смисъл.
Плутон обаче може да надигне и да съживи принципа, представляван от планетата, която той
аспектира по транзит. Ако досега не сме се интересували особено много от цялостния смисъл на
съществуването, един транзит Плутон-Юпитер е способен да промени всичко това. Прочетена
книга, лекция, която сме посетили, „шанс” да се срещнем с човек, който ни отваря за нови идеи, би
могъл да ни отвори дверите към царството на метафизиката, философията и религията. Под тези
транзити битието ни нерядко се променя радикално заради нова вяра или система от убеждения,
която ни обсебва. Ефектът е подобен на разговор - понякога новооткритата вяра или цялата сфера
на философията и религията ни поглъщат без остатък. Нито Юпитер, нито Плутон правят нещата
наполовина и когато тези две планети са свързани по транзит, ние стигаме до крайности - потъваме
в интензивно четене, учене, отдаваме се изцяло. Изведнъж усещаме спешна необходимост да
изследваме всички житейски „защо и поради което", да открием истината и да я изживеем.
Приятелите и семейството може да ни гледат смаяни, чудейки се какво ни е обсебило.
Промяна във философията по време на Плутонов транзит към Юпитер вероятно ще трае
доста дълго. Транзитните Плутониански спекти съвпад и квадратура спрямо рождения Юпитер са
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най-ясните индикации за значими промени в нашата система от вярвания или откриване на нова
философия, която ни овладява. Когато транзитният Плутон образува опозиция към Юпитер,
трудностите също може да дойдат чрез външни посредници: други хора оспорват възгледите ни
или им се противопоставят, а може да ни преследват заради нашите религиозни убеждения, докато
транзитният Плутонов тригон или секстил към Юпитер невинаги ще ни засегне така драматично:
ще настъпят промени, но по принцип ще се приспособим по-лесно към тях.
Юпитер се свързва и с пътуването и дългите странствания. Когато транзитиращият Плутон
аспектира Юпитер, това означава, че ще срещнем Плутон посредством тази сфера. Понеже
Плутон е божеството, свързвано със смъртта, в малък брой случаи е възможно при пътуване под
трудни транзити Плутон-Юпитер да срещнем опасности, интриги, рискове или дори да се озовем
в ситуация на живот или смърт. Но вместо в действителна физическа смърт тези транзити повероятно ще се проявят в преминаването ни през значимо психологическо умиране и прераждане:
целият ни живот и светогледът ни може драстично да се променят в резултат на предприето от нас
пътуване. Това обикновено се случва по много различни модели, но едно е сигурно - докато
пътешестваме или посещаваме чужди страни, ще привлечем преживявания, които ще ни се
отразят много силно. Възможно е под разглежданите транзити да се влюбим дълбоко в човек,
когото сме срещнали на път, или да попаднем на хора, които отварят живота ни по нов начин.
Възможно е да изпитаме променящо битието вътрешно преживяване по време на пътуване,
отключено от стена сред древни руини или посещение в свещена земя или храм. Културата и
философията на страната, която обикаляме, биха могли да стимулират изцяло нови начини, по
който да мислим и да възприемаме себе си и света. Ако пътуваме, когато транзитиращият Плутон
аспектира Юпитер, най-вероятно няма да се завърнем у дома такива, каквито сме били при
потеглянето - ако изобщо се приберем. Под транзит Плутон-Юпитер е възможно да напуснем
родната си страна и да емигрираме в чужда. Това може да се случи по избор или поради
политически, социални или икономически обстоятелства, заставящи ни да го сторим.
С труден рожден аспект между Юпитер и друга планета в наталната ни карта понякога
изразяваме принципа, представляван от аспектираната от Юпитер планета, по доста екстремен
начин. Например, ако имаме труден рожден аспект Юпитер-Слънце, нашето его или усещането ни
за себе си на моменти ще бъде прекомерно раздуто. Ако Юпитер при раждането прави квадратура
спрямо Луната, сме склонни към екстремни емоционални изблици: чувствата ни излизат от релси
или изживяваме драматични колебания в настроението - днес се реем в небесата, утре се
въргаляме в ада. Стресиращите рождени аспекти на Юпитер към Меркурий показват тенденция да
живеем прекалено много в главата си - да пресилваме мозъчната си активност - или склонността
да приказваме доста много, да разкрасяваме и да преувеличаваме онова, което съобщаваме.
Когато транзитиращият Плутон образува аспект към рождения Юпитер, той също ще задейства
всяка планета, аспектирана от Юпитер в наталната карта - следователно транзитът ще изяви
нашата тенденция да стигаме до крайности в сферата от живота, представлявана от тази планета.
Така че това ни дава възможността да научим повече за тази конкретна страна от природата ни и
шанс да сторим нещо, за да сменим или видоизменим навика си да прекаляваме в тази сфера.
Един пример ще помогне да илюстрираме как действа това. Млад мъж на двадесет и две
години беше роден с квадратура между Венера и Юпитер. Когато транзитният Плутон образува
съвпад с неговия Юпитер, той формира и квадратура спрямо наталната Венера по същото време. В
действителност, Плутоновият транзит извади наяве квадратурата Венера-Юпитер, която в случая
се изразява в неговото увличане по романтични ситуации. Както можеше да се очаква, под този
Плутонов транзит той се влюби, но това не беше обикновен романс, а единствената и неповторима
любов. За него тя не представляваше обикновена жена, а богиня, която той идеализираше и пред
която се прекланяше. Мъжът изцяло центрира живота си около нея, като изостави обещаваща
кариера и напусна приятелите и средата си, за да се премести в града, където живееше тя. Към
края на първата година от връзката им за нея вече беше трудно да се справя с неговата страстна и
интензивна природа и тя започна да се чувства непоносимо заклещена и задушена. Докато жената
все повече се дразнеше и се дистанцирате, той реагираше с още по-силно обсебване. Накрая, след
18 месеца съвместен живот, тя го помоли да се изнесе. Опустошен от скъсването, мъжът потъна в
дълбока депресия и в крайна сметка потърси помощта на психотерапевт, с чиято помощ анализира
и разбра по-добре своето поведение и какво в природата и опита му допринася за склонността му
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да свръхидеализира жените и да прославя връзката си с тях. Транзитиращият Плутон извади на
повърхността квадратурата Венера-Юпитер по такъв начин, че преживяването го съсипа, промени
и трансформира.
Понякога типът маниакално обсебване, показван от транзитите Плутон-Юпитер, може да
бъде високопродуктивен. Една жена ме посети, докато транзитният Плутон образуваше съвпад с
нейния Юпитер. Тази планета формираше рождена квадратура към Меркурий, така че
Плутоновият транзит беше задействал тази квадратура и в крайна сметка това стимулира нейния
ум така, както никога досега. Тя се будеше посред нощ с глава, пламтяща от разкрития и
прозрения за различни ситуации в нейния живот - и миналия, и сегашния. Под този транзит
възприемчивостта й беше засилена и жената успя да вникне в концепции, които преди й бяха
убягвали. По това време започна да си води дневник и така откри, че притежава таланта да пише.
Юпитер представлява принцип, който ни окуражава да се вгледаме във бъдещето - към
нашите цели и посоки в живота. Например по време на Юпитеровото възвръщане (когато транзитният Юпитер се завръща на своето рождено положение) често се вдъхновяваме от нови проекти
или възможности, които виждаме в близкото бъдеще. Но ако транзитният Плутон образува труден
аспект към Юпитер, по-вероятно е да преживеем период, когато съществуващите ни цели са
поставени под въпрос или оспорени. Онова, което някога ни е примамвало или тикало напред,
вече може да не изглежда така желано, а е възможно и да се натъкнем на непреодолими блокажи,
които ни принуждават пак да помислим върху посоката, в която сме се запътили. Възможно е да
преживеем фаза на неведение какви са нашите цели - депресиращо чувство, че си загубен:
свикнали сме да знаем накъде вървим, но сега сякаш нямаме бъдеще и нещо, което да ни
примамва. Или виждаме перспектива, но тя е гибелна, мрачна, плашеща и неприветлива, сякаш
нещо застрашително и злокобно ни чака зад ъгъла, може би дори самата смърт. Нашата
непосредствена реакция понякога ще е мисъл за самоубийство и приключване на всичко. Но найдобрият съвет е да почакаме да отмине, докато психиката ни се реорганизира. Както при всяка
смърт или загуба, нужно ни е време да поскърбим за нашето изгубено бъдеще, за онези
възможности, които сме се надявали да осъществим, но които сега са ни предали. Може да нямаме
друг избор, освен да се задържим за малко на това мрачно място, понеже Плутон временно
форсира Юпитер и усещането ни за бъдещия „отвъден свят”: но след време ще се появят нови направления и цели и ние ще подхождаме с по-голяма убеденост и задълбочено усещане за цел.
Плутон-Сатурн
За да разберем въздействието на транзитния Плутон върху Сатурн, трябва да си припомним
природата на Сатурн в хороскопа. Като цяло Сатурн показва нашите слаби места, онези сфери от
живота, в които сме несигурни, уязвими и лесно раними. Всички се тревожим за нещо - дали сме
достатъчно обичани, достатъчно хубави, мъжествени, умни и т.н. Сатурн разкрива къде ни е страх
да не изглеждаме глупави, грозни или абсурдни. Например, ако Сатурн е в Близнаци (или в труден
аспект спрямо Меркурий, или в Трети дом), се безпокоим за интелектуалните си умения, както и
за възможността да общуваме и да се изразяваме ясно. Във Везни ли е Сатурн (или в тежък аспект
към Венера, или в седми дом), ще се чувстваме смутени в близките връзки; страх ни е, че другите
няма да ни харесат или че не сме способни да създадем удовлетворяващо партньорство. Понякога
компенсираме нашите Сатурнови несигурности, опитвайки се да се усъвършенстваме в сферата,
където се чувстваме слаби. Сатурн в трети дом например би могъл да постигне много с усилието
за развиване на ума. Сатурн в седми дом нерядко работи много за подобряване качеството на
връзките. Накрая, чрез тежка работа и постоянство, ние ставаме все по-изкусни в областта от
нашата карта, която е повлияна от Сатурн.
Постигането на сръчност и сигурност в сферата на Сатурн отнема време и докато се сдобият
с тези качества (ако изобщо успеят), много хора ще се опитат да крият или да отричат къде се
чувстват слаби и уязвими. Като начин да се опазим от болката ние издигаме бариери в тази област.
Не ни харесва да излагаме на показ слабостите и неадекватностите си, така че грижливо отбягваме
всяка ситуация, която би могла да ги задейства. Поставяме добро представление, давайки найдоброто от себе си, за да изглеждаме доволни, щастливи, привлекателни, интелигентни или
каквото и да било. Подобни старания да укриваме болката и несигурността си може да успеят за
известно време; но когато транзитиращият Плутон аспектира Сатурн, той отправя
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предизвикателство към защитните ни стени и вероятно ще бъдем принудени да се изправим срещу
онова, което най-много се страхуваме да разглеждаме у самите нас. Сатурн изгражда бариери;
Плутон обаче ги разрушава.
Транзитният секстил или тригон на Плутон към Сатурн е склонен да руши не толкова
насилствено, с по-малко катаклизми, но аспектите съвпад, квадратура или опозиция нерядко удрят
много тежко. Те смъкват маската от лицата ни и излагат на показ онази част от нас, която е найуязвима и най-ранима. В някои случаи сме близо до срив - опустошеното его е оголено и вероятно
ще ни се стори трудно да функционираме така, както дотогава. Може да потърсим начини да се
борим или да избягаме от страданието, което усещаме, но истинското изцеление идва само след
като приемем болката и се изправим срещу нея. Една кратка история ще помогне да изясня как
действа това.
Джим беше на тридесет и една години, когато транзитиращият Плутон за първи път образува
съвпад с рождения му Сатурн в десети дом и в началните градуси на знака Скорпион. Той беше
работил здраво, за да се наложи в бизнес кариера, и се надяваше на повишение в компанията,
която го беше наела. Но когато желаното от него място се освободило, работата била дадена на
друг човек. Джим остана шокиран и наранен. Той никога не е изразявал лесно чувствата си, но
тази ситуация задейства съкрушителна реакция и Джим не успял да скрие гнева, обидата и завистта си. Транзитиращият над неговия Сатурн Плутон разруши фасадата на „добро момче” и
разкри интензивни Скорпионови емоции. Джим затънал в дълбока депресия - до такава степен, че
потърси астрологическа консултация.
Чрез тълкуването на картата Джим осъзна усещането за неадекватност и страх от провал,
което е носел през цялото време. Докато се справял добре с работата си, успявал да се защити от
усещането, че е безполезен. Но след като не получил признанието, към което се стремял, за да
поддържа идентичността си, защитите му се сринали и той бил заставен да се изправи пред
същностната си отрицателна себепредстава. Непосредственият му отговор беше да напусне
компанията и да намери друга работа, чрез която би могъл да се докаже. Не му отне много време
да разбере, че, постъпвайки така, само търси различен начин да компенсира вътрешното си
убеждение, че е безполезна и неспособна личност. До този момент целият му живот представлявал
поредица от опити да отрече и да опровергае онова, което вътрешно усещал за самия себе си - че
не го бива.
Вместо да си търси друга работа, Джим реши, че би било по-голяма полза да признае
чувствата си, колкото и да са неприятни, и да ги използва като опорна точка, от която би могъл да
следва своя вътрешен свят. Откъде произхожда неговият личен мит за неадекватност? Защо
изпитва това чувство? С помощта на астрологическа консултация Джим стигна до разбирането
как обкръжението от неговото ранно детство е допринесло за усещанията му за несигурност. Баща
му бил интелигентен и работел много, но не притежавал типа характер или нюх, който да вдъхва
доверие у другите. Цял живот работил в една фирма, но така и неполучил особено признание и
изобщо не напреднал в професията си. Майката на Джим, която била родена със съвпад СлънцеСатурн в десети дом, била разочарована от това, че съпругът й нямал успех, и не скривала този
факт. Бащата е първият образец на мъжественост и в случая на Джим моделът, който той
наследил, бил картината на провала и неуспеха. За да се пребори с тези усещания, момчето било
решено да се издигне до върха. В действителност неговата основна мотивация в живота била да
спечели любовта на майка си. Ако постигне успехи, ще й докаже, че за разлика от баща си
заслужава да бъде обичан.
Провалът в получаването на повишение отваря за Джим пътя към откриване на дълбоките,
скрити мотиви, лежащи в основата на неговата амбиция и потребност да успее. Вътре в себе си
той беше убеден, че (също като баща си) не го бива, и затова беше решен да докаже своята
ценност. Но как би могъл наистина да пожъне успех, когато дълбоко в себе си усеща, че е
несръчен и неефективен? Как е възможно да намери любов, ако вътрешно вярва, че не я
заслужава? В края на краищата животът ни отпраща нашите най-дълбоки убеждения за самите
себе си. Накрая, въпреки всичките си усилия да получи положително признание, Джим се
проваля. Единственият начин, по който би могъл да се освободи от този порочен кръг, беше да
осъзнае, че причината е в него. Транзитният съвпад на Плутон към рождения му Сатурн събори
кофража, по който беше градил живота си, и създаде ситуация, заставяща го да погледне в себе си.
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След като осъзна до известна степен ранните си наранявания и обуславяне, Джим вече можеше да
започне да ги лекува и да открие усещането си за ценност по-скоро в себе си, а не да се налага
неговото самоуважение все така да зависи от одобрението на майка му. Сега той би могъл да
взема по-зрели решения какво наистина желае в живота си.
Сатурн е планетата, свързвана с границите. Когато транзитният Плутон аспектира Сатурн,
той задейства сила, оспорваща пределите, ограниченията и възбраните, които сами сме си наложили. Възможно е да усещаме тези разрушаващи структурите пориви толкова силно, че да сме
заставени да се освободим от ограничителните самоопределения, с които сме оградили живота си.
Омъжена жена, до момента ангажирана със съпруг и семейство, би могла да усети, че вече не е
способна да изпитва щастие единствено в пределите на тази структура: възможно е тя да пожелае
да се изтръгне и да изживее други свои страни и различни аспекти от битието. Мъж, който винаги
е бил кротък, отговорен и сдържан може - под влиянието на транзитите Плутон-Сатурн - да изпита
властен подтик да се освободи от този си образ. Границите между съзнателно и подсъзнателно,
между позволеното и недопустимото, между това, което е, и онова, което би могло да бъде, са
сред първите ограничения, които Плутон ще се опита да срине и да промени, когато транзитира
спрямо Сатурн. Ако Плутон успее да подкопае всяка от тези граници, много от онова, което сме
потискали или сме държали погребано, ще нахлуе в съзнанието, изисквайки дължимото
признание. Очевидно е, че тези транзити създават суматоха в живота ни. И все пак те предоставят
възможност за растеж и промяна по такъв начин, както малко други транзити могат. Едно астрологическо тълкувание по това време няма да спре случващото се или да премахне конфликтите,
но ще ни позволи да доловим по-ясно какво се случва и ще ни даде известно указание за типа промени, които е нужно да направим, и за най-засегнатата сфера от живота. Наталната карта може да
ни предостави перспектива, чрез която да разглеждаме преживяваното от нас и по този начин да
направим процеса по-пълноценен, плавен и ефективен.
В много случаи обаче, когато транзитиращият Плутон аспектира Сатурн (особено при
транзитната Плутонова квадратура или опозиция спрямо рождения Сатурн), ние не се чувстваме
така, сякаш нещо вътре в нас иска да разруши границите и да направи промени; по-скоро
усещаме, че сякаш нещо външно ни принуждава към промяна и ние почти не сме в състояние да
го контролираме. Да го наречем съдба или по-дълбокото Аз, боравещо посредством външни
обстоятелства, но резултатът е същият: наложително е да се изправим срещу някакъв вид промяна
или криза в нашия живот. Начинът, по който сме извличали усещането си за сигурност или
чувството кои сме, ще бъде разрушен и дори да не изглежда, че това е собственият ни съзнателен
избор или действие, все пак ще ни се наложи да се справим с него. На този етап някои от нас
вероятно ще се заинатят и ще се противят на промяната по-упорито от всякога. Може да крещим,
да беснеем и да фучим срещу съдбата си - да обвиняваме за нея другите или Бога, - но все пак
онова, пред което се изправяме, е наш проблем и предизвикателство за нас. Ако сме в състояние
да открием смисъл или откровение в онова, през което трябва да преминем, ще сме способни да
използваме конструктивно този период.
Сатурн е свързван с всичко, което ни ограничава или ни определя - и най-очевидното нещо,
което прави това, е нашето физическо тяло. Повечето от нас дефинират по граничната линия на
нашите тела къде свършваме ние и къде започва другият човек. Когато транзитиращият Плутон
аспектира Сатурн, в някои случаи той може да срине тялото чрез болест. Понякога физическото
заболяване е последното средство - единственият начин, по който психиката може да ни каже или
да ни накара да разберем, че в живота ни трябва да бъдат направени някои промени.
Плутоновите транзити към Сатурн понякога показват период в битието ни, когато се
забъркваме в неприятности с овластени фигури или със самия закон. Още веднъж в тези ситуации
можем да забележим опитите на Плутон да срине и да развали структурата на всичко,
представляващо граница, правило или нещо непоклатимо (особено нещата, които са
несправедливи или стоят на пътя на прогреса и се нуждаят от промяна). Въпросите, свързани с
фигурите на властта, също могат да представляват комплекси от психологическо естество - по
принцип свързвани с проблеми с родителите по време на детството и юношеството. Възможно е
да изпитваме истинско недоволство срещу началника си, срещу закона, държавата или министърпредседателя; но ако начинът, по който изразяваме нашето неудовлетворение, е придружен и
смесен с неразрешен гняв или обида към майката или бащата, това ще се прояви с
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неконтролируема интензивност и ще създаде крайно поведение, което в крайна сметка няма да ни
позволи да постигнем промените, които желаем да осъществим. Тук задачата е да разграничим
детския си гняв към майката или бащата от правомерните и положителни реформи, които
насърчаваме. Тази работа не е лесна, но си заслужава, и то не само заради поощряването на
някаква кауза, но и за да се сдобием с по-голямо психологическо себепознание и зрелост.
Очевидно ефектът от тези транзити (както при всички транзити) зависи до голяма степен от
нашата възраст. По-вероятно е децата с транзитиращ Плутон в аспект спрямо Сатурн да го изживяват като време, през което сигурността им е застрашена по някакъв начин, обикновено чрез
разриви, случващи се в семейството, които разстройват съществуващите навици или структури в
техния живот. Тийнейджърите и младите зрели индивиди биха могли да опитат по-бунтарската
страна на тези транзити или да преминат през фаза, когато се чувстват изключително уязвими и
подлагани на изпитание от трудностите, естествено свързвани с юношеството и задачата да се
откъснат от утробата на семейството и да устроят независимо съществуване. Възрастните
обикновено се свързват с тези транзити, като им се налага да променят определението за себе си и
да изживяват периоди, когато защитите им рухват и те следва да се изправят срещу найвкоренените у тях страхове или несигурности. За по-старите хора проблемите с пенсионирането
или загубата на любим човек може да възникнат под транзитите Плутон-Сатурн. Заболяване под
влиянието на разглежданите транзити е възможно да се случи във всяка възраст.
Никой транзит не се случва изолирано. Не само че има и други транзити и се формират
възможни значими прогресии, но и транзитиращите планети доста често аспектират повече от
една планета. Например, ако в хороскопа има рождена квадратура Венера-Сатурн, когато
транзитиращият Плутон аспектира Сатурн, той ще образува и транзитен аспект спрямо Венера
почти по същото време. Това означава, че транзитиращият Плутон ще извади наяве бъркотия и ще
възбуди дълбоко вкоренени въпроси, свързани не само с рождения Сатурн, но и с наталната
квадратура Венера-Сатурн - като проблеми на индивида с усещането за собствената му ценност и
самоуважение, стари трудности в свързването с другите или конфликти и блокажи в сферата на
съзидателността. И когато транзитиращият Плутон аспектира Сатурн, той ще повлияе и на дома
или домовете от наталната карта, управлявани от Сатурн, тоест домовете с Козирог или Водолей
на куспидата или тези, които съдържат посочените знаци.
Плутон-Уран
И Плутон, и Уран символизират сили, които сриват съществуващото, за да направят място за
новото. Когато са събрани заедно по транзит, съчетаните им въздействия могат да бъдат експлозивни и в същото време да вдъхват жизненост.
Уран прекарва седем години в един знак и хората, родени през този период, ще споделят
разположението му по знак. Следователно, когато транзитиращият Плутон аспектира Уран, много
индивиди ще преживяват същия транзит. Тези периоди често бележат време, когато нови идеи,
движения, мода или тенденции се прокрадват в колективното и запленяват интереса и вниманието
на широки групи хора по целия свят. Може да забележим, че много от приятелите и колегите ни
сякаш преминават през промени в живота и начина на мислене, сходни с изпитваните от нас.
Подобни трансформации обичайно отразяват разгръщащи се социални тенденции и идеи, които
циркулират колективно, а начинът, по който тези изменения в колективното съзнание ще засегнат
лично нас, се вижда от участващите домови разположения (домовата позиция на рождения Уран,
на транзитиращия Плутон и домовете с Водолей на куспидата или съдържащи го).
По същество един транзит на Плутон спрямо Уран интензифицира естествената Уранова
склонност към промяна, експанзия и растеж. Дори и вероятно вече да сме били повлияни от пообхватни социални тенденции, повечето от нас ще изпитат тези Уранови пориви като идващи
отвътре - особено при транзитен съвпад, секстил, квадратура или тригон на Плутон спрямо
рождения Уран. Но транзитната опозиция Плутон-Уран би могла да носи по-голямо усещане за
външни фактори, които ни налагат разрив или катаклизъм. При такъв аспект по-вероятно е да
открием, че нашата представа как би трябвало да стоят нещата е в конфликт с обществото или с
другите около нас. Обикновено транзитният Плутонов секстил или тригон към Уран показва
съвършено мек и плавен преход към нова фаза от живота, докато по-трудните транзити могат да
бъдат придружавани от по-очевидни бъркотии, драма и напрежение.
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От митологическа гледна точка Уран представлява небесен бог, който гледа живота
отвисоко. В астрологията тази планета се свързва с абстрактни системи на мислене и с търсенето
на визии и идеали, които ще подпомогнат реда и придаването на смисъл на съществуването. Той
също се асоциира с революционерите и откривателите, които са загрижени да откриват нови и подобри начини за правене на нещата. Когато транзитният Плутон аспектира Уран, се задейства част
от нас, която желае да се освободи от обичайните модели на поведение, които вече не служат на
нашия растеж. Психиката прави преобръщане: ако сме кристализирали в скована и предсказуема
рутина и установени вярвания, тези транзити разстройват статуквото. Може да се окажем
развълнувани от някакви нови идеи или представи, които идват при нас чрез нещо, което сме
прочели или чули. Нашата политическа или социална осъзнатост би могла също да разцъфти и да
ни притегли към каузи или групи, с които се ангажираме интензивно. В своята книга
„Съзаклятието Водолей” Мерилин Фъргюсън обсъжда онова, което тя нарича преживяване на
„встъпителни моменти” - вътрешни или външни събития, които смущават стария ни начин да
гледаме на света, сменят нашите приоритети и ни отварят към възможността за по-ярко, по-разширено и смислено измерение на живота. Транзитите Плутон-Уран често съвпадат с подобни точки
на встъпване: те бележат времена, когато сме толкова стимулирани и приповдигнати, че повече не
можем да останем такива, каквито сме били.
Екстремизмът нерядко е проблем при транзитите Плутон-Уран, особено по време на
транзитен съвпад или квадратура. Лесно може да ни обсеби потребност изцяло да променим
живота си и с рязък замах да захвърлим всичко, за чието установяване сме работили упорито, или
всичко, което представлява миналото. А може и да ни завладее натрапчив импулс да променим
света, фанатично пропагандирайки всяко средство за постигане на нашите цели. Или смятаме, че
сме намерили отговора на всичко за всекиго и усещаме, че ни е дадена мисията да обърнем
другите към тази истина. В случая на транзитния съвпад Плутон-Уран домът, където попада той,
ще покаже сферата от живота, която активно желаем да революционизираме и да
трансформираме, или в която ни се налага някаква промяна или разрив. По един или друг начин
няма да бъдем в състояние да продължим да вършим както досега делата си по този дом. И
съвпадът, и квадратурата пробуждат инатливо поведение и склонност да не отстъпваме и на йота
от възгледите си. При транзитиращия спрямо Уран Плутон, каквото и да чувстваме, го усещаме
силно: абсолютно сигурни сме, че сме прави, и не сме склонни да се вслушваме, когато някой се
опита да ни каже нещо различно.
Вече дискутирахме транзитите Плутон-Уран с оглед на изтръгването от оковите на
традицията и консерватизма. Но все пак, ако винаги сме залагали на независимостта и свободата и
никога не сме се устройвали или не сме се придържали към конвенционалността, възможно е един
транзит Плутон-Уран да ни обърне в другата посока. Привидно само за една нощ мотивацията ни
се променя и изведнъж пожелаваме да пуснем корени и да намерим сигурност. В някои случаи
(особено при опозицията) този тип промени може да изглеждат наложени ни от обстоятелства, в
които се озоваваме заклещени. И все пак някаква част от нашата психика вероятно подсъзнателно
е създала ситуацията, понеже - независимо дали ни харесва или не - е дошло времето да се
придвижим в направления, различни от тези, по които сме вървели досега.
Със сигурност транзитите Плутон-Уран ни дават възможност да се свържем с латентните си
таланти и умения и да ги оползотворим възможно най-добре. Откриваме нови неща за себе си и за
света, в който живеем. Преди може да сме се чувствали ограничени от определени блокажи или
схващания, но сега бариерите се разрушават и нашето творческо изразяване, уникалните ни качества ще могат да текат по-свободно. В такива периоди сме особено способни на изобретателни и
оригинални постижения. Тези транзити нерядко показват и време, когато толкова се
ентусиазираме или се вълнуваме от някоя нова област на интерес, че сме мотивирани да я
проучваме и да научаваме за нея колкото може повече - компютърната технология, астрологията,
метафизиката и другите „ню ейдж” философии най-вече се свързват с Уран и сега интересът към
тях би могъл да бъде стимулиран. Но все пак в трудните транзити Плутон-Уран има един
ексцентричен или случаен компонент: ние дръзваме да се спуснем ентусиазирано в една посока
само за да решим по-късно, че не ни приляга, и тогава да се втурнем възбудено към нещо друго.
Като цяло това е време да бъдем гъвкави, да експериментираме с нови начини да бъдем и да
гледаме по-скоро към бъдещето, отколкото към миналото. Опасността е в прекаляването, в твърде
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бързите и същевременно мащабни действия. Ако сме в състояние да канализираме
интензивността, свързвана с транзитите Плутон-Уран, в конструктивни промени и отдушници,
може да се окаже, че след време ще се връщаме към тези периоди като към най-изпълненото със
събития и най-вълнуващо време от живота ни. Дори да излетим твърде нависоко и да се размажем
при сблъсъка със земята, докато това става, вероятно ще научим ценни уроци.
Плутон-Нептун
Плутон може да стимулира и възкреси която и да е планета, засегната от него по транзит, но
е в състояние и да разруши и трансформира планетния принцип. Нептун е свързан със сънищата,
фантазиите, идеалите, илюзиите, трансцендентността и творческото вдъхновение. Когато
транзитиращият Плутон влезе в контакт с Нептун, аспекти от нашата желаеща природа биват
мощно пробудени - може да ни обсебят или да ни овладеят силни копнежи или идеали. Тези
транзити обаче биха могли и да бележат период, когато скъпи мечти и идеали, на които държим, се
разбиват или разрушават. Поради бавното движение и на двете планети хората, живеещи в днешно
време, ще изпитат единствено съвпада, секстила или квадратурата на транзитиращия Плутон
спрямо Нептун. Изобщо транзитните Плутонови аспекти съвпад или квадратура спрямо Нептун
имат по-силно влияние от транзитния секстил и са по-трудни за справяне от него.
Когато транзитният Плутон аспектира Нептун (особено в случаите на съвпад или квадратура),
настъпват значими вътрешни промени. Плутон събужда и активизира Нептуновия принцип у нас,
онази наша част, стремяща се да разтвори закостенелите граници на егото ни и да се слее с нещо
по-велико от самите нас. За някои хора това означава пробуждането на духовни копнежи желанието да се издигнем над ограниченията на материалното съществуване или да отидем отвъд
обичайния поглед „аз тук, за разлика от тебе там някъде” към живота и към околните. Може да ни
привлече някоя религия, мистично учение, дълбочинна психология, групи за медитация или всеки
култ, който ни обещава достъп до божественото и безметежното. Често това е положително
преживяване, отваряне към друго измерение на живота, което може да ни даде по-голям смисъл и
удовлетворение. Но независимо кога е задействан Нептун, необходима е някаква степен на
разграничаване. Иначе бихме могли да се изгубим и да се разтворим в култове и групи, за които покъсно ще осъзнаем, че са заблудени или екстремни.
Транзитите Плутон-Нептун пробуждат не само духовни аспирации. Хуманитарни, социални
или политически представи за един по-добър и по-идеален свят също получават стимул под тези
транзити. Обратното, транзитите Плутон-Нептун понякога възпират нашите мечти и оспорват
упованията или целите, върху които градим живота си. Например много от хората, родени с
Нептун в Дева, които вярваха, че материалното богатство и успехът представляват най-важните
неща в живота, преживяха промяна в мечтите и идеалите си, когато транзитиращият Плутон
премина през Дева през шестдесетте години. В някои случаи те изоставяха сигурна работа на
„началническо място”, за да участват в преследването на духовни цели и стремежи, въплътени в
хипи движението, хуманистичната психология и нахлуването на източна религиозна мъдрост в
западната култура. По подобен начин поколението с Нептун във Везни, което поддържаше визията
за любов и мир по цялата планета, откри, че идеалите им се изплъзват и трансформират, докато
Плутон се движеше през Везни в хода на седемдесетте години. Да се окаже, че онова, в което сме
вярвали, не е отговорът на всичко, може да бъде много дезориентиращо, сякаш почвата се измъква
изпод краката ни. Но все пак няма да преминем през тези промени сами. Нептун прекарва
приблизително 14 години в един знак, така че група хора ще преживяват Плутонов транзит спрямо
Нептун почти по едно и също време. Отново, както при всеки контакт на външна планета с друго
външно небесно тяло, доста от нашите съвременници ще се изправят пред кризи или промени,
сходни с изпитваните от нас.
Копнежите, стимулирани от транзитите Плутон-Нептун, също варират според домовата
позиция на Нептун в рождената карта (както и според дома с Риби на куспидата или съдържащия
този знак). Например, ако Нептун е в осми дом и там влиза Плутон, за да образува съвпад или
квадратура спрямо него, вероятно ще се задействат сексуални мании. Хората с такова разположение понякога попадат под властта на интензивни сексуални копнежи или фантазии, най-често
приемащи формата на мания по отношение на определен човек, независимо дали е достижим за тях
или не е. Въздействието на транзитния Плутон, аспектиращ Нептун от трети дом, би могло да бъде
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жажда за познание и обучете. Ако транзитиращият Плутон прави контакт с рождения Нептун от
десети дом, копнежите и стремежите на Нептун най-вероятно ще се проявят в сферата на работата
и амбициите в кариерата. Но не бива да забравяме и че Нептун е планетата, свързвана с правенето
на жертви и отказването от привързаности. Следователно транзитът на Плутон спрямо Нептун в
определен дом би могъл да изисква ние да пожертваме или да се освободим от някои от нашите
мечти и копнежи в тази сфера. Транзитният аспект на Плутон към Нептун в осми дом може не само
да надигне сексуалните ни фантазии, но и да означава, че трябва да се откажем, да се издигнем над
тях или да ги пренасочим по някакъв начин. Дори ако успешно сме осъществили нашите фантазии
в тази сфера, възможно е да открием, че те не са ни удовлетворили така, както сме се надявали да
го сторят. По подобен начин транзитният аспект на Плутон спрямо Нептун в трети дом понякога
налага да се направят жертви във връзка с проблемите по този дом - млада жена с такъв транзит
напусна училище, за да се грижи за майка си, която тогава се разболя. Аспектите на транзитния
Плутон към Нептун от десети дом биха могли да означават, че ще се наложи да изоставим някои
свои цели в кариерата - може би разбираме, че сегашните ни стремления са недостижими и е нужно
да се откажем от тях или да смалим мащаба им.
Като цяло Плутоновите транзити спрямо Нептун (особено аспектите съвпад и квадратура) ще
задействат несъзнателния ум и чувствената страна от живота. Може да възникне съзидателно
вдъхновение, наред с по-голяма съпричастност, съчувствие и отвореност към другите.
Интуитивните и психичните умения излизат на преден план и нерядко ще усещаме нараснала
способност да обичаме и да долавяме красотата около нас. Но за някои хора транзитите ПлутонНептун не са толкова лесни, особено ако рожденият Нептун е в трудни ъгли спрямо лични планети.
В подобни случаи движението на Плутон в аспект към Нептун ще прояви проблематични натални
ъгли, задълбочаващи трудностите. Например при мен дойде за тълкувание мъж, чиято Луна беше
на 4 градуса в Лъв и образуваше квадратура към Нептун на 3 градуса в Скорпион. Когато
транзитният Плутон дойде над положението на неговия рожден Нептун, той формира и квадратура
спрямо Луната, задействайки наталната квадратура Луна-Нептун. Мъжът се беше влюбил лудо в
една жена, за която вярваше, че представлява истинската любов на неговия живот, само за да
изгуби болезнено илюзиите си след шест месеца. Той загубил майка си, когато бил много млад, и
транзитът задействал всички чувства, свързани с тази ранна раздяла. Един Плутонов транзит
спрямо Нептун, който активира трудни рождени аспекти към Нептун, може да протича много
тежко - податливи сме на измами и разочарования, нерядко се оказваме под властта на
подсъзнателни натрапчиви импулси или комплекси. Все пак не бива да забравяме, че такива
времена, дори и мъчителни, могат да бъдат продуктивни: те подчертават психологическите модели,
съществуващи у нас, които се нуждаят от внимание.
Плутоновите транзити към Нептун могат да се отразят върху творческото изразяване и да го
променят. Мнозина творци с тези транзити са преживели период, през който съзидателността им е
временно блокирана, въпреки че в повечето случаи излизат от тази фаза с обновено вдъхновение и
енергия. Някои се обръщат към ново средство, чрез което да се изразяват. Актьорите се заемат с
режисура, художниците започват да се занимават със скулптура, или обратното, или може би
променят своя фокус: например професионален фотограф, който основно е работил в модната
индустрия, се разочарова от тази област и вместо нея започва да снима природата и дивия живот.
Ние често срещаме тревога посредством планетата, спрямо която транзитира Плутон, и в
случая на Нептун това може да означава злоупотреба с медикаменти и алкохол. Желанието да избягаш или да се издигнеш над ограниченията и трудностите на всекидневието нерядко допринася за
злоупотреба с различни вещества в този период. И Плутон, и Нептун са планети, свързвани с
божества от подземния свят, и когато въздействията им се съчетаят, това показва привличане,
което може да запрати човека в бездната. Дори и да не осъзнаваме подобни пориви, по това време
биха могли да действат саморазрушителни сили. Стремежът да се разпаднеш на части и после да се
събереш по нов начин не е по необходимост лош, защото само когато старото се срине, започва да се
случва новото. Но някои хора под тези транзити стават зависими от медикаменти и алкохол и им се
налага да се изправят пред трудната задача да се освободят от подобни пристрастявания.
Понякога при транзитен Плутонов съвпад или квадратура спрямо Нептун е възможно да
смятаме, че контролът над живота ни се изплъзва. Нещата, които сме приемали за даденост, на които
безусловно сме разчитали, ни разочароват, като ни оставят разстроени и без посока. Където и да е
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задействан Нептун, време е за освобождаване и това никога не е лесно, особено ако сме се
привързали особено много към някои структури в нашия живот и се осланяме на тях. При все това
няма особено много неща, които бихме могли да направим, за да попречим на промените да се случват по това време, и няма да имаме друг избор, освен да се носим по течението и да вярваме, че
ще срещнем нови неща и те ще заместят онова, което ни е било отнето. Ако твърде много се съпротивляваме, само затрудняваме още повече този процес.
Плутон-Плутон
Плутон възбужда и задейства всяка планета, аспектирана от него по транзит. Движейки се в
аспект към самия себе си, той означава време, когато силите вътре в нас настояват за значима
промяна и обновление наличността. Независимо дали ни харесва или не, под тези транзити ние ще
привлечем в живота си обстоятелства, заставящи ни да се споразумеем с елементи от нашата
природа, пред които не е лесно да се изправим. Понеже цикълът на Плутон трае 248 годишни,
неговото възвръщане, тоест транзитният аспект съвпад, почти не се наблюдава, с изключение на
някои случаи в рамките на първите шест месеца след раждането. Транзитната Плутонова
конюнкция спрямо собствената позиция по това време (и при ретроградното, и при директното
движение над нея) нерядко показва ранно травматично преживяване, което оставя дълбоко
психологическо впечатление и последиците от него биха могли да бъдат изследвани чрез
аналитичната психология, хипнотерапията или някои форми на регресия. Транзитният Плутон не
образува опозиция към рожденото си място в обхвата на нормалното времетраене на човешкия
живот. Повечето хора обаче ще преживеят секстила и квадратурата на транзитиращия Плутон
спрямо собственото му положение, доста от нас също ще имат транзитен тригон на Плутон спрямо
рождения Плутон в определен момент от по-късния си живот.
Транзитният Плутонов секстил и тригон са по-лесни за справяне от квадратурата ПлутонПлутон. При секстила и тригона ние често сме в съгласие с промените, които трябва да направим „усещаме” ги като правилни и необходими. По времето на тези транзити може на показ да излязат
части от нас, които са докачливи и чувствителни, но по принцип имаме желание да си сътрудничим
с живота и да се учим от него. С други думи, транзитните аспекти тригон и секстил показват
периоди, когато сме по-способни да се съобразяваме с типа радикален психологически растеж и
разгръщане, изисквани от нас. Ако не се вкопчваме със зъби и нокти за мястото, където сме в този
момент, и ако не се противим на придвижването към нови фази от живота, тези транзити - дори
които са трудни за научаване уроци или предизвикателства, които се налага да посрещнем - могат
да бъдат преодолени сравнително достойно и приемливо. В действителност те биха могли да сочат
доста вълнуваща фаза от живота.
Транзитната квадратура на Плутон спрямо собственото му място обаче - според
наблюденията ми за тези транзити в картите на клиенти - е един от най-мъчителните транзити,
които ще изпитаме в живота си. Това е особено вярно при трудно аспектиран Плутон в рождената
карта, защото квадратурата на Плутон спрямо мястото му ще задейства и тези натални
конфигурации. Например, ако сте родени с Плутон в съвпад със Сатурн, транзитиращият Плутон
ще образува и квадратура към Сатурн по същото време. Имате ли натална опозиция СлънцеПлутон, когато транзитният Плутон формира квадратура спрямо рождения Плутон, той същевременно ще квадратира и Слънцето. Ако сте родени с квадратура Венера-Плутон, тогава
транзитиращият Плутон или ще прави съвпад с Венера, или опозиция към нея по времето, когато
образува квадратура към собственото си място.
Транзитните аспекти на Плутон спрямо рождения Плутон показват кое у нас роптае,
разкриват в коя област статуквото не ни задоволява. Като цяло това е нещо добро, защото
единствено като признаем какво ни безпокои, ще можем да предприемем някакви мерки. Когато
транзитиращият Плутон прави квадратура към рождения Плутон, вече не можем да се спасяваме,
заравяйки глава в пясъка, и този период ни предоставя най-много възможности да преценим какво
не е наред в живота ни и как можем да го променим. Както вече казах, транзитните тригони или
секстили Плутон-Плутон са по-лесни за справяне - ние сме по-склонни и по-способни да направим
промени и да приемем онова, което трябва да бъде променено. Транзитната квадратура ПлутонПлутон обаче най-вероятно ще задейства най-беззащитното, най-неподатливото, най-укорителното
и най-уязвимото у нас - за да ни принуди да се изправим срещу страни от нашата природа, които са
особено трудни за разглеждане. Видовете личностни промени, изискващи се при транзитна
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квадратура, дотолкова застрашават себеусещането, което имаме в момента, че им се противим с
всички сили.
Възрастта, на която ще ни споходи транзитната Плутонова квадратура към рожденото му
място, зависи от годината ни на раждане. Хората, родени между 1900 и 1920 г., ще преживеят този
транзит на възраст около 50-60 години. Родените между тридесетте и края на осемдесетте години
ще имат квадратурата Плутон-Плутон малко по-рано, към 30-40-годищната си възраст. Родените
през деветдесетте години ще преживеят транзита на около 40-50 години. Очевидно неговите точни
ефекти ще зависят до някаква степен от възрастта, но все пак са приложими и някои общи бележки.
Клиентите с този транзит, които идват на астрологическа консултация, нерядко се тревожат
от сексуални проблеми. Много от тях се оплакват от сексуално обезсърчение. Може да са били
женени от известно време, но признават, че сексуалната страна на връзката е неудовлетворителна.
Примирявали са се с тази ситуация от много години, но сега, когато транзитният Плутон
квадратира рождения Плутон, повече не могат да я игнорират. Подобни сексуални проблеми често
са симптоматични за по-дълбоки казуси - на връзката, в която са тези хора, не й е останал „живот”.
Общуването между двамата партньори на практика не съществува или някои други отдавнашни
проблеми са станали непоносими. Когато Плутон прави квадратура към Плутон, нужно ни е нещо,
което да ни увлече, да ни сграбчи и ангажира. Ако човек не е удовлетворен от брак или настояща
връзка, става неспокоен и раздразнителен. Мнозина с този транзит се обръщат към извънбрачни
афери, посредством които преоткриват страстта и сексуалността. В някои случаи от това произтича
вътрешна битка между желанието да запазим брака или връзката, в която сме, и порива да я
разрушим, и вероятно няма да можем да вземем решение. Изобщо при квадратура Плутон-Плутон
усещаме, че трябва да вземем важни решения или да внесем съществени промени в живота си, но
поради една или друга причина те са плашещи или крайно трудни за преодоляване.
Обратното, някои хора с тези транзити разказват, че „напускат” секса или се оказват в
ситуации, изискващи от тях да променят сексуалните си навици и модели. Когато Плутон
квадратира Плутон, трябва да внесем промяна в сферата от живота ни, свързвана с Плутон - а
сексът, без значение кой дом от картата е замесен, е една от основните Плутонови грижи. Плутон
се свързва и с чувствата и емоциите, които са дълбоко погребани у нас - първични рани от ранния
живот, които са ни оставили гневни, яростни, изпитващи ревност, завист и болка. Когато Плутон
прави квадратура към Плутон, тези „по-мрачни” емоции имат начин да излязат на повърхността
посредством сегашни обстоятелства, свързани с домовото разположение на рождения и
транзитиращия Плутон, и с дома със Скорпион на куспидата или съдържащ този знак. По това
време можем да бъдем шокирани или смазани от природата и интензивността на онова, което
чувстваме. Възможно е да сме вярвали, че у нас преобладават любезност и учтивост - само за да
открием, че под тях съществуват ярост и отмъстителност, които не знаят граници. Или
посредством сферата от живота, свързана със засегнатия дом, срещаме обстоятелства, които ни
застрашават или нараняват дълбоко - ситуации, които задействат най-лошите ни страхове и ни
карат да се изправим пред най-дълбоките си безпокойствия, несигурности и комплекси. Възможно
е да сме успявали прекрасно да се предпазваме от най-дълбоките си неврози и проблеми, но
транзитната квадратура Плутон-Плутон ясно разкрива къде сме най-увредени или наранени.
Можем неумело да се опитваме да се защитим и да правим каквото ни е по силите, за да осуетим
възникването на трудните ситуации, но най-вероятно е тези опити да пропаднат. Дори да успеем да
се опазим от болката, се самоизмамваме по отношение на растежа, промяната и трансформацията.
Един пример ще помогне да изясним функционирането на тези транзити. Джон и неговата
жена Луиза бяха актьори, но от двамата по онова време той беше по-известният. Когато транзитиращият през десети дом Плутон стигна до квадратура спрямо неговия рожден Плутон в седми дом,
ситуацията се преобърна. Луиза получи главна роля в телевизионен сериал, който привлече към
нея общественото внимание. Междувременно неговата кариера като че ли беше изпаднала в застой.
За първи път Джон беше принуден да признае, че се съревновава с нея, изпитва ревност и завист емоции, които винаги е успявал да държи под контрол, предимно като прави така, че хората, с
които е близко свързан, имат по-малко успехи от самия него. Отначало той изразил своята горчивина и недоволство по заобиколни и непреки начини. Ходел по светски събития, сдобил се с
любовница, намирал всякакви поводи да критикува и да наранява жена си. Накрая тя му се
опълчила и Джон признал, че ревнува заради успеха й. Потърсил помощта на терапевт, за да
изследва по-задълбочено своите чувства. Отначало за него било трудно да приеме ревнивата страна
у себе си - никога не се е смятал за дребнав и завистлив. В хода на терапията той разбрал, че тези
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емоции винаги са били в него. Когато бил дете, майка му постоянно сравнявала развитието и
постиженията му с тези на близначката му. Въпреки че Джон и сестра му били близки и се
разбирали, той започнал да вижда, че помежду им има много непризнато съперничество и
докачливост. Като деца нашата сигурност зависи от любовта на гледачката ни, обикновено
майката; ако усещаме, че за нея сме изключителни, ние сме подсигурени, че тя ще ни защити и ще
се грижи за нас. Ако обаче някой друг стане по-значим за нея, ние се тревожим, че тя може да ни
отхвърли и да ни остави умрем. В подсъзнателния ум на Джон неговото оцеляване зависело от
това, да засенчи сестра си. В резултат той се трудел упорито, за да надмине нейните постижения и
по-късно да изпревари своите колеги. Прехвърлил тези чувства и върху Луиза. Всичко било наред,
докато Джон стоял на върха и се справял по-добре от нея. Но когато тя започнала да жъне повече
успехи, малкото момче у него се уплашило да не изгуби любовта, която му била потребна, за да
оцелее. Транзитиращият в квадратура спрямо рожденото си положение Плутон извадил този
комплекс на повърхността. За Джон това било време на изпитание, но все пак чрез него той успял
да признае и да проработи онзи аспект от своята природа, който никога преди не е съзирал или
приемал.
Квадратурата на транзитния Плутон спрямо наталния често съвпада с важни преходи, които
животът изисква да направим. Виждал съм например този транзит в картата на жени, посветили се
на отглеждането на семейство. Сега, когато децата им са пораснали, те трябва да намерят друг
начин, по който да могат да определят себе си и да бъдат полезни. За мъжете разглежданите
транзити нерядко бележат критични точки в тяхната кариера. Някои следва да се изправят срещу
факта, че не са пожънали успеха, който са се надявали да постигнат. Други се опитват да решат
дали да останат там, където са, или да поемат по нов път, може би по-скоро да започнат собствен
бизнес, отколкото да продължават да работят за другите. Ако транзитът протича в края на третото
или четвъртото ни десетилетие, може да се окажем заети с работа, която изстисква всичките ни
сили. Случи ли се обаче транзитната квадратура Плутон-Плутон (или транзитният тригон), когато
сме на около петдесет-шестдесет години, тя би могла да осветлява въпросите за пенсионирането и
значимите промени в начина на живот, до които води то.
Когато Плутон прави транзит спрямо собственото си място, може да се наложи да се
изправим срещу смъртта под някаква форма. На символно ниво това понякога означава
отминаването на стари или надраснати фази от живота. Но транзитната Плутонова квадратура или
тригон към наталния Плутон по-вероятно ще се случи по време, когато смъртта би могла да се
покаже по-буквално - загубата на родител или кончината на приятели и колеги. Подобни загуби ни
насърчават да изследваме по-отблизо нашето собствено съществуване. Разбираме по-ясно от
всякога, че остаряваме и че няма да ни има безкрайно. Какво сме сторили с живота си досега?
Какво още може да бъде направено? Кое не е наред и би следвало да го променим? Какво сме
пропуснали? Транзитите Плутон-Плутон ни предизвикват да внесем изменения в живота си, за да
се възползваме по-добре от времето, което ни остава.
Транзитите на Плутон спрямо Плутон (особено квадратурата, но в някои случаи тригонът и
секстилът) понякога бележат и периоди на заболяване. Плутон вади на повърхността погребаното в
нас, включително скрити нечистотии и слабости, които може да са се таили в тялото ни от години.
Обнадеждаващото е, че не е твърде късно да променим или да заменим отрицателните навици,
допринесли за появата на всякакви болести под тези транзити. Докато обръщаме внимание на
чисто психологическите аспекти на заболяването, от полза е и да изследваме възможностите
нашите физически симптоми да сигнализират за по-дълбоки психологически казуси. Например
кожните проблеми, появяващи се под транзитите Плутон-Плутон, биха могли да показват
отдавнашни раздразнения и негодувания, които сега се проявяват физически. Стомашните
оплаквания нерядко по произход са емоционални - кое не сме в състояние да преглътнем или ни е
трудно да приемем и да смелим? Когато Плутонов транзит се изразява в болест, по-вероятно е да е
замесен психологически фактор.
Добре ще бъде да изразим по някакъв творчески начин преживяваното по времето на аспекти
на транзитиращия Плутон спрямо рождения - чрез описване, очертаване, танцуване или обрисуване на нашите чувства. Проблемите и изпитите, които срещаме под тези транзити, са дълбоки и
болезнени; ако бягаме от разглеждането им, се лишаваме от онази мъдрост и зрелост, която
изправянето пред тях ни предлага. Транзитите Плутон-Плутон могат да събудят нашите „демони”,
но те са и в състояние да активират у нас желание да изследваме по-задълбочено определени
философски, психологически или метафизически въпроси. Нараснала е способността ни да
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проумяваме законите или истините, управляващи съществуването, и всеки транзит Плутон-Плутон
е чудесно време да изучаваме не само функционирането на собствената си психика, но и на
космоса.
Транзитите на Плутон през домовете
Първи дом
Когато транзитиращият Плутон премине над асцендента и се задвижи през първи дом, целият
ни начин да гледаме на живота се сменя и усещането ни за себе си е радикално трансформирано.
Този транзит понякога се свързва със стряскащи промени във физическия изглед, като нов стил на
обличане, различна прическа или друг модел, по който се представяме пред света. Хората с наднормено тегло отслабват, тънките или мършави дотогава индивиди напълняват. Тези физически
трансформации са външното изражение на вътрешна промяна в съзнанието.
Очевидно е, че точният начин, по който ни се отразяват транзитите на външните планети,
зависи от възрастта ни и от други фактори в картата по това време. Но можем да очертаем някои
общи заключения. Когато Плутон пресече асцендента и навлезе в първи дом (най-източната точка
от наталната карта и домът на Аз-а), същинското Аз изисква ние да изследваме нови начини да
изразяваме себе си и да изживяваме съществуването. Ако не сме в контакт с потребността си от
промяна, обкръжението ще ни принуди да я направим. Например децата с транзитиращ през първи
дом Плутон може да се изправят пред разрив поради трудности, през които преминават техните
родители. Възрастните под същия транзит, които не осъзнават или не желаят да признаят
вътрешната нужда да трансформират живота си през този период, вероятно подсъзнателно ще
заставят друг човек да им наложи промяна - биха могли да провокират партньор да ги напусне или
работодател да ги уволни. С други думи, разрушителните външни обстоятелства, протичащи,
когато Плутон се движи през първи дом, отразяват желанието на същинското Аз да се променим по
това време.
Разглежданият транзит може да преобърне посоката в живота ни по начин, който не сме
смятали за възможен: хората, които са си мислели, че никога не биха се оженили, решават друго;
онези, които са смятали, че винаги ще останат семейни, се развеждат; консервативните стават
либерални и обратното. Вече не сме онова, което сме мислели, че представляваме. По времето на
този транзит нашият личен стил и подходът ни към живота е предопределен да отразява и
въплъщава всеки от принципите, символизирани от Плутон. Някои хора ще „изживяват” Плутон
през този период, действайки като агенти на разрушението за други или за обществото като цяло, и
трансформациите, които въвеждаме в битието си, ще принудят хората около нас да се променят.
Бихме могли и да използваме Плутоновата възстановителна енергия, като се присъединим към
каузи или групи, насърчаващи социални трансформации, или изправяйки се срещу най-мрачните
подмолни течения, погребани в индивидуалната и груповата психика. Под тези транзити се
изясняват скрити аспекти от нашата личност и ние трябва да се изправим пред страни от природата
ни, които дотогава не сме признавали напълно. Съдържанието на подсъзнанието си пробива път
към съзнанието: нахлува недопускан до момента гняв, надигат се сексуални или властови пориви и
оспорват досегашната ни представа за себе си. Може никога да не сме се смятали за манипула
тивни и контролиращи хора, но сега виждаме тази страна от нашата природа. Възможно е да не сме
осъзнавали капацитета си за гняв, ревност, завист и разрушително поведение, но сега всичко това
го има - отприщено и без контрол. Като гребло, прокарвано по изораните бразди, за да раздроби и
изравни пръстта, транзитиращият през асцендента и първи дом Плутон изважда на светло нашите
скрити дълбини, „подземното” у нас и разгражда предишни комплекси или закостенели модели на
поведение. Това е време на открития, прочистване и обновяване, плодороден период за всякаква
форма на себеизследване или разгръщане.
Подсъзнанието не е само хранилище за подискани детски комплекси. Когато Плутон изгребе
потайното съдържание на психиката към съзнанието, имаме и възможността да открием и да си
върнем латентни или неизползвани сили, склонности и таланти, с които досега не сме работили, но
които вече са готови да бъдат разгърнати. Ако сме се самоидентифицирали предимно като слаби
или неумели, този транзит би могъл да изрови скрита мощ и досега отхвърляни благодатни
източници на сила и да бъдем възнаградени с изцяло ново усещане за онова, което сме способни да
постигнем. Много хора под този транзит разкриват - понякога за пръв път - способност да се
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нагърбят с живота си, усещане, че представляват съзидателна сила, която е в състояние да
моделира собствената си съдба.
Така че транзитиращият над асцендента и през първи дом Плутон означава време на
прераждане, но понеже няма раждане без болка, този транзит на Плутон не минава без трудности.
Асцендентът и първи дом са сферите от наталната карта, директно свързали с физическото тяло, и
Плутоновите транзити тук могат да съответстват на болести, които дълбоко засяга живота ни.
Даровитият астрологически мислител Джон Адей - основател на Асоциацията на астролозите на
Великобритания и на тръста „Урания” - е точно такъв случай. През 1942 г., когато Плутон
транзитира над неговия асцендент в Лъв, той е прикован от остра форма на ревматизъм, която го
оставя сакат. Самият Джон обаче по-късно отбелязва, че ако не е бил „принуден да остане
неподвижен за известно време и да поразсъждава над живота... вероятно би бил твърде щастлив да
прекарва дните си между голфа и конете!” Болестта на Джон е решаваща за пренасочването на
неговото внимание към астрологията и философията - две материи, които винаги са го очаровали,
но които до този момент не е изследвал напълно. Драматично променяйки посоката и фокуса на
неговия живот, транзитът на Плутон над асцендента му известява смъртта на една фаза от
съществуването му и неговото прераждане в изцяло нов начин да бъде.
Втори дом
Докато Плутон транзитира през втори дом, ние преживяваме промени в областта от живота,
свързана с парите, материалните притежания и ценностите. На най-очевидното равнище това може
да означава радикално изменение на приходите. Движението на Плутон през втори дом понякога
съвпада със загубата на работа и ние ще трябва да се изправим пред абсолютния ужас да се
тревожим дали ще разполагаме с достатъчно храна или пари, за да си плащаме сметките.
Ситуацията ще извади на повърхността страховете от детството - в частност онези моменти, когато
сме били ужасени, че майката не би могла да ни подсигури с онова, което ни е нужно, за да
оцелеем. Макар че се мъчим да преживеем, изгубването на идентичността, която извличаме от
нашата работа, ни принуждава да се предефинираме: имаме възможност да открием вътрешно
усещане за ценност, независещо от това доколко сме осъществени в света, колко власт
притежаваме или какви доходи носим у дома. Хората, намерили това вътрешно усещане за
стойност, печелят вътрешна сила и самообладание, независещи от външния свят, но основани на
по-добра преценка кои действително са те и от какво наистина се нуждаят. В някои случаи, когато
Плутон транзитира през втори дом, загубата на работа застила пътя към намирането на друга
служба, която да е в по-голямо съответствие с онова, което действително желаем да правим.
Снижаването на доходите обаче не единственият начин на действие на Плутон във втори дом: в
някои случаи съм виждал хора да увеличават постъпленията и богатството си под този транзит и в
резултат нараства тяхното усещане за идентичност, сила и собствена стойност.
На по-дълбоко ниво втори дом е ангажиран с нашето усещане за ценност. Докато Плутон
транзитира през този дом, ценностната ни система може да се промени. Ако парите и сигурността
винаги са били най-важните за нас, възможно е в този период да открием ценности с различна
природа. В някои случаи хората с транзитиращ през втория им дом Плутон са избрали недотам
високоплатена заетост, която обаче предлага по-голямо задоволство и удовлетворение в други
отношения. Обратното също е вярно: индивидите, които никога не са ценили парите или
сигурността, може да започнат маниакално да преследват тези неща за първи път в живота си.
Наблюдавал съм случаи на хора с такъв транзит да подхващат бизнес, който не изглежда да е много
ценностен, но те го трансформират в нещо извънредно стойностно.
Плутон ни кара да се вгледаме по-дълбоко във всеки дом, през който транзитира, и във втория
той иска от нас да изследваме какво наистина означават за нас парите и притежанията. Ако страстно сме се стремили към тях, тогава защо? Дали това не е свързано с усещането ни за сексуална
привлекателност? Дали не трупаме пари и притежания, за да компенсираме липсата на любов или
сигурност в детството и да докажем нашата ценност пред света? Ако постоянно се проваляме в
опитите си да спечелим пари и да намерим сигурност в живота, нужно ни е да изследваме защо става така. Дали има някаква част у нас, която смята, че не сме ценни или достатъчно добри, за да
постигнем онова, което желаем? Ако е така, потребно ни е да изучим как сме стигнали до
формирането на подобно ниско мнение за себе си. Или се страхуваме да не предизвикаме гнева и
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завистта на другите, ако постигнем успехи?
Поставянето на такъв тип въпроси с транзитиращ през втория дом Плутон ще ни помогне да
се сдобием с по-задълбочено разбиране на въпросите, които си задаваме по отношение на парите.
Когато Плутон се движи през втори дом, желанието за богатство би могло да покаже „звяра”
в нас. Възможно е да стигнем до всякакви крайности, за да спечелим пари, прибягвайки до
безмилостно или подмолно поведение, ако е нужно. Може да развием силна ревност или завист
към онези, които имат повече от нас. Плутон възбужда и страхове, независимо през кой дом
транзитира, а докато се движи през втория, понякога ще ни завладява боязън, че нещо ще ни
отнеме работата, парите или притежанията. В някои случаи под този транзит хората губят всичко и
вероятно причината е, че Плутон иска от тях да открият ново усещане за себе си или за истинската
си основа, несвързана с материалния им статус. В действителност под този транзит може
подсъзнателно да предизвикаме или да привлечем такава катастрофа, че в крайна сметка да
намерим вътрешно и по-трайно усещане за ценност и сигурност.
Трети дом
Транзитиращият през трети дом Плутон може да задълбочи нашия ум и това е добро време да
се заловим здраво да учим. Действително е възможно да ни овладее порив да стигнем отвъд
повърхностното си разбиране и да разследваме по-задълбочено същината на някоя тема.
Транзитиращият през трети дом Плутон вярва, че познанието е сила: знанието как функционира
нещо ни дава по-голяма сръчност и влияние над него. Още повече, наученото по времето на този
транзит вероятно никога няма да бъде забравено. Понеже трети дом описва и връзката ни с
непосредственото обкръжение, Плутон тук често активира желание за задълбочено разбиране на
ставащото около нас. Като същински детектив Плутон се стреми да прозре скритите мотиви зад
действията и поведението на хората, с които контактуваме всеки ден. Той би могъл да ни направи
по-подозрителни от обичайното към околните. Какво действително искат те от нас? Какво
всъщност имат предвид, когато казват или правят нещо?
В екстремни случаи транзитиращият през трети дом Плутон се свързва с буквални сривове на
ума или дълъг период на умствен стрес, параноя или депресия. Плутон ни отвежда в подземния
свят чрез дома, през който транзитира, и скриваните или потискани дотогава мисли и чувства
излизат на повърхността под влиянието на транзита. Умът, залят от първични емоции и чувства,
няма да бъде способен да функционира нормално. Възможно е да проектираме мрачни образи от
ранното детство - „задушаващата майка”, „наказващия баща” и т.н. - върху хората в
непосредственото ни обкръжение. Светът около нас се превръща в жив кошмар, населен от
подсъзнателните фантазии на изплашеното вътрешно дете от миналото ни. Предписването на
лекарства може да е необходимо, за да се запази контролът над ума, но тази форма на лечение ще
бъде от по-голяма полза, когато се съчетае с някакъв вид психологическа консултация или терапия.
Разбирано по-положително, нахлуването на подсъзнателните комплекси в съзнанието е шанс да
започнем да работим конструктивно със скритите мисли и чувства, които досега са били
отхвърляни или сдържани. Възможно е да не сме в състояние да се почистим изцяло от тези
психични демони”, но като признаем присъствието им и откъде идват, сме на път да се изправим
смело пред тях и да постигнем споразумение.
Третият дом се свързва и с роднините, близките и съседите, и Плутоновият транзит тук може
да възбуди трудности в тази сфера. Конфликт с брат, сестра, братовчед, чичо или леля, неразбирателство със съсед биха събудили „звяра” в нас по това време. Отново, посредством подобни
конфликти погребаните чувства от миналото излизат на повърхността. Надяваме се, че чрез осъзнаването на тези дълбоки и неразрешени напрежения ще можем да започнем да работим с тях попозитивно.
Транзитиращият през трети дом Плутон засяга общуването, писането, преподаването,
изнасянето на лекции и медиите, така че развиването на всяка латентна способност за писане или
откриването на начини за подобряване на умението ни за общуване и свързване с другите около
нас е добро приложение на този транзит. Може да проявяваме по-малко от обичайното си търпение
спрямо преамбюлите и празните приказки, спешно ще искаме да стигнем до сърцевината на
материята и да разговаряме задълбочено с другите за онова, което наистина ни вълнува. Под този
транзит сме в състояние да постигнем по-голяма степен на честност към хората от непосредИ
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ственото ни обкръжение. Обратното, някои от нас може да преживяват този транзит като временно
потискане или възпрепятстване на умението ни да общуваме с другите лесно и открито. Това си
има най-различни причини: онова, което мислим или чувстваме, може да бъде така фино или
интимно, че да ни е трудно да го изразим с думи; възможно е, ако се страхуваме да разкрием
нашите най-съкровени мисли, да се смущаваме от тяхната интензивност или да се боим какво ще
направят другите, ако узнаят ставащото в главата ни. Възможно е да се страхуваме, че ако твърде
много се оголим пред другите, това ще им даде власт над нашата личност, така че грижливо пазим
мислите си. Ако случаят е такъв, би било полезно под този транзит да си водим дневник или
бележки, което ни позволява да изразим по безопасен начин какво усещаме. Или можем да намерим съветник или психотерапевт, пред който да сме в състояние да се изкажем свободно. Без
подобни отдушници по времето на Плутоновия транзит през трети дом мислите и чувствата ще
„гноясат” и психическото напрежение ще стане толкова нетърпимо, че умовете ни може да се
сринат под непосилния натиск.
Трети дом се свързва и с ранното обучение. По-младите хора с този транзит биха могли да
срещнат проблеми в училище - трудности с ученето или смущения в контакта със съучениците.
Децата, изпратени в по-далечни училища през този период, понякога тълкуват отпращането им
като наказание за нещо, с което са сбъркали, понеже в детския ум мисълта за едно деяние лесно
може да бъде объркана с действителността. Например някое малко момче може в пристъп на гняв
да пожелае сестра му да умре и тя или се наранява, или се разболява на следващия ден; тогава то
ще вярва, че е причинило нещастието, и в резултат ще се чувства засрамено, виновно и отговорно.
Ако децата или юношите имат транзитиращ през трети дом Плутон, когато роднина или близък
почине или преминава през трудна фаза, те нерядко ще се усещат по някакъв начин отговорни за
събитието. В подобни случаи ще се нуждаят от помощта на разбиращ родител, възрастен или
опитен съветник, за да работят по тези чувства. Ако такива хора не са на разположение и детската
вина остане неразрешена, потърпевшите вероятно ще останат дълбоко изплашени от
преживяването.
Четвърти дом
Имум цели и четвърти дом бележат най-ниската част от наталната карта: когато Плутон
транзитира там, време е да се вгледаме в дълбините на личността си. През цялото времетраене на
транзита (но особено когато Плутон за първи път пресече имум цели и навлезе в този дом) е
възможно да се почувстваме по-вглъбени в себе си отвсякога. Няма нищо лошо и патологично в
това да оставаш насаме със себе си по това време; такова усамотяване може да е необходимо, за да
улесним психологическата метаморфоза, която този транзит известява. Пресичането на имум цели
от Плутон е възможност да направим нов старт, ново начало в живота и дори да не осъзнаваме
вътрешната потребност от промяна и прогрес, събитията ще се подредят така, че ще ни накарат да
го сторим.
Четвъртият дом обичайно е определян като сферата на „дома, душата и корените на
съзиданието”. Той описва местообитанието, какъв тип дейности протичат там; на по-дълбоко ниво
този дом също обрисува много от детското ни обуславяне, въздействията на родния дом върху нас
и по какъв начин е възможно да сме повлияни от предците си. Четвъртият дом означава и бащата
или майката; зависи кой от родителите според астролога повече подхожда на този дом. Влиянието
на транзитиращия през четвърти дом Плутон може да бъде усетено във всяка от тези сфери.
Случващото се по-рано в живота формира дълбок отпечатък Върху нас: възможно е да не го
осъзнаваме, но ние носим в себе си тези впечатления от детството и те продължават да влияят
върху начина ни да възприемаме и преживяваме битието и по-нататък, като възрастни. С други
думи, начинът ни да виждаме и да преценяваме настоящето до голяма степен е обусловен от
нашите съзнателни или подсъзнателни спомени за онова, което ни се е случило в миналото. Когато
Плутон транзитира през имум цели и четвърти дом, влиянията от ранното ни обкръжение излизат
на открито. Въпросите от детството са съживени - или посредством настоящата връзка с нашите
родители, или чрез взаимодействието с хората, които са ни близки през този период. Дълбоко
запечатани вярвания и формулировки, които сме поддържали за живота и за самите нас, излизат на
преден план, разкривайки какво действа във вътрешните кътчета на нашето същество. Ако не
забравяме, че ситуациите, които сега привличаме в нашето битие, са повторение на по-ранни
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травми и трудности, не само ще научим повече за заровеното в нас, но и ще придобием
допълнителна перспектива и прозрение за непосредствените ни грижи.
Случаят на двадесет и пет годишна жена, която дойде при мен за тълкувание, когато
транзитиращият Плутон образуваше съвпад със Слънцето й от четвърти дом във Везни, илюстрира
този пункт. Баща й, който се надявал, че ще му се роди момче, бил изключително критичен към
дъщеря си. Нищо, сторено от нея, не било правилно, и тя израснала, чувствайки се неадекватна и
без стойност. Под този Плутонов транзит започнала да се среща с мъж, който понякога я дразнел и
я правел за смях. Другите хора може да са отминавали това с лека усмивка, но нейното ядосване
възбуждало ранния срам и болка, които изпитвала в общуването с критичния си баща. Тълкуването
на хороскопа й помогна да види връзката между реакциите й към поведението на нейния приятел и
чувствата й като дете. Тя се присъедини към група от жени, в която изследва ранната връзка с баща
си, и постъпвайки така, постепенно се освободи от отрицателната обусловеност, произхождаща от
неговото отношение към нея. Впоследствие жената откри, че е много по-спокойна с приятеля си можеше да приема неговите подигравки, без вече те да задействат по-ранните й рани по начина, по
който са го правели преди.
Пропадането до дъното на отдавна стоящи проблеми и въпроси от детството прави възможно
да се освободим от старите модели и да извършим някои дълбоки и фундаментални промени в
нашия живот. Някои от нас може дори по даден казус директно да се опълчат срещу родителите си
по времето на транзита. Транзитиращият през четвърти дом Плутон нерядко показва потребност да
се изправим срещу тях, да кажем: „Това съм аз и ако не ти харесва, то е много лошо.” С други
думи, става въпрос за време, когато можем да се отделим по-ясно от родителите си - да определим
какво представляваме сами по себе си, вместо да продължаваме да бъдем онова, което те очакват
или искат да бъдем. Възможно е обаче да се случи и точно обратното. Ако постоянно сме
отхвърляли всичко, свързано с нашето семейство, и сме се бунтували срещу роднините си по
крайни начини, разглежданият транзит често показва промяна в този модел - възможно е да
разберем, че някои от техните ценности или вярвания действително съответстват на онова, което
сме. Изобщо Плутон в четвърти дом е период, когато сме призовани да направим разлика между
онези семейни черти, които ни описват точно, и другите, които са ни били наложени и трябва да
бъдат отхвърлени в името на индивидуализацията. Ако четвърти дом е свързан с бащата, този
транзит може специално да се фокусира върху въпроси около него. Възможно е да се наложи да се
опълчим срещу бащата, като се изправим срещу него и се отделим; или обратното, започваме да
разбираме колко много от бащината си природа сме наследили. Транзитиращият тук Плутон
възвестява пробиви, които ни дават възможност да се свържем по-дълбоко или по-честно с бащата,
отколкото е било възможно преди. Преходите, през които той преминава в своя живот по това
време (психологическа криза, заболяване, пенсиониране и т.н.) ще залегнат дълбоко и самите нас.
Четвърти дом описва наследството на предците - нашата генетична и психологическа връзка с
предшествениците от фамилното родословие. Получили сме неразрешени въпроси и конфликти по
линия на предците; ние не само наследяваме физическите черти на нашите родственици, но и
техните психологически комплекси и неприключени емоционални проблеми. Транзитиращият през
четвърти дом Плутон би могъл да възбуди конфликти и кризи в собствения ни живот, които по
някакъв начин са свързани с неразрешени казуси във фамилното наследство. Ако осъзнаем тази
възможност и изследваме по най-добрия възможен за нас начин семейното дърво, ще си помогнем
да разберем по-добре грижите, с които се сблъскваме по времето на този транзит.
В допълнение към моделите от детството и предшествениците, излезли на повърхността
посредством сегашни кризи под този транзит, движението на Плутон през четвърти дом съвпада с
промени и катаклизми на домашния фронт. Ако се изнасяме, когато Плутон преминава през тази
сфера от картата, по-вероятно е преместването ни да засегне значимо и изцяло живота ни. Под този
транзит бихме могли за първи път да си купим свой собствен дом или да се впуснем в скъпи
ремонти и преподреждания на мястото, където живеем. Тези външни преправяния отразяват
вътрешни промени с психологическа природа. Транзитиращият през четвърти дом Плутон може да
покаже важни трансформации в битието на онези, с които живеем. Точният вид на изявата му
зависи от наталните разположения в четвърти дом, от останалите фактори в картата, както и от
другите транзити и прогресии по това време. В някои случаи движещият се през четвърти дом
Плутон съвпада с раздели и разводи. В други той показва идване на нова хора в дома: раждането на
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дете или завръщането на член от семейството след дълго отсъствие (бащите си идват у дома след
война и т.н.), или в домакинството се настанява нов човек. Транзитиращият през четвърти дом
Плутон би могъл да означава напускане на дома - някое дете е пораснало достатъчно, за да излети
от гнездото, някой член от семейството отива да живее другаде, дори смъртта на човек от
домакинството. „Звярът” в нас е събуден, независимо през кой дом се движи Плутон, така че по
същото време домашната сфера ще бъде основната арена, където могат да се наблюдават злостни
кавги, интриги и властови битки. Традиционно четвърти дом се свързва със страната, от която
произхождаме. Когато Плутон се движи през него, някои от нас вероятно ще се откъснат от
корените си, ще отидат да живеят в друга държава или ще се върнат в родината си, ако отдавна са
живели далеч от нея.
Пети дом
Петият дом традиционно се свързва със себеизразяването, творчеството, хобитата и
съзидателните начинания, децата и романтиката. Транзитиращият през пети дом Плутон ще
засегне всяка от тези сфери. Онази част от нас, която копнее да, даде конкретно външно изражение
на индивидуалните ни мисли, чувства и въображение, придобива устрем по това време. Възможно
е да открием нов интерес, хоби или творческа дейност, които да ни обсебят, понякога до
вманиачаване. Ако вече сме ангажирани в творчески изражения, може да сменим способа с друг; от
друга страна, ако досега креативността не ни е интересувала, под този транзит нерядко се превръща
във важна грижа. В описвания период обаче всяка форма на творческо начинание по-скоро ще се
постига с цената на много усилия и ще се наложи да се опълчим срещу блокажи и комплекси,
стоящи на пътя на свободното ни себеизразяване. Подобни креативни спънки и трудности нерядко
могат да бъдат проследени до онези послания, получени от нас по отношение на ценността и
стойността на нещата, които сме създали или изразили като деца. Психологът Ерик Ериксон
посочва, че критичният за развитието между три и четири години въпрос е „самостоятелност срещу
срам и съмнение”.
По времето на тази фаза от живота (която последователите на Фройд споменават като
„аналната фаза”) ние развиваме или положително усещане за нашата собствена сила, автономност
и резултатност, или започваме да вярване, че сме позорно петно, лоши и мръсни - чувството, че
онова, което имаме да предложим на света, е неадекватно и неприемливо. По това време се
създават хигиенните навици, свързани с ходенето по нужда, което е пряко свързано с по-късните
казуси около креативността. Като деца ние не чувстваме вътрешно, че фекалиите са срамни или
мръсни; точно обратното, извличаме гордост от онова, което тялото ни е създало. Накрая сме
предопределени да повярваме, че има нещо лошо или неприлично във фекалиите - нашите първи
творения - и това може да установи модел на неадекватно усещане или изпитване на срам по
отношение на всичко, което по-късно се опитаме да създадем в живота. Когато Плутон транзитира
през пети дом, по-ранни травми и неразрешени въпроси от този етап на развитието отново се
появяват в процеса на себеизразяване. Независимо дали го разбираме съзнателно или не, ние се
чувстваме така, сякаш мрачното лице на майката (или контролиращия родител) наблюдава онова,
което опитваме да осъществим по това време. За да освободим творчеството у себе си, трябва да се
борим срещу тази фигура.
Дори и да сме успели да преминем през аналния етап и да сме свикнали с ползването на
тоалетната, без самоуважението и усещането за стойността ни да са пострадали твърде много, транзитиращият през пети дом Плутон все пак може да задейства психологически трудности, когато се
опитваме да изразим нашата съзидателност и индивидуалност. Възможно е толкова много да се
притесняваме как другите ще приемат творението ни, че свободното протичане на нашето
изразяване да бъде потиснато. Когато Плутон транзитира през пети дом, властовите въпроси също
усложняват творческите начинания, особено ако сме ангажирани с проекти, в които участват и
други хора. Ако усещането ни за ценност и идентичност е тясно свързано с извършваното от нас,
ние ще настояваме то да бъде направено по нашему и няма да ни е лесно да се променяме
съобразно изискванията на другите. Такъв беше случаят на един филмов режисьор, който дойде
при мен за тълкуване на хороскопа, когато транзитният Плутон образуваше съвпад с неговия Марс
в пети дом. Той дотолкова непоклатимо се придържаше към особеното си разбиране за филма,
който режисираше, че се впуснал в люти спорове с продуцента, който не се съгласявал с неговата
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интерпретация. Тъй като не искал да смекчи или да промени възгледите си, клиентът ми накрая
разтрогнал договора, вместо да направи компромис с позициите си. По-късно той стигна до
разбирането, че интензивността на неговите убеждения е произтичала от „малкото момче у него”,
което все още се опитвало да оспорва властта на строгия си баща, която той упражнявал над него в
детството му. Проблемите с творческото себеизразяване, които се случват при движението на
Плутон през пети дом, вадят на бял свят подсъзнателни модели и неприключени въпроси от поранния живот и ни предлагат възможността да ги разрешим.
Децата - творческите продължения на собствената ни личност - също спадат към сферата на
пети дом и транзитиращият през него Плутон може да засегне тази област по много различни
начини. Раждането на дете по времето на транзита ще придобие специално значение, като показва
смъртта на една фаза от нашия живот и началото на нова. Възможно е то да е първото отроче,
въвеждайки ни в света на родителството. Дете, родено при транзита на Плутон през нашия пети
дом, нерядко ще проявява силен Плутон, Скорпион или осми дом в наталната си карта; или синастрията между нашата карта и неговата ще подчертава тази сфера. По някакъв начин детето ще
упражнява плутонианско въздействие върху нас, налагайки значими пренастройки във битието ни.
Жена, която износва бебе под транзит на Плутон през пети дом, вероятно ще трябва да внимава
много повече по време на бременността. В някои случаи движещият се тук Плутон показва аборти,
помятане или мъртви раждания - събития, които изискват период на скърбене както при всяка
смърт или загуба. В малко случаи, с които съм се сблъсквал, транзитът на Плутон през пети дом
съвпадаше със смъртта на дете. Една жена, в чиято карта Плутон образуваше съвпад със Слънцето
й в пети дом, изгуби осеммесечния си син в болницата; терзанието и чувството за вина, които тази
смърт породи, я накараха да потърси консултация и да навлезе в много интензивни и щателни
психологически преоценки на самата нея, на брака й и битието като цяло.
Когато Плутон транзитира през пети дом, възможно е децата ни да преминават през проблеми
или кризи и техните преживявания да ни носят сериозни предизвикателства и уроци. Видът на
проблемите с тях зависи до голяма степен от възрастта им през периода, когато изпитваме този
транзит. В много случаи транзитиращият през пети дом от родителската карта Плутон се случва,
когато детето преминава през пубертета и събуждането на сексуалността, но съм наблюдавал и
синхронизирането на този транзит с женитбата на наследник, с неговия развод или преживяването
на друг вид променящ битието преход. През този период е възможно с децата да се общува
изключително трудно и все пак тук Плутон подсказва, че имаме да научим нещо от онова, през
което те преминават. Интензивните властови битки между родители и деца са често срещани
проявления на този транзит. Някои юноши може да се нуждаят от радикално скъсване с родител в
този период, за да установят по-ясно своята собствена отделна идентичност. Опитаме ли се да
контролираме прекалено децата по този въпрос, възможно е да ескалират проблеми. Обикновено го
правим, защото сме изплашени, че ако ги оставим сами на себе си, ще се наранят или ще действат
по начин, застрашаващ собственото ни усещане за безопасно, правилно или уместно. Налага се
обаче да приемем, в името на растежа и развитието, че те вероятно трябва да преминат през
определени преживявания, от които не можем или не бива да ги защитаваме. Под този транзит
неразрешените въпроси с нашите родители нерядко отново изплуват на повърхността чрез проблеми, които срещаме с децата си. Например, ако сте се борили за по-голяма свобода и
автономност, може да откриете, че вашите наследници воюват срещу вас по същия казус.
Възможно е да не сме се чувствали обичани от един от родителите си и се страхуваме, че
може някое от децата ни да не изпитва любов към нас, или сме загрижени, че не го обичаме достатъчно. В който и дом да транзитира Плутон, в живота ни се връщат ранни модели и проблеми в
леко маскирана форма. Сякаш Плутон ни казва: „Не си разрешил този въпрос преди, той е тук
отново, за да поработиш по него.”
Пети дом се свързва и със секса и романтиката; движещият се тук Плутон може да оцвети
тази сфера от живота. Възможно е човек, с когото се срещаме, да има в картата си силен Плутон,
Скорпион или осми дом или интераспектите между хороскопите да акцентират тези разположения.
Една връзка през този период ще ни промени значително. По-вероятно е ангажиментите ни да
бъдат интензивни, страстни и сложни - възможно е да останат скрити или осеяни с властови битки,
интриги, предателство и ревност. Сега създадените връзки често задействат повторно нараненото и
гневно дете от нашето минало, все още опитващо се да накара майката или бащата да ни обичат
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така, както сме се нуждаели тогава. Откриваме „разяреното дете” или „звяра” в нас и така ни се
предоставя възможност да изследваме и да работим по неразрешените детски комплекси. Случва се
и транзитиращият през пети дом Плутон да съвпадне с първото пробуждане на нашата сексуална
страст или да възкреси сексуалната ни енергия след дълъг период на латентност. Но както Плутон в
пети дом може да събуди сексуалността, той е в състояние и да се прояви във временни сексуални
спънки или промяна в същината на сексуалното ни изразяване. Някои хора по това време решават
да видоизменят желанията на либидото си в творчески отдушници или физически дейности,
например спорт.
Шести дом
Работата, здравето и протичането на ежедневието са основните грижи на шести дом. Тази
част от картата не само описва как се свързваме със собствените си тела, но и как се разбираме с
колегите и с хората, на които служим или които работят за нас. Докато транзитният Плутон се
движи през шести дом, той ни отправя предизвикателства и ни променя чрез различни видове
проблеми и преживявания, които привличаме във всяка от посочените сфери.
Транзитиращият през шести дом Плутон може да се прояви като смущения в здравето.
Плутон - богът на подземните селения, изважда на бял свят заровеното у нас: възможно е хронични, но не много ужасяващи симптоми да избият на повърхността под формата на заболяване
или поражение, резултат от отдавнашен дисбаланс. Но дори и да страдаме от здравни проблеми по
времето на този транзит, не е честно да разглеждаме Плутоновия ефект върху нашите тела като
изцяло лош; една от основните негови задачи, докато се движи през шести дом, е да покаже
натрупаните токсини и отрови, за да подпомогне прочистването на тялото и да улесни лечебния
процес. Тук Плутон също иска да ни напомни за интимната връзка и неопровержимата
реципрочност между ума и тялото. Те образуват една интегрирана система: нашите умствени и
емоционални състояния имат пряко отношение към здравето ни, точно както физическата ни
кондиция засяга начина, по който мислим и чувстваме. Шести дом много повече от всяка друга
сфера от наталната карта е загрижен за връзката тяло-ум, близкото отношение на психика и сома;
добре известно е, че психологическите въпроси играят важна роля в задълбочаването на болестите.
Опасни вещества в тялото ни има винаги, но дали ще развием една болест зависи от способността
ни да се съпротивляваме срещу тях. Психическият стрес и отрицателните мисли и чувства
(осъзнати или не) накърняват имунната ни система и отслабват естествените защити на тялото,
правейки ни по-податливи на онова, което преди сме били в състояние да предотвратим. Ако се
разболеем, докато Плутон се движи през този дом, не би трябвало да приемаме разстройството в
номинална стойност. Лошото здраве по това време е Плутоновият начин да ни информира, че
животът ни е в критично неравновесие.
Когато Плутон се движи през шести дом, нужно е да третираме коренните причини за
здравословните проблеми, а не само външните симптоми. Като разгледаме целия си живот, се
придвижваме към по-добро здраве. Линда е точно такъв случай: тя дойде за консултация, когато
транзитиращият през Везни Плутон се движеше през шестия й дом, стигайки до квадратура спрямо
нейното Слънце в Козирог и девети дом. Една бучка на врата й беше диагностицирана като
злокачествена и тя отчаяно искаше да знае какво ще разкрие картата й за заболяването и за
бъдещето й. По това време транзитиращият Юпитер правеше някои добри аспекти в хороскопа й и
аз я окуражих да се бори срещу болестта по всички възможни начини. Тя потърси помощта на
център за алтернативна терапия, специализиран за хора с диагноза рак, и посредством
консултациите и лечението, предлагани от центъра, Линда изследва факторите от своето минало и
от сегашния си живот, допринесли за заболяването. Доста години преди атаката на рака тя
изоставила обещаваща кариера в изкуството, за да се посвети единствено на нуждите на съпруга си
и на своето семейство. Жената не беше разбрала колко горчивина и недоволство е усещала заради
това. С диагнозата за застрашаваща живота й болест обаче тя придоби нова перспектива за
съществуването си. Старите правила, по които живееше досега, трябваше да бъдат подложени на
съмнение и заболяването й позволи да действа така, както не би си разрешила досега. Линда
открито изрази гнева, който усещала, щом изоставила кариерата си, и уреди да получава частична
помощ за някои от домашните задължения, за да може да започне да работи отново. Тя осъзна, че
притежава властта да промени живота си, и с това разбиране започна да се чувства все поИ
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положително и по-оптимистично настроена по отношение на възможността да оздравее. Линда
прилагаше различни алтернативни лечения и спазваше специален хранителен режим, препоръчан й
от раковия център. След две години туморът изчезна и тя беше обявена за напълно възстановена.
Транзитиращият през шести дом Плутон, изразявайки се чрез посредничеството на нейното тяло, й
даде сигнал за тревога какво не е наред в живота й и за вида промени, нужни, за да я върнат в
правия път. Тя обобщи въздействията от заболяването с тези думи:
Чрез моите усилия и отношение успях да повлияя върху хода на заболяването ми и
това ми показа какво съм в състояние да направя. Болестта ме накара да разбера колко
пасивно съм посрещала живота досега. След като вече съм преминала през това, имам
много по-положително усещане за себе си и чувствам, че притежавам по-голям контрол
над съществуването си. Вече не съм жертва.
Не всеки с транзитиращ през шести дом Плутон ще се разболее. Но е време да се вслушаме в
тялото и да уважим неговите нужди и граници, да изследваме всяка област от живота, нуждаеща се
от настройване или внимание. Плутон събаря, за да изгради наново, и може да упражни много
положително възстановяващо влияние във всеки дом, през който се движи. През годините, докато
действа транзитът, имаме шанса да се преустроим физически. Хората, които не са доволни от
теглото си или от формата на тялото си, нерядко в някакъв момент от този транзит намират сила на
волята и издръжливост да предприемат режим на диета или упражнения и да се придържат към
него.
Работата е друга сфера, трансформирана от движението на Плутон през шести дом. Където и
да транзитира, Плутон изважда наяве роптаещото у нас. Ако не сме доволни от работата, която
вършим, този транзит осигурява устрем да потърсим нещо различно - или в сферата, където сме се
трудили досега, или в изцяло нова област. Плутон бележи време, когато старото трябва да си отиде,
за да се случат нови неща. Много често сами решаваме да напуснем или да променим заетостта си;
усещаме, че сме максимално израснали или напреднали на сегашната работа, и е време за нещо
ново или различно. Но в някои случаи под този транзит съдбата ще се намеси, за да ни подтикне в
нови посоки. Може да бъдем уволнени от работата, която сме вършили, или да ни съкратят. Случи
ли се това, докато Плутон се движи през шести дом, аз бих тълкувал събитието като указание, че е
дошло време за свежо израстване в нови области. Възможно е да не осъзнаваме напълно онази част
от нас, която желае промяна, и все пак, ако под този транзит се стигне до разрив или унижение, повероятно е да са призовани от същинското Аз или от по-дълбоките равнища на нашата психика:
може би сме станали твърде улегнали, самодоволни или застояли на сегашната ни работа. Ако
правим каквото ни е по силите, за да си сътрудничим с онази част от нас, която се нуждае от
отклоняване или разпростиране в нещо ново, ще е добро приложение на този транзит. Макар че
оставането без работа обикновено има сериозен ефект върху нашето физическо или психическо
благосъстояние, изследването на емоциите и чувствата, излизащи на повърхността чрез подобни
случки, ще доведат до по-голямо себепознание и по-нататъшно личностно развитие.
Всичко в света има и вътрешно, и външно съдържание. Подтикът зад шести дом е да направи
външните форми от нашия живот - тялото ни, работата, как се обличаме или поддържаме къщата
си - по-истинско отражение на онова, което сме отвътре. Шестият дом изисква постоянно да
пренастройваме и да усъвършенстваме живота си, за да бъдем по-верни на себе си и на онова,
което наистина представляваме. Този порив да бъдем истински подсигурява друга мотивация за
смяна на работата, когато Плутон транзитира тук. Продължаваме да търсим, докато не открием
заетостта, която най-добре ни подхожда и най-вярно отразява кои сме. Ако под този транзит
намерим задача, която наистина ни сграбчва, ще я вършим с интензивност и отдаденост,
граничещи с вманиачаване. Някои от нас може да осъществят най-доброто, което някога са
правили в живота си, докато Плутон се движи в тази сфера от картата. Вероятно е също в някакъв
момент от времетраенето на транзита да бъдем привлечени от сфера на заетост, чиято природа е
плутонианска: работа под прикритие или като детективи, тайни проекти, експлоатиране на залежи,
психология, медицина или всичко, където нещо се разрушава, за да бъде изградено отново.
Под този транзит Плутон би могъл да е отразен в работните условия - възможно е да работим
много дълго време или срещу големи добавки. Или Плутон понякога се разкрива чрез проблеми с
колегите: „звярът” в нас или у другите би могъл да се откъсне от въжето в офиса, фабриката или
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кабинета за консултации. Възможно е да ревнуваме заради успеха на колега или да сме сексуално
вманиачени по колега или клиент. Или да усещаме, че колегите не ни харесват, или че
заговорничат зад гърба ни. Властови битки биха могли да се разгорят между нас и хората, с които
или за които работим. По времето на транзита нашите собствени дълбоки психологически
комплекси, несигурности и страхове ще се покажат на работното място; възможно е някой колега
или клиент да преминава през изключително травматичен период, което ще ни засегне. От друга
страна, ние също бихме могли да преживяваме смут и болка във връзка с хората, които наемаме
или ни служат в някакво отношение. Например една жена с този транзит откри, че съпругът й има
връзка с домашната помощничка, която тъкмо беше забременяла с неговото дете, а друга клиентка
разбра, че прислужницата й краде от нея. Доверен иконом или домашен прислужник би могъл да
умре или да преминава през трудно време. Или самите ние да се окажем забъркани в дълга и
ожесточена законова битка с механик от сервиза, след като колата ни е била върната в по-лошо
състояние, отколкото когато сме я вкарали там. Плутон ще използва делата на всеки дом, през
който транзитира, за да извади на повърхността мощни и сложни емоции.
Шести дом се свързва с онези навици и ритуали с ежедневна природа, които трябва да
извършваме в хода на обикновеното съществуване. В някакъв момент от транзита на Плутон през
шести дом дори най-простите всекидневни задачи може да придобият огромно значение.
Възможно е решението какви дрехи да облечем сутринта или как да почистим къщата и да платим
сметките да се натовари с много тревога. Ако случаят е такъв, вероятно пренасяме по-дълбоки
психологически комплекси и грижи върху тези обикновени задачи и коренният източник за нашето
напрежение трябва да бъде видян и изследван.
Накрая, тразитиращият през тази сфера от рождената карта Плутон понякога показва
трансформиращи преживявания или проблеми, възникващи в широк диапазон - от нашата връзка
до домашните животни и любимци, които са друг въпрос по шести дом. За някои хора смъртта или
изчезването на любимо животинче е толкова болезнено събитие, колкото всяка друга загуба, която
можем да срещнем в живота, и последващата мъка би могла да задейства множество
психологически грижи, които е нужно да се изследват и да се поработи по тях - като незавършено
скърбене за други близки, които сме загубили, или страхове, че не сме годни да се грижим за
някого, или усещането, че някак си унищожаваме хората или нещата, които обичаме в живота. От
друга страна, транзитът на Плутон през шести дом понякога показва положителни преживявания с
домашни любимци. Една стара жена, която постоянно се оплакваше от самота и физическа немощ,
наследи от роднина две малки котки точно когато Плутон навлизаше в нейния шести дом. Грижите
за тези животни и привързаността, която те развиха към нея, придадоха нов смисъл и щастие в
самотния живот на старицата. Друга жена превъзмогна усещането, което беше изпитвала цял
живот, че няма какво да даде на хората, и откри ново чувство за своята ценност и стойност, когато
взе да отглежда бездомно куче, което откри в задния двор на къщата си, докато Плутон се движеше
през нейния шести дом.
Седми дом
Когато Плутон транзитира през седми дом, близките връзки стават катализатор или
посредник за личностна трансформация, растеж и промяна. Ако вече сме обвързани с някого,
навлизането на Плутон в седми дом или образуването на важни аспекти по транзит от този дом ще
постави на изпитание истинността или дълбочината на тази връзка. Плутон в седми дом ще извади
наяве къде се чувстваме недоволни, непълни или неудовлетворени в сферата на партньорството.
Ако трудностите, възникващи сега, могат да бъдат посрещнати и разрешени, в резултат връзката
ще стане по-силна и по-солидна. Не си струва да се бяга от проблемите в тази сфера, когато Плутон
се движи през седми дом. Раздразнението, което усещаме, ще продължи да къкри и да ври под
преднамерено спокойна повърхност и накрая ще намери начин да подкопае партньорството.
Впрочем, опитаме ли се да отричаме, че нещо не е наред, за да избегнем криза или конфронтация,
мамим самите себе си по отношение на растежа и трансформацията, които настъпват, ако честно се
изправим пред действителността на ситуацията.
Плутон възбужда дълбоки чувства във всеки дом, през който преминава, и в седмия нашето
навлизане в подземния свят ще стане посредством други хора. По това време връзките ще задействат дълбоко насадени емоционални комплекси, спотайващи се в кътчетата на психиката. Чрез
въпроси, изникващи в процеса на свързване, аспекти от нашата природа, които са били потискани
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или държани под ключ, ще изригнат с пълна сила в рутинния живот. Може да бъдем обзети от
чувства на ревност, завист, ярост или неконтролируема сексуална страст. Дори и тези емоции да са
изпитвани и насочени към настоящ партньор, те произхождат от детството, когато сме изживявали
подобни чувства към майката, бащата или други хора от ранното ни обкръжение. Транзитиращият
през седми дом Плутон посредством контекста на сегашната близка връзка ни предоставя
възможността да разкрием и да разрешим такива отдавнашни емоционални модели.
Алтернативно в някои случаи с транзитиращ през седми дом Плутон е възможно партньорът
ни да отприщи своята ревност, завист или ярост по нас. С други думи, ако самите ние пряко не
преживяваме тези емоции, те ни връхлитат чрез друг човек. Случи ли се това, нужно е да потърсим
какво сме сторили, за да подпомогнем създаването на подобна ситуация. Психологическа максима
е, че каквото отхвърляме у себе си, ще го привлечем от другите. Природата на живота е цялостна;
ние притегляме към себе си тези свои страни, които сме отричали или потискали. Например ако
отхвърляме способността си да ревнуваме, по-вероятно е (подсъзнателно) да продължим да
избираме партньори, открито показващи тази страна от тяхната природа; дори и половинките ни по
принцип да не са склонни към ревност, ние някак ще действаме така, че да предизвикаме тези
чувства у тях. Същата тази динамика се прилага и при гнева. Може успешно да сме редуцирали
или надхитрили това, че усещаме и изразяваме ярост и яд, но все пак мистериозно да избираме
партньори, склонни към подобни изблици, или фино да ги принуждаваме да откликват по този
начин. Докато Плутон се движи през седми дом, партньорите или хората, с които сме ангажирани,
ще отразяват нашата сянка или подсъзнателното обратно към нас. Това не е лесно за признаване и
приемане - по-скоро бихме предпочели да обвиним тях и начина, по който са отговорни за
неприятния ход на събитията. По-лесно е да свалим бремето от нашите гърбове и все пак в края на
краищата осъждането на другия човек като източник на всички проблеми не прави нищо за понататъшното ни собствено психологическо развитие и зрелост.
Измамата, безскрупулността и предателството са другите отличителни признаци на
транзитиращия през седми дом Плутон. Може да бъдем обсебени от страх, че партньорът ще ни
напусне или че има тайна връзка с някой друг. И пак трябва да подходим към това с оглед на
проекцията. Ако сме неспокойни или неудовлетворени в партньорството, дали проектираме тези
чувства върху другия, представяйки си как той изживява онова, което ние възпираме у себе си?
Открием ли подобни емоции в нас, не е задължително да реагираме с бягство или друга връзка, но
би трябвало да бъдем достатъчно психологически честни, за да изследваме тази страна от себе си,
която се съгласява с подобни желания или фантазии. Вместо да категоризираме нашия партньор
като виновник, сега ние сме отговорни да анализираме защо сме нещастни, отегчени или
недоволни във връзката.
Разбира се, възможно е с транзитиращия през седми дом Плутон да открием, че партньорът
наистина поддържа друга връзка. Ако случаят е такъв, Плутон сочи въпроси в партньорството,
които се нуждаят от конфронтиране и обсъждане. Тази ситуация вероятно ще възбуди толкова
могъщи емоции у нас, че да бъдем шокирани от собствените си реакции - винаги сме се смятали за
разумни и под контрол, не сме смятали, че някога бихме проявили толкова интензивни или
несдържани чувства. Плутон ни кара да се обърнем към части от самите нас, за които по-скоро не
бихме искали да знаем. След известно психологическо себепроучване вероятно ще стигнем до
разбирането, че тези непреодолими емоционални реакции може да бъдат проследени до чувствата,
изпитани в по-ранния живот, когато оцеляването ни е зависело от майката и сме се плашели, че ще
умрем, ако тя ни напусне. Неверността на нашия партньор задейства отново тези стари страхове и
ни дава шанс да научим повече за онези комплекси, които се спотайват в дълбините на съществото
ни.
И отново, възможно е именно ние при транзита на Плутон през седми дом да си влюбим в
друг. Плутон усложнява въпросите по всеки дом, през който се движи, а в седми дом мишената са
нашите връзки. Ако под влиянието на този транзит се окажем силно привлечени от друг човек
извън нашето основно партньорство, ще бъдем принудени да преразгледаме и да преосмислим
съществуващата връзка, както и цялостното си отношение към партньорствата. Какво ни дава
новата връзка, което сега съществуващата не може да осигури? Дали сегашната не е изчерпана и ни
предстои нещо ново точно сега? Дали у нас няма някаква част, която се страхува от обвързването и
следователно търси начин да излезе от съществуващото партньорство? Схватката с този тип
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въпроси ни позволява по-дълбоко да разберем и себе си, и природата на връзките като цяло.
Именно това иска да предизвика Плутон, когато транзитира през седми дом.
Движението на транзитния Плутон през седми дом понякога показва, че самите ни партньори
преживяват Плутонова криза. Възможно е техният рожден Плутон да е задействан от важен
транзит или прогресия или транзитиращата планета да поразява ключови точки в хороскопа им.
Нерядко те изпитват различни типове емоционални трудности, тежък период в работата или здравословни смущения. Независимо как се проявява това, различните проблеми, пред които са
изправени те, директно ще засегнат и нас, и връзката ни с тях. Ние също ще се променим
посредством онова, през което преминава другият. В някои случаи транзитиращият през седми дом
Плутон би могъл да съвпадне със смъртта на партньор. Всичко, което обсъждахме по-рано за
необходимия процес на оплакване, очевидно е приложимо и тук.
Транзитиращият през седми дом Плутон разкрива дълбоко насадени напрежение и проблеми
в нашата близка връзка, някои от които може да не сме в състояние да преодолеем или да разрешим. Поради тази причина транзитът понякога бележи нейния край. Когато нещо, към което сме
били привързани или с което сме се отъждествявали, умре, то трябва да бъде подобаващо
оплакано. В противен случай нашата способност да създадем нова пълноценна връзка ще бъде
грубо накърнена. Макар че в някои случаи Плутон може да изисква пълен срив и отстраняване на
съществуващ съюз, не е абсолютно правило, че връзката трябва да приключи, когато Плутон се
движи през седми дом. Този транзит нерядко показва, че взаимоотношенията ще преминат през
серия от малки кончини и прераждания и накрая в резултат връзката ще укрепне.
Ако не сме въвлечени в близка лична връзка, настъпването или движението на Плутон през
седми дом нерядко ни я донася. През този период е възможно да се ангажираме с други хора, които
имат силен Плутон в рождените си карти или по времето на срещата ни преминават през значим
Плутонов транзит. С други думи, тяхната природа вероятно ще е сложна и интензивна или ще са
насред значима житейска криза, когато се запознаваме с тях. Във връзките, които се сформират по
това време, може да има интрига, възможно е да изискват някаква степен на секретност. В такъв
период някои хора се влюбват в жената на шефа или в съпруга на най-добрата си приятелка.
Независимо от точния пример, можем да бъдем сигурни за едно нещо по отношение на връзките,
започнали или формирали се при движението на Плутон през седми дом - те са предназначени да
окажат могъщ трансформиращ ефект върху нас. Все едно колко ще изтраят, няма да бъдем същите
като преди.
Властовите битки са друга особеност на Плутоновия транзит през седми дом. Възможно е да
се опитваме да контролираме партньорите или да доминираме над тях, обикновено за да не им
позволим да действат по начини, които ни застрашават или нараняват. Или бихме могли да се
захванем с човек, който желае да ни контролира по такъв модел. Когато Плутон се придвижва през
седми дом, въпросът кой притежава властта във връзката излиза на преден план и е възможно да
разберем, че не се чувстваме сигурни, ако тя не е наши ръце. Обратното, може да търсим някого,
комуто да отдадем своята власт - на човек, който ще ни погълне, ще взема решения вместо нас и ще
ни казва кои да бъдем или какво да правим. И в двата случая балансът на властта не се споделя
поравно и се налага да бъдат научени уроците за истинската взаимност и сътрудничество. Рано или
късно транзитиращият през седми дом Плутон ще го изиска от нас и това ще действа по два
начина: хората ще стават посредници на промяната и трансформацията за нас, но и самите ние
твърде често ще се озоваваме в позиция да помагаме на другите през времена на преходи и кризи.
Седми дом също описва взаимоотношенията ни с обществото като цяло. Когато Плутон преминава
през тази област от картата, може да бъдем привлечени от групи или дейности, заети с промяната
или реформата на аспекти от обществото. Това нерядко е напълно продуктивно приложение на
транзита, стига да не се подадем на разрушителни крайности в опитите да съборим старите
структури, за да направим път за новото.
Седми дом не се отнася само до брака и близките връзки или до отношението ни към цялото
общество; той управлява и явните врагове, и първоинстанционните съдилища. В „Планети в транзит” Робърт Хенд дава на читателя добър съвет: той ни предупреждава по това време да бъдем
внимателни по отношение на властовите битки с неприятелите. Заемем ли се с борба, когато
Плутон се движи през седми дом - законова или друга, по-вероятно е тя да бъде дълга и заплетена,
би могла да стане абсолютно непоносима. Когато Плутон е в седмия ни дом, „звярът” или
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„разяреното дете” у нас влиза в процес на сблъсък със „звяра” или „разяреното дете” у други хора.
Околните може да не искат да се вгледат в по-дълбоките психологически заключения за причините
да не ни харесват в този период, което обаче не означава, че не би трябвало да проучим откъде
наистина идват нашите гневни емоции.
Осми дом
Осми дом, като продължава с темите на седмия за близките връзки и брака, надниква дълбоко
в онова, което би могло да се нарече „фактическото положение на партньорството”: тези въпроси,
които възникват, когато двама души (всеки със своя собствен темперамент, ценностна система,
ресурси, потребности и вътрешен биологичен часовник) се съберат, за да споделят един с друг и да
се слеят в едно, да изчезнат като „аз”, за да се преродят в „ние.” Казано много просто, осмият дом е
показател за „онова, което е споделено” между хората - в частност видовете обмен, които се
осъществяват на парично, емоционално, физическо или психическо равнище. Когато Плутон
транзитира през осми дом, именно тази сфера от живота ни разрушава, променя и трансформира.
Нека го изследваме в по-големи подробности.
Осми дом често е окачествяван като мястото на „ценностите на другите хора” и описва как се
справяме с общите пари и ресурси в брака, близките връзки или бизнес начинанията. На найконкретно ниво, транзитиращият през осми дом Плутон може да покаже, че ще бъдем дълбоко
променени или засегнати във връзка с нечии чужди пари или материални средства. Например
много мои клиенти по времето на този транзит или се женеха, или се сближаваха с богат партньор
и така материалният им статус се променяше значително. Разглежданият транзит би могъл да
бележи време, когато нашите половинки изживяват значимо изместване (нагоре или надолу) в
своите финансови дела. Възможно е да станат милионери или да обявят банкрут, но и в двата
случая този транзит означава, че битието ни ще бъде дълбоко засегнато от промяната на тяхното
богатство. Разглежданият транзит също може да донесе конфликти и властови битки с партньор,
въртящи се около въпроси за разпореждане с пари или общи ресурси. Понякога движението на
Плутон през осми дом съвпада с развод и представя сложна или интензивна битка по въпросите
кой какво ще получи. Нерядко описва и проблеми с бизнес съдружник - случва се някакво
финансово коварство, интрига или измама. Докато Плутон транзитира през осми дом, възможно е
да приключим някое бизнес партньорство, за да започнем друго.
Осми дом е ангажиран и с въпросите за данъците и наследството. Ако сме правили диви
данъчни измами, когато транзитиращият Плутон стигне до осми дом, може да се окаже, че имаме
проблеми с администрацията. Или е възможно да получим наследство, което значително ще
промени или ще подобри нашата материална сигурност. Но ако движещият се през осми дом
Плутон образува трудни аспекти към рождени планети, вероятно е да възникнат усложнения във
въпросите за наследството или конфликти с други хора по изпълнението на някое завещание. Осми
дом също показва парите, които получаваме от наеми, от правителствени субсидии или различни
форми на подпомагане. И отново, ако транзитиращият през осми дом Плутон прави тежки аспекти
към други планети от хороскопа, прекалената задлъжнялост може да ни въвлече в дълбоки води
или да породи доста психологически неудобства. И все пак прецизирането на приоритетите чрез
емоционалните въпроси, които по това време ни носят паричните проблеми, в крайна сметка ни
помага да стигнем до по-задълбочено психологическо разбиране на самите себе си. Например, ако
задлъжнеем, вероятно ще ни е нужно да се научим да отлагаме „незабавните удоволствия” и да
понасяме неудовлетворяването на нуждите и желанията; освен това, все пак, вероятно ще е
потребно да разгледаме защо смятаме, че се нуждаем от специфични материални неща.
Проблемите, отнасящи се до парите, привързването и отговорността, са тясно свързани.
Парите не са единственото, което хората споделят. Осми дом описва и потисканите
емоционални мнения, които преминават между двама души, участващи във всякакви общи
начинания, и чувствата, възникващи при близкото ни свързване с друг човек. Плутон, Марс и
Скорпион са естествените господари на осми дом, което отразява добре известния ни факт, че
връзките надигат у нас много силни емоции, които ние или изразяваме с лекота и увлечение, или се
браним от тях. Когато транзитиращият Плутон се движи през собствения си дом, възможно е да
очакваме множество кризи и катаклизми в нашите близки контакти. Този транзит има
въздействието да притегля към повърхността неразрешените въпроси от предишни
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взаимоотношения, особено ранните проблеми на свързването с майката. Например страхът, че
нашият партньор вече не ни обича, отново ще събуди у нас първични емоции. Именно мисълта, че
ще бъдеш изоставен от настоящия партньор, може да причини силно неспокойствие и яд - същите
онези чувства, които сме преживявали, когато сме приравнявали загубата на майчината любов с
изоставяне и смърт. Повечето гняв и разрушителна ярост, които понякога усещаме или
отприщваме към партньора, могат да бъдат проследени до детството. Понеже като деца сме
съвършено безпомощни, ние изпитваме огромно недоволство, когато нашите нужди не бъдат
удовлетворявани; по-късно в живота, когато партньор по някакъв начин ни попречи, „разяреното
дете” у нас би могло да се събуди отново. Транзитиращият през осми дом Плутон показва ранните
страхове и комплекси, които се спотайват в най-дълбоките кътчета на психиката. Това вероятно не
ще е приятно, но единствено като се изправим пред онова, което е там, ще успеем да постигнем
споразумение с болките и раните от детските години.
Ако по времето на този транзит непрекъснато понасяме съкрушителния гняв или лошите
изблици на партньора, ще е уместно да изследваме защо точно сега привличаме подобни
враждебни реакции. Дали някак не проектираме собствените си неизразени чувства върху другия
човек, като го караме да ги изживява вместо нас? Или е време да се научим да устояваме на другите
и да не си позволяваме да бъдем терен за разтоварване на техните неразрешени инфантилни
комплекси?
Осми дом - показателен за близостта - също разкрива нещо относно природата на сексуалното
изразяване. В секса ние показваме и споделяме интимни страни от самите себе си, които обикновено скриваме. И именно чрез секса можем да достигнем - дори и за кратък миг - по-пълно
физическо, емоционално и духовно единение с другия. Когато Плутон транзитира през осми дом,
възможно е да очакваме промени в изразяването на нашата сексуалност или преживявания в тази
сфера от живота, които имат дълбок или опустошителен ефект върху нас. Плутон интензифицира
онази част от картата, през която се движи. В някои случаи този транзит може да бележи
събуждането на нашата сексуалност по неизразяван досега начин. Транзитиращият през осми дом
Плутон нерядко помага за преодоляването на определени защити, които са ни пречели напълно да
се отпуснем и да се отдадем на сексуалността. Обратното също се случва, поне временно. Един от
моите клиенти - мъж на петдесет години, който винаги се е наслаждавал на активен сексуален
живот, - когато Плутон навлязъл в неговия осми дом, започнал да изпитва трудности в секса.
Отначало си мислел, че проблемът просто ще отшуми. Но не станало така и накрая импотентността
му причинила такова страдание, че мъжът потърсил помощта на психотерапевт. В хода на
лечението той изследва своите най-дълбоки становища спрямо жените и секса и откри, че изпитва
омраза към жените, което никога не би признал. Терапията му даде и възможност да обсъди други
емоционални и психологически проблеми, през които преминаваше по това време - на първо място
чувството, че не е успял в живота, както се е надявал. Посредством различни техники за сексуална
терапия мъжът превъзмогна своята импотентност. И освен това, психологическата работа, която
той извърши върху себе си, му позволи да се почувства по-отворен, по-уверен и не толкова критичен към партньорките си; в резултат откри, че му е по-лесно да изразява нежни чувства по време на
секс. И всичко това беше дело на транзитиращия през осми дом Плутон.
Квалифицирането на осми дом като сферата на „ценностите на другите хора” може да се
разшири отвъд паричните ресурси, за да включи и усещането им за стойност изобщо - в какво
вярват, какво им е скъпо или кое според тях е важно в живота. Докато Плутон транзитира през
осмия ни дом, възможно е да бъдем драматично трансформирани или променени чрез близка
среща с вярванията и ценностите на други хора. Като разширяваме или сменяме разбирането си за
битието, за да приемем с радост философия и перспектива за света, различни от нашите, ние
символично умираме в досегашния си вид и се раждаме отново. Но транзитът на Плутон през осми
дом понякога показва битки и борби за власт с други хора, в които настройваме нашето усещане за
ценности и светоглед срещу техните. Това е по-вероятно да се случи, ако транзитиращият през
осми дом Плутон образува опозиция спрямо рождени планети във втория ни дом (сферата на
„моите ценности”), или квадратури към разположения в единадесетия ни дом (мястото на
„приятелите, надеждите, желанията, целите и стремежите”).
Осми дом описва и връзката ни с онова, което езотеричните философи наричат „астрален
план” - равнище от съществуването, където привидно недоловимо, но във всеки случай също
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толкова мощно се събират и циркулират емоции и чувства. Докато Плутон се движи през осми дом,
ние ставаме по-чувствителни към подмолните течения в атмосферата и се отваряме за скритите или
неизразени чувства на хората около нас. Същевременно може да ни се стори трудно да приемаме
живота или другите в номинална стойност; вместо това ще усещаме потребност да изследваме под
повърхността или плиткото равнище на нашите връзки и взаимодействия с другите, за да
установим какво наистина се случва на едно по-дълбоко или по-фино равнище. Наред с подобни
тенденции този транзит би могъл да задейства интерес към окултните или психичните феномени,
метафизиката или към всеки клон от психологията, който изследва скритите или непредначертани
измерения на живота. Но ако транзитиращият Плутон образува трудни аспекти към други планети
в хороскопа или задейства проблематични рождени разположения в единадесети дом,
препоръчителна е известна предпазливост при изследването на всичко, свързано с психичното или
окултното: бихме могли да отприщим сили или енергии, с които не е лесно да се справим разумно.
Осмелим ли се да навлезем в това царство, докато Плутон се движи през осмия ни дом, по-мъдро
би било да го направим само под напътствието на човек, комуто вярваме и който е опитен в тези
неща.
Плутон е богът на мъртвите и осми дом е една от областите в хороскопа, свързвани със
смъртта. Съответно транзитиращият през този дом Плутон би могъл да означава, че ще трябва да се
борим срещу самата смърт. Фройд теоретизира, че всички изпитваме желание да умрем, копнеж да
се завърнем в лишеното от напрежение състояние, което сме изпитали известно време преди
раждането. Транзитиращият през осми дом Плутон може да активира подобно желание за смърт и
ние да бъдем изкушени от нея, като се поставяме в много рисковани или очевидно опасни ситуации
или като подсъзнателно разиграваме саморазрушителните си пориви по това време; най-добрият
начин да се справим с тях е да ги осъзнаем и да изследваме техните действителни източници.
Срещал съм много хора, преживели близък досег със смъртта по времето на този транзит. Тъй като
почти бяха изпитали смъртта, те преоцениха своите приоритети и въведоха значителни промени в
битието си. В периода на този транзит също е възможно някои от нас да преживеят загубата на
близък човек. По един или друг начин може да се изиска да погледнем смъртта право в лицето. Тя е
неотменима част от живота - да я отричаме означава да отхвърляме съществуването. Сблъсъкът с
нея обаче е в състояние да ни потопи в по-истински начин на живот и да увеличи умението ни да го
ценим.
Транзитът на Плутон през неговото естествено владение вероятно няма да е лесно време и в
определен момент може да се почувстваме дълбоко депресирани или да се окажем хванати в капана на личното си Аз - подземен свят на интензивно обезпокоителни емоции и чувства. Но не
бива да забравяме, че Плутон има властта не само да разрушава живота, а и да го създава. Подобно
на Инана, която е осъдена на смърт в царството на Ерешкигал, този транзит носи със себе си и
възможността да се надигнем отново, преродени и трансформирани.
Девети дом
По време на годините, когато Плутон транзитира през този дом, целият наш светоглед - как
възприемаме живота и космоса изобщо - ще претърпи значителни преустройства. Допреди периода
на Плутоновия транзит през девети дом може да сме се уповавали на религия или система от
вярвания, която е функционирала умерено добре, подсигурявайки рамка, посредством която да
виждаме и да тълкуваме живота. Но щом Плутон навлезе в девети дом и тръгне през него,
съществуващата ни система от вярвания или религиозната ни преданост ще бъдат изправени пред
някакво предизвикателство. Онова, което преди ни е давало усещане за смисъл или цел, вече може
да не изглежда подходящо или уместно. Това, което сме почитали и уважавали като истина, е
поставено под въпрос и вероятно няма да ни се струва абсолютно. Накратко, транзитиращият през
девети дом Плутон често означава смъртта на съществуващата ни философска система от
вярвания. Загубата на философия или религия може да бъде разрушително преживяване.
Системите от вярвания и религиозните поучения помагат, като ни водят през живота, позволявайки
ни да избираме най-подходящия начин да действаме или да се държим в различни ситуации.
Когато съществуващата ни философия вече не ни изглежда валидна или - независимо по каква
причина - повече не ни върши работа, ние се чувстваме така, сякаш земята е била измъкната изпод
краката ни. Вече не разполагаме с конкретни ръководни принципи или правила, по които да можем
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да отсъдим или да определим „правилния” начин да бъдем.
През годините ми на професионален астролог консултант съм наблюдавал този ефект на
транзитиращия през девети дом Плутон в много случаи. Джон е един добър пример. Допреди времето, когато по транзит Плутон навлезе в неговия девети дом, той жадно следваше поученията на
един индуски духовен водач. Редовно практикуваше неговите техники за медитация, участваше в
курсове и сеанси на уединение и се опитваше да живее според законите и истините, преподавани от
него. Джон беше доволен от този си светоглед и извличаше много сигурност и удобство, разполагайки с определени вярвания, които да го направляват и да придават сигурност на ежедневното
му съществуване. Когато транзитният Плутон пресече куспидата на неговия девети дом обаче,
всичко това се промени. Джон започна да среща нови идеи, които го принудиха да постави под
въпрос досегашните си вярвания и много от философията и становищата на неговия гуру. Беше
вярвал сляпо в поученията на наставника си, но сега започваше сериозно да се замисля доколко са
валидни те за него. Няколко години след навлизането на Плутон в деветия му дом той все още не
знаеше в какво да вярва и се люшкаше между старите си вярвания и новите, които постепенно ги
заменяха. Освобождаването от връзката с духовния му водач го плашеше: Джон беше придобил
сигурност от принадлежността си към своята група за медитация и без тази идентификация
усещаше, че няма посока в света. Страхуваше се да не го сполети някаква беда или нещастие,
понеже вече не медитираше редовно и не се придържаше така стриктно към правилата, които
дотогава бяха доминирали начина му да направлява своя живот. Смяташе, че предава
едновременно своя гуру и общността си за медитация, и очакваше да бъде наказан, задето се е
отклонил от пътя, който беше следвал досега.
Усещането за Джон за идентичност е било силно свързано с неговата система от вярвания.
Щом тя се промени, той премина през отчаян период, когато не знаеше кой е. Хората, които сменят
своята религия или обръщат гръб на църквата, когато Плутон се движи през девети дом, може да
преминат през криза, подобна на преживяната от Джон. Той продължи да уважава своя гуру и
практикуването на медитация, в което беше участвал, но все пак знаеше, че в този отделен етап от
живота му е нужно нещо ново. Но в други случаи, които съм наблюдавал при транзитиращ през
девети дом Плутон, хората са отхвърляли или изоставяли своята стара философия или религия с
много повече недоволство и горчивина, отколкото усещаните от Джон.
Транзитиращият през девети дом Плутон подхранва стремежа за дълбоко изследване на
смисъла на битието. Ако никога преди не сме усещали този „зов”, ако сме се задоволявали с получаваната мъдрост и невзискателния живот, този транзит ще задейства „търсача” в нас. Докато
Плутон се движи през девети дом, ние ще продължим да търсим философия или система от
вярвания, която ще ни помогне да намерим смисъл в съществуването и ще ни даде цел в живота;
ще отхвърляме последователно различни философии, за да открием една, която да работи найдобре, по Плутоновия модел ги „разкъсваме на парчета”, за да открием същността или скрития
смисъл. Всяка философия или система от вярвания, която искрено прегърнем по времето на този
транзит, ще има дълбок трансформиращ ефект върху нас. Но транзитиращият през девети дом
Плутон може също да означава, че ще се вманиачим по новата си религия или кредо - било то
преродено християнство, източна психология или Юнг. Възможно е и да паднем в капана на
вярването, че откритото от нас е отговорът на всичко и че всеки би трябвало да повярва в него.
Плутон възбужда интриги, маниакално верноподаничество и силни чувства във всеки дом, където
транзитира. Възможно е хората с движещ се през девети дом Плутон да се окажат впримчени в
ожесточени „вътрешни войни” в сектата или групата, към която спадат. И в някои случаи
преживяващите този транзит се забъркват с култ или движение, което е мишена на преследване
или предразсъдъци - от други групи или от основната част от самото общество.
Плутон е богът на смъртта и прераждането и когато той се движи през девети дом,
пътуването (друга грижа на девети дом) може да бъде катализаторът за значими промени в нашия
живот. Под този транзит ние срещаме Плутон, докато пътешестваме. Обикновено това не означава
буквално да умрем, но пътуването през този период би могло да провокира психологически
кончини и прераждания. Докато пътешестваме, ние ще привличаме преживявания, които променят
битието ни, или ще срещаме хора, дълбоко повлияващи съществуването ни. В много случаи, които
съм наблюдавал, през времето на транзита хората се установяват в чужда държава и биват
драматично променени чрез вливането в чужда култура. Понеже транзитният Плутон надига
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дълбоки или погребани емоции, възможно е да се озовем в битка с вътрешни „демони” и
комплекси, докато пътуваме, или да открием, че онова, което сме мислели за универсална морална
концепция, в действителност е „културно понятие”, нещо валидно за нашата собствена вселена, но
не и за света. Книгата на Джоузеф Конрад „Сърцето на мрака” е задълбочено изследване на тази
дилема.
Висшето образование е друг въпрос по девети дом и транзитиращият през него Плутон би
могъл да засегне и тази сфера от живота. Ако по времето на транзита сме в колежа или
университета, ще бъдем значително променени в резултат на преживяванията ни там. При
транзитиращ през девети дом Плутон много вероятно е да възникнат конфликти и страсти в
следването на висшето образование: възможно е да се влюбим безпаметно в преподавател или да се
забъркаме в политически или идеологически битки с академичното учреждение. В някакъв момент
по времето на транзита може да решим да направим драматична промяна в нашия основен фокус
на следване - прехвърляне от изкуства към наука или обратното. Впускането ни в задълбочено
изучаване на предмет, който ни ангажира, е добър начин да оползотворим този транзит във всяка
възраст.
Деветият дом управлява още писането и издаването. Ако през този период пишем, ще
срещнем под някаква форма Плутон. Самото творчество е възможно да бъде преживявано като
предизвикателство или битка, или написаното от нас да има дълбоко въздействие в полето или
дисциплината, в които работим. Проблеми и затруднения с издатели са друга възможност, ако
транзитният Плутон от девети дом прави трудни аспекти към рождената карта. Накрая, деветият
дом традиционно се свързва с „висшите съдилища” и по времето на Плутоновия транзит през тази
сфера законовите битки биха могли да бъдат сложни и да не излъчат победител. Деветият е и
домът, управляващ връзката ни с роднините по съребърна линия (това е третият дом от седмия,
следователно е свързан с роднините на нашия партньор). В множество случаи, които съм
наблюдавал, транзитиращият през девети дом Плутон донесе битки и конфликти с близките по
съребърна линия: свекърва в несъгласие със снаха; балдъза или баджанак се хващат за гушите и т.н.
Под влиянието на Плутон родственик по съребърна линия може да бъде посредникът, чрез който
къкрещото у нас недоволство и дилемата за властта във връзката да излязат на повърхността надяваме се, за да бъдат интегрирани и трансформирани.
Десети дом
Транзитът на Плутон през десети дом е много могъщ, като засяга не само целите на нашата
кариера, но и ни помага да стигнем до по-дълбоко разбиране кои сме и защо съществуваме. Това
може да се случи по доста различни начини. Докато Плутон приближава към куспидата на десети
дом, вероятно е да започнем да се чувстваме все по-недоволни от работата, която вършим. Природата на самата кариера може да бъде поставена под въпрос. Дали точно тя е за нас? Достатъчно
ли ни ангажира? Независимо къде транзитира Плутон, ние се втурваме, променяме или разрушаваме съществуващите обстоятелства, за да създадем нови. Нерядко желаем да прочистим терена
безмилостно и напълно да премахнем наличното, за да градим наново. Не всички сред нас ще
изпитат транзит на Плутон през десети дом, но ако сме под неговото влияние, той често показва, че
сме готови повече от всякога да преследваме кариерата, която усещаме като най-истинска или найуместна за нас. Някои хора чувстват „зов”, избирайки точното призвание под този транзит. Или
откриват своите амбиции за пръв път в живота си.
В някои случаи при разглеждания транзит промените в кариерата може да ни бъдат наложени
принудително чрез нежелани съкращения или други подобни обстоятелства. Ако някаква част от
нас отчаяно желае или се нуждае от промяна, а не го признаваме, вероятно подсъзнателно ще
предизвикаме работодател да ни уволни или нашият бизнес ще се срине, с цел да бъдем свободни
да следваме нови линии на работа. В множество карти, които съм виждал, хората с този транзит
напускат служба поради принципен въпрос - стигат до точката, когато повече не могат да търпят
хода на нещата. Без значение по какъв начин става това, Плутон ще намери път за осъществяване
на промяна в тази сфера от живота. По-скоро вместо съвършено различно поприще вероятно ще
останем в същата сфера, но ще сме въвлечени в някой аспект от нея или гледна точка,
неизпробвани досега.
Плутон нерядко възбужда въпроси около властта и неговият транзит през десети дом може да
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се прояви по различни начини. Виждал съм хора, издигнати до постове с по-голяма власт в сферата
на тяхната работа, където транзитният Плутон им е донесъл нараснал авторитет над другите, сякаш
им е предоставил шанса да изследват по-пълно как разумно да се справят с властта. Такъв беше
случаят с Тони, повишен на по-горна позиция, когато Плутон пресече куспидата на неговия десети
дом, само за да открие, че интелигентното упражняване на властта не е никак лесна задача. Скоро
след като зае новия си пост, той извърши промени в работните графици, които пречеха на много от
подчинените му. Твърдо решен да не допусне да го командват, Тони се заинати и запази
непреклонната си линия на поведение. Не след дълго възникнаха организирани протести и той се
озова пред големи неразбории. Накрая се наложи да бъдат извикани шефовете на организацията, за
да оправят затрудненията. Те му показаха ясно, че ако не се научи как да упражнява своя авторитет
с по-добро разбиране към хората, работещи под негово ръководство, няма да се задържи дълго на
новия си пост. Чрез обличането му с повече власт и ранните грешки под този транзит Тони разбра
как се прилага властта и как се злоупотребява с нея.
Плутон създава интриги и властови битки през който и дом да транзитира и докато се движи
през десетия, възможно е да се окажем въвлечени в повече борби от обичайното с колеги, шефове
или служещи. Тези конфликти са в състояние да събудят ранни детски комплекси - с други думи,
неразрешените властови въпроси между нас и родителите ни се появяват отново под прикритието
на сражения с авторитетни фигури или колеги и ни е нужно да установим и да преоценим
лежащите в основата им мотиви, които подхранват нашите амбиции и потребност от власт или
светски успех. Дали се мъчим да успеем, за да се харесаме на родител? Дали търсим признание, за
да докажем на хората, че сме ценна и обичлива личност? Толкова зле ли са ни наранявали другите,
когато сме били по-млади, че сега отчаяно се нуждаем от власт, за да се чувстваме сигурни?
По един или друг начин под този транзит Плутон ще открие своя път към ситуацията в
работата. Работодател може да умре, да напусне или да бъде заменен от някой друг. Понякога се
водят тайни разговори и преговори на изпълнителско равнище, които ще имат дълбок ефект върху
начина, по който вървят нещата. Може да се събудим един ден, за да открием, че компанията, за
която работим, е придобита от друга организация, планираща да въведе важни промени в
трудовите процедури. Кариерата, която преследваме по това време, е вероятно да е с Плутонова
природа: медицина, психология, проучвания или журналистика, политика, минно дело или дори
атомни изследвания. Може да работим върху нещо, което трябва да бъде пазено в тайна, или да
насърчаваме кауза за реформиране на надраснатите или остарели социални институции. Този
транзит на Плутон понякога означава, че интензивно се ангажираме с някаква работа или се
вманиачаваме по нея. В „Планети в транзит” Робърт Хенд изтъква, че транзитиращият през десети
дом Плутон често стимулира желание да вземем контрол и да доминираме над ситуациите или над
другите хора. Той предупреждава, че ако по това време действаме безскрупулно, преследвайки
целите си, по-вероятно е да пострадаме. Когато Плутон се движи през десети дом, ако проявяваме
своеволие или нарушаваме закона, има вероятност да ни хванат на местопрестъплението. При
невнимателен подход някои хора с този транзит може да отключат обществен скандал и да се
стигне унижение или професионално падение. В „Транзитите: времето от вашия живот” Бети
Ландстед повтаря предупреждението на Хенд, когато съветва хората с транзитиращ през десети
дом Плутон да не тръгват по „криви пътечки, взимане или даване на подкупи или подмолни дела”.
Аз бих се съгласил с тези двама автори: през времето на този транзит може да е уместно да
преследваме упорито целите си, но е по-безопасно да играем честно и по правилата.
Десети дом също се свързва с майката или с бащата, в зависимост от това кой родител според
астролога „приляга” повече на този дом. Ако вземем десети дом като сигнификатор на майката,
Плутоновият транзит тук може да показва период, когато тя преминава през трансформиращи
преживявания в битието си. Понякога те са положителни, но е вероятно тя да се разболее или да се
изправи пред трудни емоционални проблеми. В някои случаи този транзит съвпада със смъртта на
родител - особено по времето, когато Плутон пресича куспидата на десети дом. Когато забележа
транзитиращия Плутон да приближава десети дом от картата на клиент и открия, че неговата майка
е по-възрастна или болнава, аз го съветвам да направи каквото е по силите му, за да разреши
незавършените си емоционални въпроси с нея, понеже под този транзит майката може да умре.
Загубата на родител по всяко време от живота ни ще възбуди дълбока емоционална болка и
объркване, пред които е нужно да се изправим и да ги изживеем, но тези реакции ще бъдат
И
Иззппррааттееннаа ннаа w
ww
Цввееттееллииннаа ККррееммааккоовваа 178
ww
w..ssppiirraallaattaa..nneett оотт Ц

почувствани дори още по-силно с транзитиращ през десетия дом Плутон - особено ако не сме се
подготвили. Под този транзит също е възможно кончината на родител да ни освободи от
отдавнашни ограничения и несигурности, които сме преживели във връзка с този родител, и тогава
в резултат вероятно ще се почувстваме преродени. Дори и смъртта на родител да не е видима или
непосредствена, навлизането и движението на Плутон през десети дом е време да опишем къде
стоим в отношенията с единия или с двамата родители. Трансформиращото влияние на Плутон би
могло да ни помогне да изчистим трудните въпроси и блокажи между въпросните родители и
самите нас. Възможно е да не сме в състояние да изречем пред родител какво чувстваме или какво
бихме желали да му кажем, но все пак можем да поработим чрез неразрешените въпроси с нашия
„вътрешен” родител, като потърсим помощта на съветник или терапевт или открием начин да го
сторим самостоятелно. В някои срещани от мен случаи този транзит протичаше много години след
смъртта на родител и все пак възбуждаше неразрешени чувства около него. Ако майката или
бащата вече са покойници, транзитиращият през десети дом Плутон може да иска ние да
поработим по окончателното трансформиране на връзката ни с този родител, да се избавим от
вината, гнева и недоволството, за да живеем по-пълно собствения си живот.
Единадесети дом
Единадесети дом е свързан с приятелите, групите, дългосрочните цели и стремежи. Когато
транзитният Плутон се движи през единадесети дом, ние ще преживеем предизвикателства, разрив
и промяна в тези сфери от живота.
Транзитиращият през единадесети дом Плутон често се разкрива чрез въпроси около
приятелството. В положително отношение разглежданият транзит би могъл да покаже важни
задълбочени връзки, които издържат в продължение на доста години, дори и при периоди на
раздяла и промяна. Но движещият се през единадесети дом Плутон внушава и усложнения в тази
сфера. Макар че по времето на транзита може да започнем да ценим много дълбоко приятелството,
вероятно е да срещнем и трудности или драми. Психологическите комплекси и проблеми, които
носим в себе си от детството и миналото, нерядко ще бъдат проектирани и преживени отново
посредством ситуации с приятели. Може да бъдем много ядосани, наранени, недоволни, да
ревнуваме от тези близки, да се състезаваме с тях, възможно е приятелството да бъде усложнено от
сексуални подмолни течения или съперничество. В някакъв момент от времетраенето на транзита
може да се почувстваме разочаровани или предадени от приятел или от група хора, на които сме
вярвали, или ние самите да обърнем гръб на стар другар и да го изоставим заради нова преданост.
Властовите битки между приятели са друга възможност с транзитиращия тук Плутон. Може да
желаем да контролираме приятели или да доминираме над тях, страхувайки се, че ако не сме
нащрек, те може да ни напакостят или да ни наранят. Или е възможно да чувстваме, че приятел се
опитва да ни задушава, да ни контролира прекалено или да доминира над нас и в резултат искаме
да се освободим от връзката.
При Плутон в единадесети дом вероятно някои от приятелствата ни ще трябва да приключат:
те са надраснати или отрицателни или другият човек вече не е на нашата вълна. Възможно е близък
приятел да се премести да живее другаде или да умре, възбуждайки печал, гняв, вина и множество
други психологически въпроси, срещу които е нужно да се изправим. Обратното, този транзит
също означава формирането на нови приятелства, които могат да имат дълбок и трансформиращ
ефект върху нашия живот. Другарите понякога са катализаторите, които ни донасят промяна: стар
или нов приятел би могъл да ни въведе в нови идеи, похвати или групи, които сменят нашия
цялостен възглед и подход към живота. Плутон задълбочава всяка сфера, през която транзитира: в
единадесети дом той изисква да изследваме по-отблизо нашите причини да създаваме приятелства
- съществуват ли тук тайни или задни мотиви да желаем да сме близки с определен човек? От поположителна гледна точка транзитиращият през единадесети дом Плутон може да подпомогне
обогатяването на нашата преценка за стойността, смисъла и важността на приятелството. Това
обаче се постига само след като връзката е била тествана или изпитана по някакъв начин.
Освен с приятелските кръгове, единадесети дом се свързва и с групите или съвместните
преживявания в тях и транзитиращият Плутон може да донесе честно и положително преживяване
в тази сфера: да се присъединим към социална група, която разширява нашите контакти с други
хора, или да се включим във формации с политическа или хуманитарна природа и да открием нов
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смисъл в живота, като работим за някаква кауза или се ангажираме дълбоко в дейности за
подпомагане на други хора. Възможно е да ни привлекат групи, заинтересовани от радикални
реформи в съществуващите социални структури и институции, но ако бъдем прекалено
безкомпромисни или ако хитруваме, за да постигнем груповите цели под този транзит, по-вероятно
е да влезем в пряк конфликт със закона; нашата кауза може да е справедлива и да усещаме
екстремните тактики като необходими, но все пак би било по-умно да се вгледаме в себе си, за да
разберем по-добре защо нашите реакции са така бурни или емоционални. Увлечението ни по
каузата може да е преплетено с неразрешен детски гняв към родители или авторитетни фигури, но
като анализираме изначалния източник на нашата ярост, ще успеем да погледнем по-обективно на
непосредствената ситуация; това ще ни помогне да изберем най-ефективните пътища за
осъществяване на нашите цели.
През този период е възможно някоя група да послужи за разрушаване на съществуващите
граници на егото ни и за отварянето ни по начини, неизпитвани преди. Някои хора под влиянието
на транзитиращия през единадесети дом Плутон скачат право в дълбокото и се присъединяват към
терапевтични групи специално за целите на психологическия растеж и изследване. Груповите
Преживявания могат да бъдат и плашещи или трудни за нас, когато Плутон се движи през този
дом. Дълбоки емоционални комплекси и неразрешени въпроси от ранното детство (или от предишни въплъщения) нерядко се разкриват в групови ситуации. Може да се почувстваме
изключително неловко в контекста на някоя група или да се страхуваме, че участниците в нея няма
да ни приемат. Когато Плутон се движи през единадесети дом, ние понякога проектираме
разрушителната сила на планетата към група - в такъв случай ще се чувстваме така, сякаш един от
нейните членове или самата група се опитва да ни унищожи. Някои хора с този транзит накрая
може да изиграят ролята на изкупителна жертва за някоя група или да станат „сянката на групата”,
привличайки враждебност, защото изразяват онова, което другите членове се страхуват да приемат
у самите себе си. Макар че подобни преживявания не са приятни, ако видим защо привличаме
подобен тип проекции, това ще ни помогне да достигнем до по-задълбочено психологическо
разбиране на самите себе си.
Транзитът на Плутон през единадесети дом може да замъгли усещането ни къде точно е
мястото ни в обществото или колектива. Възможно е да преминем през период на усещане за
самота и изолация, докато успеем да стигнем до по-дълбоко разбиране на връзката ни с
човечеството и другите хора изобщо. Обратното, за някои от нас този транзит може да съвпадне с
пробив, който Мерилин Фъргюсън нарича „встъпителна точка на преживяване”, в която
осъзнаваме, че сме свързани с останалата част от сътворението. Това може да ни подтикне да се
присъединим към групи, служещи на развитието на обществото и на планетата изобщо, или да
насърчаваме благополучието на хора, които според нас са били несправедливо третирани.
Единадесети дом описва и нашите цели и стремежи в живота, както и идеалите, които желаем
да реализираме в бъдещето. Към края на Плутоновия транзит през единадесети дом значително ще
сме променили нашето усещане за посока и намерение в битието. Целите, които някога са били
значими или желани, вече може да не ни изглеждат толкова централни. Докато нашите стремежи и
идеали се променят, същото ще стане и с избора ни на приятели и групи. По време на Плутонов
транзит маниерът, по който се приготвяме за осъществяването на желаните цели, също се нуждае
от разглеждане: ако все не знаем към какво се стремим или ни мързи да преследваме целите си,
потребно ни е да проумеем причините за това и да трансформираме модела. Все пак, както
разисквахме по-рано, когато Плутон засяга този дом, би трябвало да бъдем внимателни с използването на крайните мерки, понеже, не успеем ли да модифицираме надменността или
прекалената агресивност, с които преследваме целите си, транзитиращият през единадесети дом
Плутон може да ни вгорчи живота, когато пожелаем да се променим.
Дванадесети дом
Ние сме склонни да се идентифицираме с някои страни от нашата карта и да ги изживяваме,
докато други аспекти от рождената диаграма биват отпращани в подсъзнанието. Егото - или усещането за „аз” - изгражда стени, за да се пази от онова, което го застрашава. Ние сме способни да
отхвърляме или да потискаме всеки фактор в хороскопа: можем да бъдем извън досег с Марс или с
Луната, възможно е да нямаме допир с нептунианската си страна. Въпреки че е възможно да не
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осъзнаваме някое разположение в картата, дванадесети дом е една от най-ясните индикации за тези
подтици, мотивации и елементи от нашата природа, които е по-вероятно да действат под
повърхностното равнище на съзнанието. Задачата на транзитиращия през дванадесети дом Плутон
е да доведе до съзнанието онези страни от самите нас, които са скрити, слаби или неразвити, така
че да могат да бъдат разгледани и интегрирани в его-идентичността. С други думи, когато Плутон
транзитира през дванадесети дом, имаме възможността да открием аспектите от нашето същество,
които досега сме отричали или сподавяли, и да се свържем с тях.
Фройд пръв забелязва, че подсъзнанието е хранилище на примитивното, злото или
антисоциалното у нас. То обаче не е само складът на отрицателните подтици - подсъзнанието
съдържа и положителни възможности, които все още не разпознаваме напълно. Като деца нашето
оцеляване зависи от спечелването на любовта на бавачката. Някои пориви - в частност агресивните
и сексуалните ни импулси - обикновено са неприемливи за обкръжението и следователно ние ги
отричаме или ги потискаме, за да привлечем любов и да си подсигурим оцеляването. Но е
възможно и гледачката ни да не одобрява изцяло други, по-положителни черти, които вероятно ще
възпираме - например вродената ни спонтанност, любопитство и съзидателност. Когато усетим
като деца, че обкръжението не утвърждава подобни качества у нас, всички те ще бъдат прогонени в
подсъзнанието. Положителните подтици, както и така наречените отрицателни, може да бъдат
отричани или сподавяни. Докато транзитира през дванадесети дом, Плутон ще прави всичко
възможно да ни изправи срещу онези страни от самите нас, от които бягаме. По времето на
транзита ще привлечем обстоятелства и събития, които ни принуждават да се вгледаме в себе си и
по-добре да разкрием какво представляваме. Усвояването на липсващите страни невинаги е
приятно. Нещо у нас все още вярва, че ако признаем агресията или сексуалността си, ще загубим
любовта на другите и следователно ще застрашим оцеляването си. Приемането на неизползваните
положителни възможности е също толкова плашещо. Ако напълно владеем латентните си таланти,
ресурси и умения, ще трябва да се нагърбим с отговорността да правим нещо, за да развиваме тези
възможности. Отказът да ги опознаем също е начин да избегнем задължението да разберем какво е
налице у нас. Но все пак, като постъпваме така, ние оставаме половин личност - непълни и
неосъществени. Независимо дали ни харесва или не, целта на транзитиращия през дванадесети дом
Плутон е да ни помогне да преоткрием тези свои страни, които сме отричали, така че, когато
Плутон достигне асцендента, да можем да излезем преродени - повече от всякога в досег с онова,
което представляваме, и готови да изразим по-ясно нашето новооткрито Аз.
Движението на Плутон през дванадесети дом не само възбужда и пробужда която и планета
да аспектира по транзит, но ни дава и възможността да трансформираме или да регенерираме
начина, по който сме изразявали или използвали тази планета. Именно това се случи с Джейн жена, която дойде при мен за тълкувание, когато транзитиращият Плутон образуваше съвпад с
нейния Марс от дванадесети дом. Тя винаги се беше смятала за крайно уединена и срамежлива. Но
под този транзит получи повишение на позиция с по-голяма власт и авторитет над други и в
резултат Джейн трябваше да изследва и използва повече Марсовата си енергия. По подобен начин
в картата на един мъж транзитиращият през дванадесети дом Плутон съвпадаше с наталната му
Луна. През този период той откри и изрази по-пълно чувства, които обикновено държеше скрити озова се в ситуации, които го принудиха да разкрие своите емоционални потребности и
недоволство така, както никога преди не се е осмелявал. Тази динамика е приложима спрямо
транзитиращия през дванадесети дом Плутон, който образува аспекти към други планети от
картата, дори и по рождение те да не са във въпросния дом. Така че, ако движещият се през
дванадесети дом Плутон прави квадратура към наталния Марс например в трети или девети дом,
Марсовите качества ще бъдат извадени на открито и ще станат достъпни за трансформация.
Транзитиращият през дванадесети дом Плутон има тайнствената способност да задейства
отново въпроси от по-ранния ни живот, които все още не сме разрешили напълно. Това може да се
случи съвършено конкретно, като в живота ни се появят отново хора от миналото, с които имаме
някакви недовършени дела. Например, когато транзитиращият през дванадесети дом Плутон образува аспект към рождената Венера на една жена, тя се натъкна на първия си сериозен приятел
(когото не беше виждала 20 години) на едно парти и срещата възпламени отново старата страст
между тях. Тези хора обаче не са само такива, които идват от най-ранните ни периоди - всякакъв
тип неразрешени ситуации от миналото може да се появят отново под незначително променена, но
И
Иззппррааттееннаа ннаа w
ww
Цввееттееллииннаа ККррееммааккоовваа 181
ww
w..ssppiirraallaattaa..nneett оотт Ц

фино маски рана форма. Например мъж, преживял ожесточени властови битки със своя баща,
срещна същата ситуация с работодател, когато транзитиращият през дванадесети дом Плутон
образува опозиция към неговото рождено Слънце от шести дом. С други думи, бащиният му
комплекс излезе повторно на повърхността по това време посредством неговия шеф.
Транзитиращият през дванадесети дом Плутон действа като прочистване на къщата - принуждава
ни да се изправим пред въпроси, които вероятно сме отбягвали или сме оставили да се тътрят в
миналото. Възможно е и по това време да преживяваме стари срещи или ситуации чрез мощни
сънища, сякаш те служат да доведат до съзнанието ни проблеми, с които все пак е нужно да се
споразумеем.
При този транзит на повърхността излизат страхове, комплекси и несигурности от по-ранния
живот. Основавайки се на нашите детски преживявания и възприятия за майката и ранното
обкръжение, ние си създаваме мнения какъв тип човек представляваме и кой живот „там навън” ще
бъде подходящ за нас. Носим тези ранни впечатления и заключения в себе си и до края на живота
ни те влияят върху представата ни за себе си и за онова, което очакваме от света. Те стават част от
нашата личностна митология - рамката и системата от вярвания, която имаме за самите нас и за
живота изобщо.
Докато транзитиращият Плутон се движи през дванадесети дом и прави аспекти спрямо
другите планети от картата, нашите по-ранни формулировки и вярвания за живота излизат на
повърхността посредством сегашни ситуации, които срещаме в битието си, или понякога чрез
мечти, възбуждащи нашите най-дълбоко насадени страхове и комплекси. Например, ако движещият се през дванадесети дом Плутон прави аспект към рождената ни Луна, на преден план ще
излязат онези мнения и представи, които сме си създали за майката, и очакванията относно
посрещането на нашите емоционални нужди. Транзитира ли Плутон през дванадесети дом в аспект
към наталното Слънце, неразрешените ни въпроси с бащата и чувствата ни по отношение на
собственатани власт и ценност отново ще излязат на повърхността. Както споменах по-рано,
транзитиращият през дванадесети дом Плутон успява да ни уреди среща с „призраците” от
миналото чрез посредничеството на сегашни събития. Този транзит създава идеалната среда за
онова, което е познато в аналитичната психология като повтаряне на натрапчиви импулси:
тенденцията да продължаваме да пресъздаваме травми и трудности от по-ранния живот, вероятно
за да ги разрешим и проработим по най-добрия възможен за нас начин. Като се изправим пред найдълбоко запечатаните ни комплекси и се занимаем с тях, ще се почувстваме по-малко орисани да
повтаряме тези модели отново и отново в живота. Транзитиращият през дванадесети дом Плутон
помага да прочистим и да освободим психиката от подсъзнателни повторения на миналото. Когато
Плутон накрая достигне асцендента, ще можем да гледаме на живота от изцяло нова перспектива.
Ако смятаме асцендента за свързан с раждането, тогава дванадесети дом, предшестващ
първия, може да бъде разбиран като онова, което е в подсъзнанието отпреди раждането. Развиващият се ембрион е възприемчив не само към физическите субстанции, които майката поглъща, но
и към цялостното й психологическо състояние по време на бременността; нейните отношения и
преживявания се предават чрез пъпната връв на зародиша в утробата. Природата на онова, което е
предадено на детето по този начин, е показана от дванадесети дом (тоест планетите и знаците тук,
както и разположението по знак, дом и аспекти на планетата управител на знака на върха на
дванадесети дом). Следователно, докато Плутон транзитира през дванадесети дом, тази сфера от
живота е задействана отново и изпитаните от нас преживявания в утробата по някакъв начин ще
излязат на повърхността посредством съществуващи в живота обстоятелства. Направих хороскопа
на една жена с управител на куспидата на дванадесети дом Сатурн. След смъртта на майка си тя
открила дневник, в който жената била записала, че не желаела да има дете; през цялото време на
бременността майката не искала да бъде бременна, за щото това пречело на работата й като
актриса. Аз вярвам, че точно от този тип са били посланията, предавани по пъпната връв на моята
клиентка, докато все още е била в утробата, че тя да израсне като жена, която подсъзнателно вярва,
че никой не я обича или не я желае истински. Когато транзитиращият Плутон навлезе в дванадесети дом и образува квадратура към нейния рожден Сатурн - управителя на дванадесети дом,
всичките тези негативни очаквания излязоха на повърхността във връзката, която тя имаше по това
време. Партньорството изкара наяве страховете и съмненията в себе си, които тя си е създала в
майчината си утроба. С помощта на тълкуване на картата и последваща психотерапия жената успя
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да направи връзка между сегашните си силни чувства на отхвърляне и онова, което е усещала в
утробата във връзка с майката. В хода на терапията пациентката ми успя да изрази гнева, който
чувстваше към своята майка, и започна да разбира как продължава да повтаря своята ранна рана
посредством влюбвания в мъже, които трудно могат да й отвърнат с обич. Когато в по-голяма
степен осъзна комплекса и неговите корени, тя започна да се освобождава от своите сляпо
повтаряни модели. Транзитиращият през дванадесети дом Плутон прояви дълбоките по-ранни
чувства и й предостави възможност да се споразумее с тях.
Дванадесети дом показва влиянията от миналото, които ни засягат сега, но те може да
произтичат от времена, доста по-ранни от утробния период. Много астролози сочат дванадесети
дом като „дома на кармата” - областта от картата, която най-пряко показва слабостите, заседнали у
нас от предишни въплъщения. Разбирано по този начин, транзитиращият през дванадесети дом
Плутон би могъл да задейства отново проблеми и трудности, произхождащи от неразрешени
въпроси от минали въплъщения. Но би трябвало също да си спомним за принципа на
последователност на кармата - концепцията, че положителните черти и потенциали, развити в едно
въплъщение, ще бъдат пренесени в следващото. Следователно дванадесетият дом ще покаже
нашите запечатани предимства - придобити умения и качества, които може да са латентни в нас,
докато движещият се през този дом Плутон не ги извади пак на открито.
Дванадесети дом е показател за онова, което е складирано в подсъзнанието от ранното
детство, утробата, или от досегашни въплъщения, но има и друго разклонение на паметта, което се
нарича „родово наследство”. Точно както физическите черти се пренасят от гените, ние получаваме
умствено и емоционално наследство. Нашата психика изобилства не само от личния ни опит, но и
от родителските, родовите и расовите спомени, предавани от поколение на поколение. Ние сме
бенефициентите на неразрешените психологически трудности на нашите предци и получатели на
техните положителни черти и подтици. Наталните разположения в дванадесети дом описват
природата на родовото ни наследство и транзитиращият през този дом Плутон го осветлява найпълно. Докато Плутон се движи през този дом, възможно е неволно да изживяваме
психологическите дилеми, срещу които са се борили предците ни, и да ги разрешаваме. Или
транзитът на Плутон тук би могъл да активира латентни умения и възможности, които сме
наследили по фамилната линия.
Възможно е дванадесети дом да бъде свързан с дори още по-обхватен резервоар от спомени,
отколкото просто прародителското наследство, с хранилището, което Юнг споменава като колективното подсъзнание: цялата банка със спомени не само на индивида, семейството или клана, а
на цялата човешка раса. Колективното подсъзнание представлява тоталната сума от цялата мисловна материя на човечеството. Всяка клетка от нашето тяло е шифрована с всичко, което някога се
е случило преди нас. По някакъв начин, както е показано от дванадесети дом, ние сме свързани с
миналото и с всичко в съзиданието, носейки записи на опит, далеч надхвърлящ онова, което сме
познали лично. Хората с подчертан дванадесети дом имат естествен достъп до тази колективна
банка от спомени. Следователно транзитиращият през дванадесети дом Плутон може да оживи
способността да черпим от това царство. Онова, което пишем, казваме, създаваме, сънуваме или
преживяваме по времето на този транзит, по някакъв начин би било изражение на нашата
настроеност към образи и мисли, които циркулират на равнището на колективното подсъзнание.
Дванадесети дом представлява по-голямото цяло, от което сме част. По един или друг начин
транзитиращият през този дом Плутон ще ни накара повече да осъзнаем същностната си
взаимовръзка с останалата част от съзиданието. Когато Плутон транзитира тук, може да се наложи
да се задоволим с по-малко приятните аспекти на колективната сянка, преживявайки период, през
който сме по-податливи на мрачни или разрушителни подмолни течения в атмосферата около нас.
Възможно е да бъдем изключително чувствителни към гнева или враждебността във въздуха, да ни
завладеят такива чувства. С други думи, някои от усещанията, които имаме по това време, може да
не са изцяло наши собствени, а на хората около нас, да са усещания, които сме погълнали, сякаш
представляваме психическа гъба или прахосмукачка. Когато Плутон минава през дванадесети дом,
нищо чудно да ни използват като агент за промяна или трансформация за обществото, като
прегърнем някаква кауза или реформа, въплъщавайки Плутоновото пристрастие да събаряме
надраснатото и да градим нови, по-автентични структури. И докато все повече осъзнаваме, че сме
едно с всичко останало в живота, мотивацията ни да служим и да подпомагаме другите също се
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увеличава.
Дванадесети дом се свързва с институциите - болници, затвори, училища, книжарници, музеи
и т.н. Когато Плутон транзитира през този дом, ние ще го срещнем и чрез тази сфера от битието.
Някои от нас с движещ се през дванадесети дом Плутон може да работят по трансформацията на
остарели институции, отстранявайки старото или отмиращото, за да направят място за нещо ново
или революционно. Или има вероятност да променим самите себе си чрез важни сблъсъци с
институциите - да попаднем в затвор, в болница, а може би да вършим милосърдна дейност, да
работим в книжарница, музей или на други подобни места. Неприятните преживявания в
институции от всякакъв вид биха могли да събудят „звяра” в нас, задействайки яростта, страховете
и комплексите от ранното детство. Едно е сигурно: имаме ли връзка с някоя обществена
институция, докато Плутон транзитира през дванадесети дом, ще изплуваме от тези решаващи - вероятно мъчителни срещи с по-задълбочено себеусещане, с обновено чувство за онова, което сме в
състояние да предложим на колектива, и с нараснала възможност да допринасяме за неговата както и за нашата собствена - трансформация.

Част пета
Светлината в края на тунела
10
Три истински случая
Транзитите спрямо което и да било разположение в рождената карта могат да бъдат разбрани
докрай само в светлината на целия хороскоп. Например транзитна планета, която формира аспект
спрямо рождения Марс, ще засегне не само Марс, но и ще активира всяка рождена планета в аспект
към Марс. Още повече, по време на всеки критичен период от живота на човек обикновено ще има
повече от един важен транзит, който да влияе на наталната карта; например транзитиращият Уран
може да прави съвпад към Марс и опозиция спрямо Сатурн по същото време, когато транзитиращият Нептун образува квадратура към Слънцето и тригон към Луната, докато Плутон
преминава над медиум цели и съвпада със срединната точка Венера-Уран. Установявайки
въздействието на всеки транзит, много астролози също ще изследват едновременните вторични
прогресии, вземайки предвид и транзитите спрямо тези прогресии. Възрастта на човека,
произходът и темпераментът му, равнището на себеосъзнатост и себеразбиране - всичко това пряко
влияе върху преживяването на транзита или прогресията, така че трябва да се взема предвид.
Например по-вероятно е някой с огнена карта и подчертан рожден Уран по-лесно да се
приспособява към Уранов транзит, отколкото човек с шест планети в земни знаци, докато индивид
със стелиум в Риби и силно поставен рожден Нептун вероятно ще се справя по-успешно с транзит
на Нептун, отколкото друг с преобладаващ въздушен елемент в картата.
Когато има толкова много фактори за разглеждане и синтезиране, тълкуванието на транзитите
на външните планети е комплексна задача, отправяща предизвикателство към умението и на найопитния астролог. Следващите истински случаи са включени като учебно помагало, което да
илюстрира как функционират транзитите на Уран, Нептун и Плутон в рамката на цялата карта и да
изследва в по-големи подробности как периоди на болка и кризи могат да предложат възможности
за сериозно психологическо израстване.
Бети
Бети срещнала бъдещия си съпруг през 1971 г. и те живели заедно четири години, преди да се
оженят през 1975. През 1977 - две години след женитбата, Бети напуснала работата си като завеждащ „Връзки с обществеността”, за да следва изконната си амбиция да стане актриса.
Съсредоточавайки вниманието си върху целта да се наложи в новата професия, тя била готова да
отложи създаването на деца за известен брой години, въпреки че съпругът й искал това да стане
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именно сега. От 1977 до 1979 г. Бети обикаляла света с различни театри, като получавала награди и
признание за своята работа. Но през ноември 1979 г. съпругът й, който започнал връзка в един от
периодите й на отсъствие, й съобщил, че я напуска заради другата жена. Той отказал да разследва
защо бракът се е разрушил или да помисли за каквито и да било начини да се разрешат
трудностите. В резултат Бети усетила колко много е подценявала желанието на съпруга си да има
деца и това, доколко не е бил доволен, че тя не играела ролята на традиционния „майчински” тип
съпруга. Накрая той я напуснал, за да заживее с приятелката си през януари 1980. Бети била
опустошена, буквално блъскала по стените и крещяла в непоносима болка и агония. Едва през март
1980 г. тя успя да погледне назад към преживяването и започна да вижда стойност в него:
Това беше изключително градивно за мен и нещо, през което се радвам, че преминах. Тогава
бях много потисната и исках да си върна Стан, но накрая разбрах,

(Фиг. 1 - Бети)
че така е трябвало да бъде. Разтрогването на моя брак отбеляза ясна разделителна линия в
живота ми.
Транзитите и прогресиите, случващи се през този период (вж. фигура 1) описват не само
външните събития, но и вътрешните преживявания на Бети - какво е означавало за нея разпадането
на брака. Рожденото й Слънце в Риби в прогресията стигаше до 23 градуса в Овен, напредвайки
през единадесети дом. Движението на нейното прогресивно Слънце е предвещание за смяна на самоопределението и като аспектира натални планети, се представят нови възможности за растеж и
развитие. Разгръщането на Бети по това време е символизирано от прогресивното Слънце в Овен в
единадесети дом - преследването с жар (Овен) на целта (единадесети дом) да се утвърди като
актриса. (През 1977 - годината, в която тя сменила професията си, за да стане актриса, прогресивното Слънце образува точен секстил към рождения Марс на 21 градуса във Близнаци и дванадесети
дом, задействайки нейното желание да осъществи скрита амбиция. И през февруари 1979 г.
въпросите за кариерата са още повече подчертани от слънчево затъмнение на 7 градуса в Риби,
което прави съвпад с МС, квадратура спрямо наталния Уран и несъвпад с рождения Плутон.) Вземайки предвид важността на този етап от нейния живот, аз очаквах да открия, че прогресивното
Слънце ще образува значими аспекти към рождената й карта, но не беше така. Все пак светилото в
прогресията формираше широка опозиция спрямо транзитиращия през пети дом от картата на Бети
Плутон. Нейното желание през този период да осъществи целите си (прогресивно Слънце в
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единадесети дом) беше противопоставено или в несъответствие с транзитния Плутон във Везни и в
пети дом, точно отразявайки нейната дилема за създаването на деца и конфликта, наложен на брака
й, от решението да се впусне в кариера, която би оставила по-малко време за нейния личен живот.
Съпругът на Бети (роден с Луна в Близнаци в тригон с Юпитер) донякъде подкрепял актьорските й
амбиции, но и негодувал, че тя не си е у дома, за да се грижи за него (освен тригона към Юпитер,
неговата Луна образува квадратура спрямо Венера и Сатурн в Дева, придавайки поконвенционален облик на женствеността). Историята на Бети е напомняне за важността на
транзитите спрямо прогресиите, когато оценяваме някоя ситуация или събитие.
В течение на 1979 г. транзитният Плутон образува несъвпад със Слънцето в Риби и десети
дом - друга индикация, че нейната изпълнителска кариера (Слънце в десети дом в творческия знак
Риби) е в конфликт със сферата на децата (транзитният Плутон в пети дом). Но аз бях изненадан да
открия, че транзитиращият Плутон образуваше тригон към нейната Венера по времето, когато
бракът й се разпадна. Дотогава бих свързвал кризите във връзките с транзитиращия в трудни ъгли
Плутон спрямо наталната Венера, но в този случай аспектът беше тригон. Историята на Бети
отново имаше на какво да ме научи - дори транзитните секстили и тригони на Плутон могат да се
свържат с болезнени завършеци и нови начала. Бети се радваше на успех зад граница, като играеше
в театър с разнообразен репертоар, и това частично се отразяваше от транзитиращия през пети дом
Плутон (сферата на творчеството) в тригон към Венера в девети дом (планетата на съзидателността
в дома на пътешествията). Но тригонът Плутон-Венера, подпомогнат от факта, че транзитният
Плутон образуваше голям тригон към нейния рожден тригон на Венера с Марс и Сатурн, също
символизира начина, по който тя много бързо се примири с края на брака си. Бети изпитваше
голяма болка, но няколко месеца по-късно вече успя да намери смисъл и откровение в онова, през
което беше преминала. Ако Плутон формираше съвпад, квадратура или опозиция към рождената
Венера, Бети вероятно щеше да се бори много по-тежко и по-дълго срещу кризата; вместо това тя
се съгласи, че провалът на брака й е неизбежен, и успя да приеме болезнената загуба, която
разреши и нейната дилема, а и допринесе за по-нататъшното й творческо израстване.
Когато Бети била по-малка, нейното семейство като че ли било доволно тя да изследва
творческите си таланти като хоби, но близките я убедили да не се захваща с актьорството като
професия, а да развие умения на секретарка. Но между 1977 и 1979 п, когато транзитиращият през
Везни Плутон стига до тригон към рождените й Сатурн и Марс в дванадесети дом, Бети намира
куража, решимостта и силата (Марс и Сатурн) да бъде вярна на себе си и да следва най-дълбоките
си склонности. Прогресивният Марс, който напуска дванадесети дом и е на нейния асцендент,
също описва умението й да изразява по-открито своята личностна воля и желания по това време.
Транзитният сексил на Плутон към Юпитер в Лъв в трети дом се свързва с нейния успех зад
граница и с чувството на гордост и собствена стойност, което постиженията й дават. Но
прогресията на асцендента над нейния северен възел в съвпад с Плутон в Лъв във втори дом също е
доста показателен в това отношение. Северният възел е точка на растеж и еволюция в хороскопа и
в картата на Бети е в съвпад с Плутон - с други думи, кризите (Плутон) са интимно свързани с
израстването (северен възел). Прогресивният асцендент, достигнал до тази точка от картата,
сигнализира, че следващата стъпка в развитието на Бети изисква тя да отстоява себе си и да следва
своите личностни желания и ценностна система (Лъв във втори дом), дори и това да означава
конфликти и кризи; дошло е времето, когато тя трябва да открие своята идентичност, сила,
стойност и собствена ценност по-скоро вътре в себе си (северен възел в Лъв и във втори дом),
отколкото чрез партньорство или приспособявайки се към предпочитанията на съпруга си (южен
възел в единадесети дом). Прогресивният асцендент, който засяга Плутон във втори дом, носи
друго значение. Бети е извличала усещане за сигурност и безопасност (втори дом) от своя брак, но
когато той се срина, тя откри, че е способна да оцелее дори и след като онова, което смятала, че й е
нужно за преживяване, й е било отнето. С други думи, когато Плутон се е задействал от
прогресивния асцендент, с негова помощ Бети е открила собствената си неразрушимост.
Нептун - по транзит и прогресия, също изиграва важна роля в промените, които Бети
преживява през този период. В края на 1979 и началото на 1980 г. Нептун се намира между 18 и 21
градуса в Стрелец, придвижвайки се през нейния шести дом и запълвайки празния край на нейната
Т-квадратура (Слънце-Меркурий в Риби в опозиция на Луната в Дева, образуваща квадратура към
Сатурн-Марс в Близнаци). Нептун в шести дом (сферата на работата) показва същевременно
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избора на творческо поприще като призвание и факта, че е нужно да бъдат направени жертви във
връзка с въпросната сфера от живота - тема, повтаряна от квадратурата на транзитиращия Нептун
спрямо нейното Слънце в десети (дома на кариерата). По един или друг начин, изисква се
Нептунова жертва. Ако би избрала да следва своето професионално развитие, Бети би трябвало да
се откаже от идеята за деца по това време. Транзитиращият през шести дом Нептун формира
опозиция спрямо рождения Сатурн-господаря на нейния седми дом, посредством което виждаме,
че връзката е била пред опасност от разпадане поради въпроси около работата (шести дом). Освен
тези Нептунови транзити движещият се Нептун прави и секстил към рождената Венера на Бети.
Както в случая с тригона на транзитния Плутон спрямо Венера, още веднъж откриваме мек аспект транзитен секстил към Венера - съвпадащ с криза и разтрогване на брак. По принцип би трябвало
да свързваме транзитната квадратура или опозиция на Нептун към Венера с напускането на връзка,
но в случая аспектът е секстил. Тайната афера на нейния съпруг е показана от транзитната
квадратура на Нептун (измама) към Слънцето (мъжкия принцип) и от нейната прогресивна Венера
в опозиция спрямо рождения Нептун през същия период: всякакви фантазии или идеали (Нептун),
които тя би могла да има по отношение на своя „идеален” съпруг (Слънцето) или връзка (Венера),
са подкопани от неговата изневяра. Прогресията на Венера в Овен и в десети дом в опозиция на
Нептун във Везни и четвърти дом също се свързва с жертви в домашната област (Нептун в
четвърти дом), изисквани от Бети в името на развитието на творческа кариера (прогресивна Венера
в Овен в десети дом).
През същия период транзитиращият Уран прави тригон към нейното Слънце и квадратура
спрямо рождената й опозиция Венера-Юпитер. Тритонът Уран-Слънце подкрепя идеята Бети да се
освободи и да разшири своето себеизразяване, личностна воля и дух по това време, като преследва
целите на кариерата си, а не онова, което другите усещат. Фактът, че нейният брак е разрушен
посредством избора й да отложи създаването на деца и вместо това да се съсредоточи върху
развиването на творческите си таланти, е показан от транзитиращия през пети дом Уран (сферата
на децата и творчеството) в квадратура към Венера в девети дом (управляваща Везни в шести дом)
и от Юпитер в Лъв и трети дом, господар на Стрелец в шести дом (турнетата с театрални трупи я
отделят от връзката). През 1979 г. Уран, Нептун и Плутон в небесата се намират в съседни знаци:
Плутон се движи напред и назад между 16 и 21 градуса във Везни; Нептун транзитира между 19 и
23 градуса в Скорпион; а Нептун остава между 18 и 20 градуса в Стрелец. Поради тази причина
рождените планети от картата на Бети между същите градуси (Слънце, Венера, Юпитер, Сатурн и
Марс) са едновременно засегнати от всяка от транзитиращите външни планети. В частност,
транзитиращият Плутон прави тригон към нейната Венера във Водолей, транзитният Нептун
образува секстил към Венера, а транзитиращият Уран я квадратира. С всичките тези три външни
планети, стимулиращи нейната Венера във Водолей, Бети открива, че типът връзка, която тя
наистина желае, се основава на ценности с природа по знака Водолей:
Болката, през която преминах, беше за добро. Разбрах, че съм пресъздавала ролята
на съпруга - въплъщаване в определени образи, - но действително не съм била самата аз.
Моята връзка със Стан беше незряла... твърде симбиотична - ние бяхме прекалено
преплетени и зависими един от друг. Една от първите книги, които прочетох, след като
скъсахме, беше „Изкуството да обичаш” на Ерих Фром и аз започнах да установявам
какво наистина означава любовта. Тя е по-скоро свързана със свободата, отколкото с
превиването пред нея.
Нейната прогресивна Венера в Овен приближава до секстил към рождения Уран в
дванадесети дом - отново можем да видим свързването на Венера с ценностите на Водолея и
подсъзнателна нужда от промяна, свобода и пространство (Уран в дванадесети дом).
Прогресивната Венера също е близо до тригон към северния възел на Бети и нейния Плутон, като
внушава, че разривът е болезнен и травматичен, но същевременно продиктуван от потребност да се
развива.
През 1979 Сатурн се движи през нейния четвърти дом, където преминава над съвпада ЛунаХирон, прави опозиция към рождения Меркурий от десети дом и Слънцето в Риби, формира
несъвпад (куинконкс) с Венера и квадратира конюнкцията Сатурн-Марс в Близнаци в дванадесети
дом. И четвъртият, и десетият са родителски домове, а дванадесетият е свързан с подсъзнанието и
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миналото. Влиянието на транзитиращия Сатурн през тези домове означава, че през това време Бети
се изправя срещу въпроси от детството, наследени по линия на фамилията. Тя била отгледана в
обкръжение, в което комуникацията представлявала проблем - никой в нейното семейство не
успявал лесно да изразява себе си или да отвори уста и да каже какво наистина желае (съвпад на
Марс и Сатурн в Близнаци и дванадесети дом, в квадратура към съвпада Слънце-Мекурий в Риби в
десети дом и към Луната в Дева от четвърти дом). Със Сатурн, който засяга четвърти, десети и дванадесети дом и с всичките три транзита на външните планети, удрящи Венера (управител на Везни
на куспидата на пети дом и на Телец на върха на дванадесетия), Бети има възможността да се
конфронтира и да пробие родителските модели и обусловеността от детството, отстоявайки
вътрешната си потребност да отложи майчинството, така че нейните творчески и професионални
амбиции да могат да бъдат удовлетворени. Разпадането на брака й обаче представлява цената,
която се налага тя да плати за своята честност: съпругът й я напуска през януари 1980, но през
март, когато транзитиращият Юпитер образува съвпад с нейния имум цели, Бети вече осъзнава
едно ново усещане за себе си, което й идва отвътре:
Скоро след като преминах през първоначалната криза и настъпи март, видях, че градината
започва да се раззеленява отново, и почувствах, че израствам. Когато се заех да събирам отново
парчетата от живота си, ги наместих по съвършено различен начин и разбрах важността на
случилото се с оглед на моето собствено развитие. След като години наред представлявах това,
което другите искаха да бъда, аз се почувствах така, сякаш най-накрая съм се превърнала в самата
себе си.
Оливия
Към края на 1979 г. Оливия, на 55 години, открива, че има рак. Тя се съгласява на незабавна
хирургическа интервенция, като я уверили, че премахването на тумора ще пресече болестта. Но
след една година- през декември 1980, е диагностицирано второ раково образувание. Казали на
Оливия, че ако не се съгласи на друга операция, ще й останат само шест седмици до шест месеца
живот. Тя отказва повторната хирургическа интервенция, но сега - около седем години по-късно - е
по-жива от всякога, не само здрава, но и наслаждаваща се на голямо благополучие и енергия. Тя се
изправя пред отчаянието, болестта и смъртта и излиза от преживяването трансформирана.
Ако включим Хирон - образа на ранения лечител - в нейната карта (вж. фигура 2), Оливия има
три Т-квадратури. Една от тях е в кардиналните знаци (Сатурн във Везни в опозиция на Хирон в
Овен, формиращи квадратура към Венера в Рак), другата - в подвижните (Юпитер в Стрелец в
опозиция на Слънцето в Близнаци, с квадратура към тях от Уран в Риби), докато третата такава
квадратура е в неподвижните знаци (съвпад Луна-Нептун в Лъв в опозиция на Марс от Водолей, с
квадратура спрямо тях от Меркурий в Телец). Картата показва също два големи тригона - единият е
формиран от Слънцето, Сатурн и Марс във въздушните знаци, а другият е съвпадът Луна-Нептун,
Юпитер и Хирон в огнените стихии. От времето, когато са й поставили диагнозата, до
оздравяването й през 1982 г. транзитиращите Уран, Нептун и Плутон задействат всяка от нейните
тау-квадратури, както и големите тригони. Транзитиращият през Скорпион Уран докосва
неподвижната Т-квадратура, транзитният Нептун в Стрелец засяга подвижната Т-квадратура и
огнения голям тригон, а транзитният Плутон образува съвпад със Сатурн, активирайки Тквадратурата в кардиналните знаци и големия въздушен тригон. Почти всяка планета от картата на
Оливия участва в транзитите на тези външни планети и нейният живот вече никога няма да бъде
същият.
Транзитите на вътрешните планети могат да задействат ефектите на бавно движещите се
транзити. Транзитиращият през Скорпион Меркурий образува съвпад с транзитния Уран в първи
дом от картата на Оливия и опозиция спрямо нейния рожден Меркурий на 7 декември 1979 г. На
този ден лекарят й звъни, за да й съобщи новините, които изцяло ще променят живота й биопсията е потвърдила, че заболяването й е злокачествено. И все пак в същия ден транзитиращото
през Стрелец Слънце образува точен съвпад с наталния й Юпитер - планетата на надеждата и
експанзията, и транзитиращата в небесата конюнкция Меркурий-Уран прави тригон към нейния
рожден Уран - ранни намеци, че кризата, колкото и да е ужасна по това време, възвестява период
на растеж и разширяване на съзнанието. Съвсем разбираемо, първата реакция на Оливия е шок:
нейното съществуващо усещане за идентичност е разстроено и подкопано (транзитният Уран в
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първи дом и транзитният Нептун в съвпад с прогресивния й асцендент). Тя е запозната с
американски и британски изследвания за склонните към ракови заболявания индивиди; според
проучванията има голяма вероятност емоционално потиснатите хора, неспособни да изразят
спонтанно гняв или любов, да страдат от тази болест. Оливия не можеше да повярва, че това
описание е приложимо към нея: животът й вървеше добре и тя беше направила доста
психологически самоанализи. Но ако откритията от изследването бяха верни, това означаваше, че
тя все още не е изцяло отворена или възприемчива към пълния набор от своите емоции.
Транзитиращият през силно емоционалния знак Скорпион Уран формира квадратура към нейната
опозиция Луна-Марс и тригон спрямо рождения Уран, инициирайки период от живота на Оливия,
който щеше да събуди много по-дълбоки и могъщи чувства, които никога преди не е изпитвала.
Въпреки операцията през декември 1979, която предполагаемо я е излекувала от рака, през
следващите няколко месеца тя се чувства депресирана и тревожна. В резултат през пролетта на
1980 година Оливия търси помощта на психотерапевт и чрез работата, която извършили заедно, тя
открила у себе си множество отхвърляни емоции. През същия период транзитиращият Плутон се
движи през дванадесети дом, надигайки подсъзнателни ответи, а Луната - небесното тяло,
свързвано с чувствата, - изпитва въздействието на квадратура от транзитния Уран, тригон към
транзитния Нептун и секстил от транзитния Плутон. С други думи, Луната бива подложена на
щателно изследване от всичките три външни планети. Тези транзити изваждат на бял свят загуби,
разочарования и провалени мечти от по-ранни периоди в живота на Оливия. Тя обаче се плаши от
дълбочината на отчаянието, което открива у себе си - част от нея желае тя да продължи да дълбае в
психиката си, но друга част се страхува, че не би могла да се справи с драстичните промени и с
катаклизма, който това вероятно щеше да донесе. Като мисли, че се нуждае от време, за да
асимилира онова, което терапията досега е изнесла на повърхността, Оливия решава да не
продължава със сеансите. Приключвайки консултациите, тя се опитва да избегне трудното
емоционално пътуване в най-мрачните области от своята психика, каквото й налагат Слънцето й от
осми дом, асцендентът Скорпион и движещият се през дванадесети дом Плутон. Но няма да мине
много време, преди подновените опити да излекува физическото си тяло да я принудят да тръгне
по този Скорпионов път.

(фиг. 2 - Оливия)
През декември 1980 г. получава втора диагноза рак. Консултантът, извършил операцията
преди година, я насърчава да се подложи на повторна хирургическа намеса. Оливия описа това време като най-обезкуражаващия период от цялата сага, „сякаш си мислиш, че си в собствения си дом
и убежище, и тогава съвсем внезапно обителта се отдалечава, а ти си останал насред арктическа
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нощ през декември”. Разочарована от медицинските „експерти”, накарали я да повярва, че ще има
нужда само от една операция, тя се чувства така самотна и предадена, както никога до момента. По
това време транзитиращият Плутон е почти стационарен в небесата, задържайки се на 24 градуса
във Везни в нейния дванадесети дом, на един градус от рождения й Сатурн. Всичките
подсъзнателни защити (Сатурн) на Оливия са под обсадата на Плутон и се налага тя да срещне с
вдигната глава най-основните екзистенциални грижи. Става дума не само да се вгледа в смъртта (и
транзитният Нептун, и Плутон образуват несъвпад с Меркурий - господаря на нейния осми дом),
но трябва и да се изправи срещу грижата да поеме изцяло отговорността за своя живот - никой не
би могъл да реши следващата стъпка вместо нея. Тя би се съгласила на друга операция, но мисълта
за последващото хирургическо обезобразяване я ужасява, а и вероятността за изцеление на рака е
под 60 процента. Оливия би могла да пробва алтернативна терапия, за която е чела - стриктен и
взискателен режим, изискващ значителна промяна в храненето и стила на живот, който, ако бъде
неуспешен, би представлявал само един много неприятен и скучен начин да прекара последните
месеци от съществуването си. А би могла и да забрави за всякаква терапия и да изживее
оставащото й време в занимания с приятни неща - например да отиде на поклонение на различни
места в света, които е копняла да посети. Третата възможност - да изостави всички форми на
лечение и да се възползва колкото може по-добре от последните си месеци, я изкушава силно. Но
накрая Оливия избира да се бори срещу рака. Тази позиция се отразява от аспектите на
транзитиращия Плутон - тригон към Марс от нейния четвърти дом и секстил спрямо Луната, - и на
транзитиращия Нептун - секстил към Марс и тригон спрямо Луната и Хирон. Някъде дълбоко в
себе си тя открива волята (Марс) и вдъхновението (Луна) да се бори за живот.
Интуицията я накарва да се заеме с алтернативна терапия на рака, която се състои от строга
вегетарианска диета, големи количества прясно изцеден сок от сурови плодове и зеленчуци и
драстична програма за прочистване на организма. Предпоставките за режима изглеждат прости:
ако тялото - увредено от замърсяването на околната среда и отслабено от прекалено рафинираните
храни - успее да се възстанови до нормално здравословно функциониране, в хода на този процес то
ще премахне болестта. Успехът на тази терапия зависи от стриктното спазване на правилата й.
Транзитиращият през дванадесети дом Плутон образува съвпад със Сатурн и заставя Оливия да
открие у себе си по-силна дисциплина, ангажираност и настойчивост, каквито никога преди не е
упражнявала. Тя иска да научи как да спазва правилно диетата и практиките, затова решава да
прекара известно време в задгранична клиника, специализирана в техниката (Луната, управител на
нейния девети дом на дългите пътешествия, е засегната от секстил с транзитиращия Плутон и от
тригон от транзитния Нептун). През нощта, когато решава да престои в клиниката, й се присънва
ясна картина. В нея зодиакалният символ на Скорпион и символът на Рак се дебнат един друг,
обикаляйки в кръг на пуст скалист бряг. Следят взаимно всяко свое движение, хладнокръвно
решени да се бият до смърт. Тя не можа да си спомни как свършваше сънят, но имаше чувството,
че знае какво се опитваше да й каже той. В последните няколко години беше пренебрегвала
Скорпионовата страна от своята природа - качествата издръжливост, неотстъпчивост и ожесточена
решимост липсваха в нейния живот. От съня тя разбира, че е дошло времето да си възвърне тези
свои характеристики. Разходите за клиниката и пътуването щяха да източат спестяванията й
(транзитиращият през втори дом и Стрелец Нептун образува несъвпад с рождения Меркурий,
господар на Слънцето от осми дом от знака Близнаци), но това представлява само частица от
цената, която тя би трябвало да плати, и от жертвите, които би следвало да направи в процеса на
изцеление и прераждане.
Оливия остава в клиниката от края на януари до април 1981 година. Транзитните Нептун и
Плутон - двамата най-могъщи богове на промяната - през този период образуват аспекти към Луната, Меркурий, Марс, Сатурн, Хирон и Уран в картата й. Най-значимите вторични прогресии са
прогресивното Слънце в полусекстил към рождения Плутон, тригон на прогресивния асцендент
към рождения Нептун и квадратура към рождения Уран, прогресивния имум цели в секстил
спрямо Нептун. Макар че много от тези транзити и прогресии са тригони и секстили, следователно
обещават надежда и обновление, фактът, че в тях участват Плутон и Нептун означава, че Оливия
все още се чувства лишена от досегашната си личност. Терапията на рака забранява използването
на всичко изкуствено, като гримове или боя за коса, и Оливия трябва да се откаже от женските
суети, към които е била привързана (транзитиращите Плутон и Нептун засягат Луната). Тя е
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ограбена и от своята професионална идентичност, принудена от болестта и от терапията да напусне
работата си (транзитиращият Плутон е в съвпад със Сатурн и опозиция на Хирон в шести дом,
транзитният Плутон образува секстил към Луната в десети дом и транзитният Нептун прави тригон
към Луната и Хирон). Престоят в клиниката означава и че трябва да се раздели със своите найблизки приятели и любими хора (и транзитиращият Нептун, и транзитният Плутон формират
несъвпад с нейния Меркурий в седми дом, който управлява единадесети, и транзитиращ през
единадесети дом Сатурн). Престоят в клиниката не предлага истинско усамотение и въпреки че там
тя успява да си създаде няколко нови приятелства (транзитиращ през единадесети дом Юпитер),
през повечето време се чувства ужасно самотна сред непознати (транзитен Сатурн в единадесети
дом). Оливия се усеща и ограбена от своите възможности - тя не разполага с гаранция за бъдещето,
нито с планове или проекти, които да прави или на които да разчита (транзитиращите Нептун и
Плутон в несъвпад с Меркурий, управляващ единадесетия дом на целите и стремежите).
Транзиращите Плутон и Нептун формират аспекти към Марс, който управлява Овен на
куспидата на нейния шести дом на здравето, и лечението изисква Оливия да поеме активно (Марс)
участие в изцелителния процес на своето тяло: на всеки час тя трябва да пие прясно направен сок
от сурови плодове или зеленчуци, сама носи отговорността да приема по установен ред и в точно
определени часове всеки ден 30 таблетки, капсули и хапове, предписани й като част от терапията.
Поради прочистващата природа на диетата тялото изхвърля отрови и токсини, за да се излекува
само, като в резултат се стига до така наречените „изригвания” - периоди на главоболие, мъка,
прилошаване, раздразнителност или депресия. Този драматичен процес на прочистване от
натравянията е тясно свързан с вътрешен процес, който освобождава дълбоки остатъци от отровни
емоции и отрицателни чувства, замърсявали нейната психика, и Оливия преживя най-интензивното
изригване под формата на гняв: мрачна, убийствена ярост, която съкруши обичайния й
самоконтрол и разруши нейната съществуваща представа за себе си:
Много неприязън излезе от мен - аз наистина бях ужасна жена... подлостта и
дребнавостта, които се появиха, изглеждаха изумителни. Но поне по-голямата част от
беснеенето ми премина в усамотение (рожден Марс в четвърти дом), бих казала, че го
направих заради сама себе си. Но толкова се ядосвах за най-глупави, детински неща.
Част от мен стоеше отстрани и не можеше да повярва, че това се случва.
Оливия си спомня време от детството, когато видяла майка си в ужасно състояние на гняв. Тя
изглеждала така ожесточена и опасна, че Оливия се заклела пред себе си - от този ден нататък
винаги да държи собствения си темперамент под контрол. Нейното вътрешно неудобство от
агресията е описано от рождената Т-квадратура, включваща Марс: опозицията на Луната към Марс
в квадратура към Меркурий внушава, че тя също притежава нещо от гневливата природа на майка
си. Но при наталния Нептун в съвпад с Луната и опозиция към Марс Оливия се опитва да я укрие и
през повечето време от живота си да се издига над яда. Понеже Марс управлява Овен на куспидата
на шести дом, съществува връзка между агресията, здравето и тялото. С други думи, отдавна
загниващата и неизразена враждебност представлява психологически фактор, който допринася за
нейното заболяване. Изблиците й са прочистващи (транзитни Плутон и Нептун в хармонични
аспекти спрямо Марс): те изваждат нейния дълбоко пазен гняв на повърхността, където той може
да излезе от организма й. Още повече, отричайки яда, Оливия слага похлупак и над цял диапазон от
други емоции. Вдигането на запрещението над Марс би могло в края на краищата да обогати и да
оживи цялата й чувствена природа (транзитиращите Нептун и Плутон действат прочистващо не
само върху Марс, но и по отношение на Луната през този период). И повторно свързвайки се с
Марс, оттогава нататък тя ще умее по-добре да направлява и насочва хода на своя живот.
През април 1981 г. Оливия напуска клиниката и се завръща у дома си в Шотландия. През
следващата година са й нужни неимоверно много воля и дисциплина, за да следва сама оздравителната програма. В този период Плутон все още образува съвпад към нейния Сатурн от дванадесети
дом, а транзитиращият Сатурн наближава своето второ възвръщане - преживяване изцяло по дванадесети дом, което Оливия сравнява със самотно прекосяване на пустинята, едно бавно,
мъчително пътуване през пустошта, монотонно и изолирано затваряне. Тя си спомня как един ден
през този период е силно изкушена да изостави ограниченията на диетата и да си позволи богато и
разточително индийско ястие. Но същата нощ й се присънва скорпион, вкопчил се в скала насред
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яростна буря, и тази картина на неразрушимост й дава вдъхновението да продължи. Решимостта й
не остава напразна и Сатурн я възнаграждава справедливо: към лятото на 1982 г. тя не само се
отървава от рака, но и разбира, че се е излекувала от диабет и начална остеопороза - две други
заболявания, които диагностицирали предходната година. Нейното физическо възстановяване
представлява само част от наградата - в резултат на цялото преживяване, Оливия премина през
значима вътрешна трансформация. Тя се освободи от стари страхове (транзитиращия през
дванадесети дом Плутон) и надраснати стойности (транзитиращ Нептун през втори дом) и остана с
едно ново усещане за свобода и цялостност (транзитиращия през първи дом Уран). Физически и
психологически здрава, както не е била никога дотогава в живота си, Оливия има възможността да
излезе от строгата диета и суровото лечение точно когато Плутон приключва прехода си над
нейния Сатурн, а транзитиращият през Скорпион Юпитер ликуващо се появи над асцендента й. Тя
беше пътешествала на ръба на смъртта и се завърна към живота - към едно много по-ценно и
преливащо от изобилие съществуване, каквото досега не беше познавала. И както много хора, направили това пътуване, понастоящем Оливия прекарва по-голямата част от времето си като
съветник и терапевт, специализиран в грижи и подкрепа на раково болни пациенти, което й дава
възможността да помага на другите чрез онези трудности и кризи, които сама е посрещнала. Когато
преди известно време говорих с нея, тя разсъждаваше върху онова, през което беше преминала:
Моята болест направи толкова промени в живота ми. Сега мога да говоря на
хората, които са много болни, и съм в състояние да им разказвам за смъртта без всякакво
колебание или евфемизми. Мога да говоря и за алтернативите на смъртта. Аз не ги
подтиквам към алтернативи, но по-често хората могат да приемат онова, което имам да
им кажа. От много години харесвах едно кратко стихотворение, чиято същина, в
свободен превод, беше: „Онзи, който иска да се научи да свири на гайда, трябва да слезе
до дъното на ада и по този начин ще се научи да свири на гайди.” Предполагам, че се
налагаше да го сторя с моето Слънце в осми дом.
Крейг
Просто като погледнат Крейг, повечето хора трудно биха повярвали, че е болен.
Привлекателен, интелигентен и ясен, той излъчваше естествения „огън”, дух и топлота, които
бихте очаквали от Стрелец с Луна в Овен. Крейг не изглеждаше като болен човек. Но подобно на
стотици хиляди други хора по целия свят той живееше с тиктакаща вътре в него бомба със
закъснител. Той имаше СПИН.
През януари 1975 г. забелязва пурпурно петънце на ръката си и биопсията в края на февруари
потвърждава, че това е саркома на Капоши - едно от съпътстващите заболявания, свързано със
синдрома на придобитата имунна недостатъчност. Дори преди диагнозата Крейг вече започнал да
си задава въпроси и да преоценява своя живот. Болестта все пак драматично подхранва и ускорява
този процес. Транзитите и прогресиите от 1985 г. до момента разкриват природата на
метаморфозата на Крейг, но за да разберем по-добре как го е променило изправянето срещу тази
животозастрашаваща болест, трябва да се върнем малко назад в неговата лична история.
През седемдесетте години Крейг живее в Бостън, където получава бакалавърска степен по
журналистика и магистърска в консултирането; по-късно започва докторат по психология, но
напуска програмата през 1975 година. Оттогава нататък се отдава на онова, което по-късно описва
като „предимно хомосексуална хедонистична сцена”, стил на живот, където преобладават пиене,
употреба на наркотици и безразборни сексуални контакти. Свързвайки двата края чрез различни
заетости по грижа за сакати деца, Крейг приема, че повече го интересува неговият социален и
сексуален живот, а не толкова изграждането на сериозна кариера. Той е роден с изгряващ Нептун
във Везни (вж. фигура 3) и към края на седемдесетте години транзитиращият Плутон образува
съвпад към неговия рожден Нептун по същото време, докато транзитният Нептун преминава над
съвпада му Меркурий-Слънце в Стрелец. С други думи, през тази фаза от живота си Крейг основно
изразява „нептунианската” страна от своята природа - работейки със сакати, но най-вече като се рее
в безтегловност, пиянства, експериментира с медикаменти и се отдава на Дионисиевия упадък,
свързван с Нептун.
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(фиг. 3 - Крейг)
През 1980 г. той се премества в Хюстън, където прекарва три години. Отначало животът му в
Тексас, както в Бостън, основно представлява неспирно прехвърчане от един бар в друг и от едно
легло в следващото. Но през 1981 г. транзитиращият Сатурн стига до неговия асцендент, прави
съвпад с рождения Нептун и се движи през първия му дом. Под тези отрезвяващи Сатурнови
влияния Крейг започва да мисли по-сериозно да се захване с удовлетворяваща го кариера.
Привлича го журналистиката (Меркурий, Слънце и Юпитер в дома на комуникациите) и като
известно време работи във вестник за хомосексуалисти, става редактор на болнично периодично
издание (съвпад Меркурий-Слънце в трети дом под влиянието на секстил от ъглов Нептун управител на шестия дом на здравето и работата; Меркурий в трети дом, господар на знака Дева на
куспидата на дванадесети дом - сферата на институциите).
През 1982 г, докато работи като медицински журналист, с него се свързва водещ тексаски
лекар, който е загрижен от нарастващия брой хомосексуални пациенти, които идват със странни
заболявания и физически оплаквания. Заедно с екип от медицински професионалисти Крейг
помага в създаването на проект за вземане и изследване на кръвни проби от хомосексуални мъже, а
по-късно се включва в основаването на първата СПИН организация в Хюстън (транзитиращият
Плутон прави тригон към рождения му Уран и транзитният Уран образува съвпад с неговия Хирон - две астрологически влияния, означаващи ранна въвлеченост в онова, което ще се превърне в
значима колективна здравна криза). Трябва да изминат три години, преди самият той да бъде
диагностицирай като носител на СПИН, но с транзитиращия Нептун в опозиция на силно
интуитивния му Уран от девети дом у него вече има непоклатимо, смущаващо усещане, че тази
мистериозна болест накрая ще го порази:
Когато за първи път чух за СПИН, спомням си как почувствах дълбоко вътре в
себе си, че това би могло да се случи и на мен... и вероятно ще стане... Помня, че
потръпнах вътрешно - знаех, че ще се разболея. Това не ме скова, но остана някъде в
подсъзнанието ми.
През април 1983 г., с едновременното транзитиране на Уран и Юпитер през трети дом (писане
и кратки пътувания), Крейг напуска Хюстън и заминава за Ню Йорк, където постъпва на работа в
раковата информационна служба към „Мемориал Слоун-Кетъринг център”. Съвсем скоро обаче и
двете транзитни планети стават ретроградни, образувайки квадратура към рождения му Сатурн, и
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Крейг започва да се чувства неспокоен и разочарован не само от новата си работа, но и от живота в
Ню Йорк - липсват му близки приятели или връзки, не понася и съседите си по жилище. За да
запълни празнотата, тръгва по баровете, пиянства и си ляга с когото свари, но без увлечение, както
преди в Хюстън и Бостън. Старият му начин на живот и обичайните забавления, които да го карат
да се чувства по-добре, вече не действат (транзитиращ Уран в квадратура към рождения Сатурн,
управител на имум цели). С натален Уран, засегнат от опозицията на транзитния Нептун и тригона
на транзитиращия Плутон, и с транзитния Сатурн, приближаващ прогресивния му асцендент в
Скорпион, Крейг усеща, че е нужно да направи някои фундаментални промени в живота си:
Започнах да осъзнавам колко саморазрушително живея. Винаги съм го знаел, но не
е било достатъчно силно, за да ме накара да пожелая да се променя. Все още ходех по
барове и пиех твърде много, но без да е толкова редовно, както в миналото. Знаех си, че
желая да имам по-удовлетворителна кариера. Започнах да получавам предложения за
работа като кореспондент на различни вестници, особено за статии, свързани със СПИН
и други въпроси относно хомосексуалостта. Вместо да служа на пълен работен ден в
болница или организация, аз видях възможността да заработя като писател на свободна
практика.
Транзитиращият Юпитер прави съвпад с рождения Юпитер на Крейг и преминава над имум
цели и Марс, като през април 1984 г. го подтиква да напусне работата в „Слоун-Кетъринг”.
Доволен е от решението си да стане журналист на свободна практика, но новооткритият му
ентусиазъм трае много кратко. През септември, когато транзитиращият Уран преминава над
неговата Венера и задейства рождената квадратура към Плутон, Крейг се ангажира в усложнена,
изтощителна връзка, която поглъща по-голямата част от времето и енергията му. Разочароващата
афера приключва зле през декември (транзитиращият Юпитер прави квадратура към рождения
Нептун във Везни) и точно тогава Крейг започва да се чувства много слаб - едновременно
физически и психически. Депресиран и страдащ от безсъние, той изпада в онова, което описва като
паника - „недоспал, влуден, на ръба”. През януари 1985 г., в усилие да възстанови равновесието в
своя живот, Крейг започва психотерапия. Това се случва същия месец, когато забелязва зловещото
пурпурно петно на ръката си. Отначало решава да не му обръща внимание, но в края на февруари
биопсията потвърждава най-лошите му страхове. Той се чувствал празен и изгубен и сега болестта
идва, за да запълни отворилата се пустота.
През същия период транзитиращият през Скорпион Плутон преминава над неговия южен
възел и приближава до съвпад с прогресионния му асцендент. Плутон изважда наяве спотайващата
се болест и с нея идва потребността на Крейг да се справя не само с първоначалните реакции на
шок и депресия, но и да изследва и да анализира дълбоко насадените емоции и запечатани модели
на поведение (южен възел в Скорпион). Преди две години, когато транзитиращият Сатурн
преминал над неговия прогресивен асцендент, Крейг усетил, че желае да се освободи от саморазрушителните стереотипи и да изгради живота си върху нова основа, но - въпреки тези копнежи не напреднал много в тази посока. Сега, щом транзитният му Плутон стига до тази точка,
потребността от промяна вече няма как да се избегне. През юни Крейг намира нов психотерапевт,
който вече е работил с множество болни от СПИН пациенти. Изправен пред възможността да умре,
мъжът избира да се вгледа много по-дълбоко от всякога в себе си и ходи на терапия три пъти
седмично. Както е отразено от транзитите и прогресиите с участието на Плутон и Скорпион,
вътрешните изследвания на Крейг му осигуряват връзка с интензивните чувства на гняв,
горчивина, скръб и страх:
Чрез терапията проучих гнева си към моите родители и старите чувства, свързани с
внезапната смърт на баща ми, когато съм бил на две години. Трябваше да се изправя и
срещу факта колко невероятно раздразнителен бях към почти всички наоколо. Ако се
намирах в бакалията и някой се оплакваше, че трябва да чака твърде дълго на опашката,
щеше да ми се иска да забия юмрук в лицето му. Какво право имаха другите да се
оплакват и вайкат? Техните проблеми бяха нищо в сравнение с моите. Аз умирах!
От поставянето на диагнозата в началото на 1985 до края на 1986 г. транзитиращият Уран
преминава над рождения съвпад Меркурий-Слънце на Крейг в Стрелец и задейства големия тригон
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с Луната в Овен и Плутон в Лъв. Аз бях изненадан да открия, че началото на всепомитащ СПИН
съвпада със значим транзит, активатор на голям тригон, който традиционно е благотворен аспект,
внасящ благодат и добър късмет в живота на индивида. Но фактът, че наталният голям тригон на
Крейг включва Плутон, внушава, че може да са нужни криза, срив или значително
предизвикателство, за да му помогнат да осъществи обещанието на тази конфигурация или разгръщането на търсенето или целта в живота му. Огненият голям тригон във въздушните домове дава
на Крейг естествена топлота, чар, интелигентност, откритост и авантюристичен дух - качества,
които почти винаги са му помагали да „му се разминава” в живота. Но през този период, когато
транзитиращият Уран събужда големия тригон, той се представя посредством криза, която би
накарала Крейг да мобилизира много повече от неизползваните си ресурси и сили. Големият
тригон е и част от формацията хвърчило: планетарен модел с четвърта планета в опозиция на един
от ъглите на тригон и в секстил към другите му краища. В книгата си „Пътят и неговите пътешественици” Алан Оукън пише, че хвърчилото е по-устойчива и по-могъща конфигурация от
големия тригон, понеже опозицията дава определена фокална точка за направляване на изобилната
енергия, съдържаща се в тази планетарна картина”. В случая на Крейг Нептун прави опозиция към
неговата Луна - един от краищата на големия тригон, - и секстил спрямо другите две крайни точки
на големия тригон (Слънце-Меркурий в Стрелец и Плутон в Лъв). С други думи, Нептун от първия
дом на Крейг става фокална точка на хвърчилото и същевременно управлява шестия дом на
здравето. Една нептунианска болест би могла да го превърне в безпомощна жертва. Вместо това,
тъй като Уран транзитира в аспект спрямо всичките планети, участващи в хвърчилото,
заболяването задейства неговия огнен голям тригон така, както никога дотогава: Крейг открива у
себе си инициатора, кръстоносеца и бореца.
Скоро след като му е поставена диагнозата, Крейг дочува съобщения за рибавирина лекарството, за което се предполага, че би могло да възпре възпроизвеждането на вируса,
следователно държи заболяването под контрол. Рибавиринът, все още неизпитан от Американската
медицинска асоциация, не е легален в САЩ. Въпреки това, през септември 1985 г. Крейг си урежда
пътешествие до Мексико, където лесно може да си го набави. Връща се в Ню Йорк с големи запаси
и започва да го използва под напътствието на лекар консултант. По това време транзитиращият
Уран (планетата, свързвана с бунта и непокорството) се движи директно след стационарно
положение в близък секстил към неговия рожден Нептун (фокалната точка на хвърчилото и
планетата, асоциирана с лекарствата). Пренебрегването на установената медицинска позиция и
снабдяването с рибавирина за Крейг е повратна точка; отсега нататък той чувства, че по-добре
контролира болестта и живота си:
Бях отчаян и се чувствах безнадеждно. Но сега се усещам по-силен и решен да
покажа на света, че мога да се боря с тази болест. Сдобиването с рибавирина беше
първата стъпка.
Терапевтът на Крейг изисква той да се присъедини към група за хора със СПИН. Крейг обаче
прави още една крачка напред. През януари 1986 г. (с транзитен Уран, който образува съвпад с
неговото Слънце - управител на Лъв на куспидата на единадесети дом на групите), вместо да се
присъедини към нечия група, той сформира своя собствена. Тъй като разполага с толкова много
различна информация, идваща от така многобройни източници за справяне със СПИН, Крейг
усеща, че той и другите хора в неговото положение ще имат полза, ако обединят преживяванията
си. Образуваната от него група по-късно става известна като „Лечението на седмичния клуб”; цяла
година членовете се срещат един път седмично, за да се подкрепят взаимно и да обменят
информация за всякакви нови лечения, за които са дочули или които са опитали. Групата - поточно неговата, подсигурява на Крейг една цел, структура, в която да канализира ефективно
бунтовната енергия, активирана от транзитиращия Уран. Освен това през по-голямата част от този
период транзитиращият Юпитер - планетата на надеждата и експанзията - се движи през неговия
шести дом на работата и здравето. Седмичните срещи поддържат Крейг в течение на най-новата
информация за СПИН и по този начин той се превръща в личностен център за информация по
медицинското познание за тази болест. Наученото в онзи период по-късно ще се окаже безценна
помощ за писателската му кариера.
Именно чрез своята група Крейг се сприятелява с мъж, притежаващ голяма и хубава къща в
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Лонг Айлънд. Поканен да ползва вилата, когато и колкото поиска, той прекарва лятото на 1986 г.
там - на това идилично място, където се възползва от възможността да сътрудничи като съавтор на
свой приятел писател в създаването на роман (транзитиращият Уран е над Слънцето му в трети
дом, което управлява Лъв на куспидата на единадесети). Помощта отвън, която Крейг получава
през този период, го кара по-дълбоко да оцени приятелството и му дава обновено усещане за
надежда и благополучие (транзитният Нептун в тригон и транзитният Плутон в секстил към
рождения Сатурн в единадесети дом, който управлява четвърти):
Започнах да усещам, че за мен се полагат грижи, и ми беше добре да бъда извън
блатото, в което живеех - да се намирам на красиво място в провинцията, като славна
ситуация насред потъването на „Титаник”. Започнах пак да се чувствам жив. Моята
мрежа от приятели се разрасна и срещах нови различни хора - всякакви: гейове,
хетеросексуални, полузнаменитости. Тогава разбрах по-ясно от всякога, че не бих могъл
да се справя сам с кризата си. Нуждаех се от щателно разработена система за подкрепа.
През 1986 и по-голямата част от 1987 г. транзитиращият Плутон прави секстил към Юпитер
от картата на Крейг точно тогава, когато транзитният Нептун доближава до съвпад с рождения
Юпитер. Юпитер управлява неговото Слънце и всеки транзит към него ще има могъщ ефект върху
усещането му за идентичност. Тези транзити към Юпитер съответстват на промяна в начина, по
който той изразява повлияната от Стрелеца страна от своята природа. На двадесет години и докъм
тридесетата си година Крейг изживява предимно по-дивата страна на Стрелеца - редовно ходи по
хедонистични партита, върви по инерция през живота, пие, забавлява се и се радва на себе си, без
да създава особено близки връзки. Но с транзитиращия Уран над неговото Слънце и транзитните
Нептун и Плутон в аспект към Юпитер (господар на неговото Слънце) в Козирог, Крейг се
прехвърля на едно по-задълбочено равнище на Стрелеца - това на мъдрия кентавър философ:
Дори когато бях най-вече епикуреец, аз се питах защо се държа като лунатик.
Половината от мен е монах на хълм, а останалата част е дива. Винаги съм бил заклещен
между тези две крайности - раздвоено Аз. Преди да се разболея, щурата част от мен
взимаше надмощие. Аз я проявявах като натрапчив импулс. СПИН промени това у мен.
Налагаше се да скъсам с дивеенето и ходенето по партита, да вложа повече в
себеанализа и себеразбирането. Болестта ме извади от лунатичното състояние и ме
пренасочи към по-здравомислещата ми страна. Така тя ми помогна да излекувам
вътрешното си разцепление. Дотогава бях в плен на дивашката си страна. Запълвах
празнините в живота си с различни успокоителни, като алкохола и секса. Когато спрях
да пия и да ходя по барове, трябваше да се изправя пред празнотата у себе си. Прекарвах
повече време сам у дома. Това беше тежко - лишавайки се от това, с което бях свикнал,
изпаднах в депресия, пред която се налагаше да се изправя. Но все пак, преминал през
това, аз се чувствам много по добре. Все още имам моменти на истинска агония, но като
цяло вътрешно се усещам по-спокоен, повече уравновесен и много по-центриран.
През лятото на 1987 г. към него се обръщат с молба да подготви доклад за опита си със
СПИН, който да бъде публикуван като част от антология за здравна конференция в Бостън (транзитиращият Сатурн преминава над съвпада му Меркурий-Слънце от трети дом и задейства големия
тригон/хвърчилото точно когато прогресивният МС образува конюнкция с рождения Плутон в единадесети дом). Отначало Крейг се страхува, че няма да може да създаде нещо, което да си
заслужава. Но докато транзитиращият през Овен Юпитер формира секстил към рождения му Уран
в девети дом, го канят на почивка в Италия. Типично за природата му на Стрелец, той извлича от
пътуването дистанция и обективност, от каквито се е нуждаел, и когато се завръща в Америка,
успешно завършва статията. Докато я пише, Крейг разбира, че има да каже много повече,
отколкото позволява обемът на доклада. Точно тогава решава да напише книга - ръководство,
което да предложи на другите прозренията, придобити от него, докато е живял и се е справял със
СПИН. Към май 1988 Крейг си подсигурява договор за тази книга; със Сатурн и Уран, които се
движат през неговия трети дом и правят опозиция към рождения Уран, управляващ петия му дом
на съзидателността, той се изправя срещу задачата да облече представите си в думи:
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Сдобиването с договор за книга беше забавно. Само няколко години по-рано
идеята за написването на книга за СПИН беше пресилена, а сега вече е реалност. Това
беше отплата, една от многото, заради това, че бях минал през моя кошмар. Кариерата
ми се оформяше и аз вярвах в себе си като писател. Свикнал бях да се хвърлям в
поразяващи ме любовни афери... Използвах по-голямата част от времето си по този
начин. Сега съм по-свободен да вложа енергията си в други, много по-конструктивни
неща. Надявам се, че хората ще могат да се възползват от моята перспектива, от онова,
през което съм преминал. Чувствам, че имам какво да кажа - да споделя нещо с болните
от СПИН и да кажа нещо на другите, които познават хора със СПИН.
Транзитната опозиция Уран-Уран традиционно се свързва с кризата на средната възраст,
период за самоизследване и повторно дефиниране. Под този транзит в по-голяма степен
осъзнаваме, че сме смъртни, и в резултат може да решим да направим дълбоки промени в начина,
по който живеем. Изправил се пред болестта си, преживял загубата - от СПИН - на много от
близките си приятели, Крейг признава собствената си смъртност съвсем не чисто теоретично.
Извънредно реалният призрак на смъртта е надвиснал над главата му, усложнявайки и
интензифицирайки проблемите на средната възраст, като го кара да захвърли изкуственото или
разрушително поведение и да се обърне към положителното и живото-утвърждаващото.
По същото време, докато транзитният Уран е в опозиция към наталния Уран, транзитният
Нептун пресича имум цели от картата на Крейг и образува съвпад с неговия Марс, като изявява
рождената му квадратура Марс-Нептун. Този транзит описва време, когато Крейг, от много време
борещ се със СПИН, трябва да живее в постоянна несигурност, като знае, че отслабената му
имунна система скоро няма да бъде в състояние да парира инфекцията и смъртта. Един съвпад
Нептун-Марс може да ни отнеме физическата живост и енергията, но и в същото време да породи
вдъхновено действие, голямо съчувствие и желание за подпомагане на другите хора. И сега, повече
от всякога в живота си, Крейг може да използва мъдрите си Слънце и Меркурий от Стрелец и трети
дом и прагматичния си Юпитер в Козирог, за да учи, направлява и вдъхновява другите с онова,
което е разбрал досега:
Експлозивната ирония е, че пред лицето на кошмар като полъха на смъртта ние
трябва да развием философия на съществуване - стратегия - като наша защита...
Разглеждайки всички травми и въпроси, свързани със СПИН, се опитвам да ги разделя
на две категории - тези, които мога да контролирам, и другите, независещи от мен.
Живеейки ден за ден, аз открих, че е полезно да не се занимавам с въпросите, над които
нямам власт, и да се концентрирам в нещата, които мога да повлияя. Тенденцията да сме
склонни към отчаяние в голяма степен зависи от това. Изборът е голяма част от
контрола и аз избрах оптимизма... Щом човек поеме отговорност за нещата, които поне
донякъде са контролируеми, се поражда даваща сили енергия и справянето с нещата
става все по-лесно... В сравнение с алтернативата - пасивна депресия - наистина ли има
избор?
Крейг има съвпад Марс-Юпитер на самото дъно на своята карта. Най-дълбоко в себе си той е
борец, решен да намери смисъл в онова, през което преминава, и да използва цялата си сила във
войната си срещу болестта СПИН.
Ако имах възможността да започна всичко отначало, нямаше да избера да премина
през това. Но защо да не извлечем всичко възможно от неизбежното? Аз съм ужасен и
наранен от битки, но успях да намеря нов вид вътрешна сила. Това е куриозната страна
на тази работа, че в нея съществува нещо, което може да бъде открито, и при цялата
болка и зла участ има светлина в тунела.
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