Астрология –
нейните техники и етика
Част І
C. Aq. Libra
За Автора и за книгата
К. А. Либра или Takens, Roelf е холандски астролог, роден на 2
октомври 1862 г. в Уинсум (Гронинген), завършил своя земен път на 21
октомври 1930 г. По професия е ветеринарен лекар, специализирал в
областта на конете. Също е и любител-художник. До 1905 г. работи в
Харен (Гронинген); между 1905 и 1918 г. в Хага (с прекъсвания в
чужбина: Кайро (Египет), Северна Америка и Лугано (Швейцария)).
След 1918 г. няма данни да е живял в Холандия.
Той е автор на „Астрология и етика“, подписан с псевдонима си
„Либра (C. Aq. Libra)“. Книгата е добре позната и преведена на
различни езици – издадена за първи път през 1914 г. на холандски;
през 1915 г. – на немски във Виена; през 1917 г. – на английски.
Подобно на много астролози от неговото време, Либра е повлиян от
философията на Елена Блаватска.
Нещо характерно и уникално, което срещаме в книгата е, че на
практика Либра е първият от астролозите, който упоменава и
маркира епохата на Водолей, като вече настъпила: „Сега планетната
ни система от сравнително късо време се намира в Аквариус
(Водолей), където ще остане 31200/12=2600 години.“ Така той, заедно с
Учителя, са първите предвестници, които говорят за настъпването на
този космически момент.
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За това издание
Преводът, който е достигнал до нас, не е цялостен, а обхваща
точно половината от книгата „Астрология и етика“ (вероятно някъде
да съществува и другата част). За съжаление не е известно кой и от
какъв език е точно преведена. Разполагаме с оригинален машинопис
подписан ръчно, вероятно от автора на превода до Иван Антонов: „На
приятеля ми Иван Ант. Изворски“. Тук можем да изкажем хипотеза,
че книгата е преведена от немски, най-вероятно от Петър Манев,
който е живял във Виена в периода 1924-1928 г. и в своята астрология
единствен той цитира Либра.
Това електронно издание е доброволческа разработка и не е
предназначено за продажба. Други Е-книги на Сдружение „Слънчогледи“
можете да откриете на тази страница.
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КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕ ИЗУЧАВАЩИЯТ
АСТРОЛОГИЯ
Под името „Астрология“ се разбира учението, според което
взаимното положение и движение на небесните тела в известен
момент има значение за съдбата на роденото в този момент дете.
Според тази констелация на небесните тела астролозите, като се водят
по установените закони в астрономията, се стараят да предсказват
това, което ще се случи в бъдещето, както изобщо, така и в частност в
живота на отделния индивид. Според това, астрологията се дели на
природна или позитивна или индициална астрология. Природната
астрология се занимава с предсказване на природните явления,
произходящи от природни причини, например атмосферни промени,
земетресения и пр. Позитивната или индициална астрология се
занимава с властта и влиянието на звездите над нашата съдба. За да
може да предскаже съдбата на един човек, астрологът трябва да знае
точно годината, деня и часа на раждането му; тогава установява
хороскопа на небесните тела в момента на рождението и въз основа
на това изчислява по-нататъшните промени на съдбата, съобразно с
движението на небесните тела и оказваното влияние на макрокосмоса
(вселената) върху микрокосмоса (човека).
Отечеството на това учение е Месопотамия през времето на
някогашните и обитатели акадците. В Европа то е пренесено от
халдейците, затова и римляните по-сетне наричат звездобройците
халдейци. Египтяните свързват астрологията с медицината, като
основават прогностиката върху учението за взаимното разположение
на звездите.
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Първото написано съчинение по астрология е от Клавдий
Птолемей през 126 година1. Птолемей бил привърженик на
Александрийската школа и се радвал на голяма слава през времето на
императорите Адриан и Антонин Пий. Известна е тъй наречената
Птолемеева система, изложена в тринадесет книги. Птолемей пък се
базира върху съчиненията на Хермес, първия египетски астролог
живял преди Моисей. В Персия във времето на Дарий живял
астрологът Джамасп, когото наричали мъдрец. Той бил съветник и
приятел на цар Дарий. Казват, че той чрез астрологически
пресмятания предсказал появяването на Исус и Мохамед. Той
предсказал също, че щяла да пропадне персийската религия която се
основавала на магията.
От гръцките астролози най-известни са Анаксимандър,
Анаксагор и по-сетне Питагор, Платон, Аристотел и Прокъл.
Хипократ е казал: „човек, който не познава учението на астрологията
заслужава по-скоро името глупец, отколкото лекар“. Астрологът
Публий Нигидий-Фугул, приятел на Цицерон, при рождението на
Октавиан предрекъл, че той щял да стане владетел на света.
Историята ни показва, какво голямо влияние са имали
астролозите-духовници при източните народи. Царете се чувствали
дори в известна зависимост от тях. А това не би било възможно, ако
техните предсказания не са се сбъдвали напълно. Тези духовници,
обаче са притежавали големи астрономически познания. Едно
доказателство за това е фактът, че редовното появяване на слънчевите
и лунните затъмнения и днес става според халдейското изчисление.
Днешните астрономи още не са направили някакво изменение на
тази формула.

Става дума за „Тетрабиблос“, което е първото цялостно и завършено произведение.
Но иначе има много други по-ранни астрологически ръкописи
1
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Старите еврейски книги, Кабалата и Талмуда, се основават
изцяло на астрологическите учения. Особено прочутото е
кабалистичното съчинение Зохар, в което се излага философското
учение на живота в космоса в сравнение и в свръзка с живота на
човека. В Школата на Питагор било задължително изучаването на
математиката и астрологията. Старите съчинения, между които и
Библията, са изпълнени с астрология. Моисей се обявил против
астрологията, защото мнозина от невежество злоупотребявали с нея.
Един от най-известните християнски астролози е Павел
Философът (около 850 година). И между папите има мнозина, които са
се занимавали с астрология, както например: папа Силвестър (9921002 година), папа Йоан XX и XI и др.
Данте, който нарича астрологията най-възвишената и найблагородната наука, без грешки казва на едно място: „следвай само
своята звезда, пристанището на славата те чака“.
Джордано Бруно и Спиноза вярваха в астрологията. Йохан
Щефлер (Ангелус Силезиус), професор по математика в Тюбинген,
изчислил точно деня на смъртта си, която щяла да последва от едно
нещастие. Като искал да предотврати възможността за това нещастие,
той си поканил гости останал вкъщи. В разговорите с гостите, той
влязъл в някакъв спор, стъпил на стол да вземе една книга от една
висока етажерка, обаче, когато се покачил паднал и се наранил
смъртно.
Парацелз е изучавал влиянието на планетите върху растенията
и минералите и като сравнявал микрокосмоса (човека) с макрокосмоса
(слънчевата система), по логически и интуитивен път открил
множество лечебни средства. Прочутият астроном Кеплер бил
същевременно и астролог. Известно е, как той предсказал бъдещата
слава на младия още Валенщайн. Професор Мюлер, казва че мнозина
от немските мислители са се занимавали с астрология, но повечето от
тях никога не са се изказвали явно, от страх да не ги поставят на едно
8

равнище със звездобройците и врачките. Бейкън и Нютон прочути
английски мислители са били привърженици на астрологията. От
немските астролози заслужава да се спомене Пфаф (Йохан Вилхелм),
който в едно съчинение за Наполеон доказва, че смъртта на
последния трябвало да се съвпадне с едно срещане на Марс със
Сатурн (5 май 1812 г.).
Че Гьоте, Шекспир и Уолтър Скот са вярвали в астрологията, не
подлежи на съмнение. Този списък на видни личности, които са се
занимавали с астрология или са вярвали в учението и, би могъл още
много да се продължи, но казаното дотук е достатъчно.
Онези, които отричат влиянието на планетите върху човешкия
живот, без да проучат основно учението, поставят своето съждение,
основано само на традицията, по-горе от съждението на мислителите,
които през цели векове са посветили живота си на изследването на
малко известните природни сили. Интересни наблюдения могат да се
направят ако проследим живота на две лица, които са се родили
едновременно.
Един такъв пример е известен от историята: Самуел Хенингс
бил роден на 4 юни 1738 година същия момент, когато се родил и крал
Джордж III на същото място в Сан-Мартен. Той постъпил на работа
през 1760 година когато и Джордж III стъпил на престола. Двамата се
оженили на 8 септември 1761 година. Животът им текъл съвсем
паралелно и двамата умрели в същия час на 29 януари 1820 година.
Двамата имали еднакви по число и по пол деца. Този пример показва,
че животът, действията и настроението на човека се влияят от силите
на Вселената (Космоса). И който проучва и знае законите, по които
тези сили действат, може да изчислява и предрича влиянието, което
те ще окажат върху микрокосмоса (човека).
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КАРМА И РЕИНКАРНАЦИЯ
Това са два закона, които според схващането на теософията,
управляват Вселената, а следователно и човека. За да се разбере това,
трябва да го поясним накратко.
Карма е законът за връзката между причината и последицата,
реинкарнация е законът за превъплътяването. Един поглед върху тези
закони ще ни обясни причината и същността на планетните влияния.
За изучаването на астрологията не е необходимо непременно да
се вярва в прераждането. Астрологията не се нуждае от база, която
почива само върху вяра, а изисква основно изследване, което пък
неопровержимо ще бъде последвано от „вярване“ (знание). Има много
хора, които не вярват в въплътяването, при все това са убедени
астролози. Те, обаче, след продължителни проучване, непременно ще
дойдат да признаят тези два закона.
Законът карма (самата дума означава действие, деяние,
постъпка) не би поставил никого в недоумение. Кой мислещ човек би
оспорил съществуването на неумолимия закон за причината и
последствието? Доказателства за това имаме всеки момент около нас.
Прераждането или превъплътяването се доказва трудно, но
истинността на този закон може да се схване само чрез логически
доказателства, защото това, което другите вярват да са видели или
научили в своите по-ранни съществувания, за нас лично не може да
бъде никакво доказателство.
Законът Карма за причината и последствието учи, че всяко
действие, всяка мисъл влече след себе си своята неумолима последица
и за човека тая последица, тая реакция може да се прояви в сегашното
му земно съществувание или в последващото. В сегашния земен
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живот, следователно, се създават условия за следния, а условията на
сегашния живот са резултат от нашите деяния през по-раншни земни
съществувания.
Човекът, индивидуалната душа, нашето аз, его, след
изминаването на известен период се ражда наново в едно тяло, което
му служи за орган, инструмент за събиране на опити, за възприемане
на това, което не може да се научи в по-висшите звездни и духовни
области. Това ново раждане не бива да се идентифицира с така
нареченото странстване на душата, според което, както казват,
душата на човека могла да премине в едно по-нисше същество. Няма
никакво връщане назад, а има само постоянно развитие, еволюция,
както виждаме това навсякъде в природата.
Човекът е роден като човек и си остава човек, макар че в поранните си периоди на развитие е трябвало да мине през
минералното, растителното и животинското състояние, което обаче,
не ще рече, че той е бил минерал, растение или животно. За него са
постижими по-високи, но не и по-ниши състояния или, ако
последното е възможно, то става само в извънредно редки случаи.
Ние сме принудени да вървим с течението на общото развитие на
Земята и чрез нашето мислене и действие можем само да забавим
собственото си развитие, в духовен и морален смисъл, но не и да го
спрем. По-сетне ще видим как с помощта на астрологията може да
бъдем в състояние да вземем своето развитие в ръка и, вследствие на
това вместо да останем назад, да излезе все повече и повече на
фронтовата линия.
Всеки човек има няколко слаби страни в характера си и
интуитивно чувства за своя морална длъжност да поведе борба
против тези недостатъци които, както ни учи окултизмът, са
останали главно от по-ранните въплътявания, когато човекът е бил
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по-малко запознат със законите на вселената, отколкото днес.
Колкото и ниско да стои човек морално в него има нещо, което му
казва що е добро и що е зло, колкото и да са различни понятията за
добро и зло при разните раси и народи. Защото докато човекът не е
постигнал съвършенство, тези понятия са само относителни.
Неговото становище в еволюцията му посочва мястото, което му се
пада и това становище, комбинирано с добрите и лошите последици,
създадени през по-раншните съществувания, му посочва мястото,
което му се пада и това становище комбинирано с добрите и лошите
последици, създадени в по-раншните съществувания му определят
мястото и пътя в новото въплътяване.
Обикновено се говори за добра и лоша карма макар, че по-добри
биха били изразите „хармонична“
и „нехармонична“ . За това и
дума не може да става, защото целта и крайния резултат са
хармонията.
Човекът в известно време осъзнава, че е негов дълг да се стреми
да подобри своята нисша природа със всичките и недостатъци и
лоши навици, и по този начин да не бъде техен роб, както досега, а да
им бъде господар и доколкото това му се удаде, той не само че все
повече и повече да стане господар на съдбата си, но и ще трябва
постепенно да достигне господството над минералното, растителното
и животинското царства, както и над природните сили, които
действат в тях. Но за да стане господар на природата, той трябва сам
себе си да е победил, т.е. той трябва да може да владее своята понисша природа, своето не-аз, преходното, без егоизъм, и по този
начин да достигне по-висшето аз, трайното, универсалното, егото.
Това е крайната цел на нашата земна еволюция и, щем не щем,
ние трябва да вървим с тази земна еволюция. Както видяхме, ние
може да помагаме или да противодействаме. В първия случай ние
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сами се докарваме в хармония с Космоса, т.е. с източника на всеки
живот, а във втория случай, ние се отдалечаваме от този източник и
това означава, дисхармония във функциите на нашето физическо
тяло, смущение в нашето мислен, чувстване и воля, и най-сетне то
означава смъртта на нашия физически организъм, на нашето тяло.
Със смъртта на материалното му тяло, човек загубва органите за
възприятие в областта на материята и тези възприятия изчезват за
него; после той се пробужда (ражда се наново), в един за него досега
невидим свят, е звездния (астралния) свят, който прониква навсякъде
в материалния свят, намира се следователно на същото място, но е
невидим за сетивата на материалното тяло. Сега тялото на човека е
астрално, с астрални органи за възприятие.Той още в земното си
съществуване е притежавал астрално тяло, но не е могъл съзнателно
да си служи с него, защото му е пречило материалното тяло.
Продължителността на пребиваването му в астралния свят, с неговите
различни сфери, се намира в зависимост от нравственото становище,
което човек е застъпвал през своето физическо съществуване, и найсетне, той умира и в тази област и се съзнава в менталната или
духовна област, която пък прониква в астралната и физическата
област и като тях, следователно, се намира на същото място. Негово
тяло или негов орган, тук е менталното (духовно тяло), което е
съществувало още през време на неговия земен и астрален живот, но
в неразвито състояние.
В тази духовна област същинското му местожителство, човекът
изработва придобитият опит в предшестващите две области; тези
придобивки се преобръщат В характерни качества и способности,
които в комбинация с постигнатите в по-ранните съществувания ще
трябва пак да си въплътят в ново тяло, когато дойде време за това.
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Човек има, следователно, три тела: физическо, астрално и
ментално, които отговарят на трите свята: физическия, астралния
(звездния) и металния (духовния), които може да смятаме като трите
тела на земята. В своя земен живот човек има, следователно, едно тяло
за всеки от тия три свята. Така с дълги промеждутъци човекът (егото)
се ражда много пъти отново в едно физическо тяло, а на земята се
развива измежду условията, които се променят непрекъснато и чрез
това на човека се дава възможност да придобие всестранна опитност.
Споменатите два закона управляват целия ни живот. Без теб
закони не може да си помислим никакво логическо обяснение на
различните фази в нашето съществуване, нито да отговорим на
въпроса, защо един се ражда в голяма мизерия ,с лош характер, болно
тяло, в среда, където изглежда да е невъзможен никакъв прогрес, а
друг вижда божия свят в луксозна обстановка, която му представя
всички възможности да се развие, а същевременно той се радва на
здраво тяло и отличен характер. Мислими ли си по-големи
противоположности и може ли да се намери за това едно разумно
обяснение, без да се приеме неумолимия, но справедливия закон за
причината и следствието и закона за превъплътяването?
Повече няма да се спирам върху тези въпроси, но трябва да
подчертая, че двата закона са неразделни, единият е необходим за
разбирането на другия и двата се допълват взаимно.
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ПОЛЗАТА ОТ АСТРОЛОГИЯТА
От казаното става ясно, че за да постигнем хармония, ние трябва
в сегашното си физическо съществувание да се научим чрез съвестта
си или по-добре чрез висшето аз да владеем нашето нисше аз със
всичките му фалшиви наклонности и привички. Това по-висше,
истинско аз, се бори за да победи „змея“, нисшето аз и по този начин
да се съедини пак с божествения си произход.
Какво ни учи сега астрологията? Тя ни запознава със слабите
страни на нашия характер във всичките им голота, така че никаква
гънка на характера да не ни се укрие. Освен това, астрологията ни учи
чрез изчисление да намерим времето, когато тези слаби страни на
нашия характер ще бъдат подложени на тежки изпитания и по този
начин може предварително да се приготвим, да се въоръжим, за да
дочакаме по възможност готови това време. Така бихме могли да
предотвратим много нарушения във физическото си и душевно
здраве.
Чрез изчисления ние можем да намерим, за какъв вид дейност
най-добре подхождат известни времена, ние се научаваме да
използваме времето от и, като избираме най-подходящото време за
работата си, извършваме най-доброто за което сме способни.
Астрологията ни учи да опознаваме и ценим по-добре другите
хора, а следователно, и да се отнасяме по-добре с тях. Всеки човек има
черни места в характера си и онзи, който е навикнал да критикува и
клевети другите, е сляп за собствените си грешки и недостатъци. По
тези причини, той обаче не може никак да напредне в своята
еволюция.
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Астрологията може да бъде от неоценима полза в свръзка с
медицинските науки. Това знаят от опит лекарите, които използват
астрологията за определяне на една правилна диагноза, за даване на
лекарства, за извършване операция и пр. Числото на лекарите, които
се занимават с астрология е твърде голямо в Съединените Щати и
това число расте сега твърде много.
Всичко, което става в природата и в нейните отделни части, е
резултат на природни закони и сили, които действат във Вселената.
Чрез точно означаване на тези сили ние се научаваме какво трябва и
какво не трябва да вършим, за да живеем в хармония с тези сили.
От старата история се учим, че едновременните медицински и
окултни знания, между които е и астрологията, са били съединени в
едно лице свещеник-лекар. И ако проследим историята през средните
векове, ще намерим навсякъде следи от това, само че ще видим, как
астрологията постепенно и все повече се нарежда и остава на заден
план. Факт е, обаче, че сега ние крачим бързо в противоположно
направление. Изглежда, че е премахнат яремът, под който тази наука
се е прегърбвала през цели векове.
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АСПЕКТИТЕ ИЛИ ВЗАИМНИТЕ ОТНОШЕНИЯ
МЕЖДУ ПЛАНЕТИТЕ.
Аспектите на планетите са като х-лъчи на Космоса, които
проникват през нас и за известно време изваждат на светло слабите
страни на характера ни. Това е, тъй да се каже, едно предупреждение,
в смисъл, че в едно или друго направление има нещо да се поправя.
Коя е причината, че известни съотношения в Космоса, напр. една
опозиция на Слънцето и Сатурн предизвиква у едного тъжно чувство,
а другиго преминава незабелязано? Понеже първият се родил в такъв
момент, когато, напр. се е случила същата опозиция в Космоса или
пък едно съотношение, което предизвиква същото действие, поради
това телата му са чувствителни към тягостното и ограничително
влияние на Сатурн. Неговото физическо, астрално и ментално тяло са,
тъй да се каже, настроени по оная височина на тона, която е
съществувала тогава в Космоса и, когато в атмосферата се повърне
същия тон или един негов консонант, телата реагират и влиянието на
Сатурн се чувства като депресия или изобщо като ограничение, както
във физическата област, така и в нашето мислене и чувстване. Понеже
тази височина на колебание в Космоса спрямо Земята постоянно се
променя чрез бързо променящите се положения на планетите и чрез
дванадесетте зодии на животинския кръг, то явно е, че е абсолютно
необходимо да се знае точно момента на раждането, за да може да се
направи точно изчисление.
Трябва следователно, да си представи, че всяко нещо, което се
ражда, получава отпечатък от моментното положение на планетната
система и специално на Земята. Това важи както за хората, така и за
животните, растенията и минералите, то важи и за всичко, каквото
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започваме, за всяка дейност, всяко ново предприятие и за всяка нова
мисъл, която се роди в известен момент. От тук виждаме, колко важно
е да избере човек сполучливо времето за започване на някое ново
предприятие.
Това не значи, че и нещо фалшиво или лошо може да се изкара
на добро, ако само се избере най-доброто време, а просто, че чрез
избора на времето се избягват спънките и мъчнотиите. Чрез избора
на подходящо време вървим с течението и по този начин
съотношението е хармонично.
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СИЛНИ И СЛАБИ НАТУРИ
Не бих препоръчал да се занимават с астрология слаби натури,
които са свикнали да бездействат при най-малката несполука, която
им се изпречи, и у които страхът от това, което би могло да се случи,
е много по-голям отколкото самата действителност; защото знанието
на бъдещи лоши аспекти (взаимни отношение на планетите) би
въздействало върху тях обезкуражително. На тях им липсва сила и
смелост да почнат борба против своето по-нисше аз и, поради своя
страх, те биха увеличили влиянието на аспекта. На такива хора,
изобщо, е неуместно да се съобщава нещо за „лоши аспекти“ в
бъдещето. Но, че имало слаби натури, които не могат да понесат
истината, това още не може да бъде достатъчно основание, да не се
съобщава истината и на силните. Тъкмо за последните знанието на
истината е от голяма полза. Но и по-слабите биха могли да придобият
сила, ако само биха мислили за добрите аспекти, които без друго
трябва да дойдат по-сетне и ще им помогнат. Астрологията ни учи
колко време ще трае лошото време и знанието, че това е само един
преходен облак, който затъмнява Слънцето, ще им даде сила.
Между тези, които се занимават с един или друг клон от
окултните науки, има много, които съзнателно твърдят, че
астрологическите влияния нямат вече за тях значение, защото
постепенно ги били надрасли. Вярвайте, че тези хора не схващат
пълното значение на думите си и, освен това, те са слепи спрямо
своите грешки и недостатъци.
Никой не се е издигнал някога тъй високо, че да е стоял над тези
влияния. Дори най-висшето Его, което доброволно се въплъти на тази
земя, си наложи ограничения. Тези влияния въздействат над всички
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от най-нисшия до най-висшият, макар че върху последния се
изразяват по-хармонично и в това се проявява различното. За
последния, за най-висшия, обаче, е също от голяма важност да знае
кога е изложен на известни влияния и кога е най-годен за известна
работа. Той ще може да приложи влиянията в свой интерес, защото,
какво друго може да означава изразът: „да владееш своите звезди“,
освен това, човек да умее да направлява планетните влияния към
добро и в своя полза? Влиянията ни правят наклони – посредством
известни стари недостатъци в характера ни – да действаме така или
иначе, но не е нужно робски да им се подчиняваме: ние можем да се
издигнем над тях. Не е ли от голяма полза тогава да бъдем
предупредени?
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КОСМОСЪТ
Астрологически към Космоса ние числим Слънцето , Луната и
планетите Меркурий☿, Венера♀, Земята ♁, Марс ♂, Юпитер♃, Сатурн♄,
Уран ♅и Нептун♆. В Холандия се употребява за Уран знакът ( ), а за
Нептун ( ). Ние, следователно, не държим сметка за астероидите или
планетоидите и метеорите, защото те не упражняват никакво
забележително влияние върху съвременното човечество, а също и за
кометите, защото за влиянието на последните знаем много малко.
Изоставяме също и луните (спътниците) на разните планети, чието
влияние също така малко може да се вземе под внимание. Само
нашата Луна прави тук изключение, защото тя, поради произхода и
някогашната си с общност със Земята, влияе твърде силно върху
последната и върху всичко, което се намира върху нея.
Цялата ни планетна система се движи в повратно направление
през дванадесетте знака на Животния кръг (зодиака), които знакове
като един грамаден кръг обхващат като в пръстен нашия Космос,
заедно с безброй други планетни системи. Всички тези слънчеви
системи се въртят около едно централно слънце, което се предполага
в звездната картина на Плеядите (Алционе или Алкиона)2.
На нашата Слънчева система са потребни 31200 години, за да
извърви обиколката си от 360 градуса през 12-те знакове на зодиака
(животния кръг). Това се нарича една космическа година. Сега
планетната ни система от сравнително късо време се намира в
Аквариус (Водолей), където ще остане

31200
12

= 2600 години. Това

Днес астрономите изчисляват, че централното слънце се проектира някъде около 5
градуса на Стрелец.
2
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движение става в противоположно направление на реда в животния
кръг. В астрономията то се нарича повратно движение
(Ретроградитет) на еквинокса (точка на пролетното равноденствие).
Скоростта на това повратно движение е около 50 минути на година.
Като наблюдаваме от Земята, ние виждаме, че Слънцето, както и
всички планети, които го заобикалят, минават едно след друго през
дванадесетте различни знакове и то с толкова по-голяма скорост,
колкото по-близо се намират до слънцето и в дадения по-долу ред:
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Луната, обаче, по-скорост далеч надминава най-бързата планета
Меркурий. Тя не само че обикаля около Слънцето за една година
заедно със Земята, но изминава и свой собствен път около Земята за
по-малко от 28 дни. По тази скорост ще се говори повече при
разглеждането на планетите.
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Освен това движение на Слънцето има и друго, – видимото
движение на 12-те знакове на зодиака, както и на планетите и на
луната и то се получава чрез движение на Земята около оста си за 24
часа. Поради това движение на Земята около нейната ос, целият
небосвод в 24 часа минава покрай всяка точка на земната повърхност
и, следователно, всеки два часа средно трябва да се появява на
източния хоризонт нов зодиак.
Не ще бъде излишно да се дадат къси обяснения за някои
изрази, които се срещат в космологията, защото, за да избегнем
непотребни описания, ние трябва често да употребяваме тези изрази.
Небесният екватор е кръгът, който си мислим на небето около
Земята, теглен като продължение на земния екватор и паралелно с
него.
Еклиптиката е един кръг, който си мислим на небето теглен
около Земята, прерязващ небесния екватор под ъгъл от 23 гр. и 27
минути. В тази плоскост на еклиптиката се движат планетите, към
които за удобство астрономически се причисляват и Слънцето и
Луната. С едно отклонение само от няколко градуса северно и южно
се движат всички планети в плоскостта на еклиптиката и това е
причината, дето в известно време виждаме по две планети на едно и
също място на небето (съвпад), а в друго време пък попадат в
известен ъгъл със Земята (аспект).
На този ъгъл, образуван от еклиптиката и екватора, се дължат
годишните времена в умерения пояс и мусоните в тропическия.
Отклонението на север и на юг от еклиптиката се нарича северна и
южна деклинация (отклонение). Ако две или повече планети имат
същата деклинация – безразлично дали едната на север, а другата на
юг или и двете със същото направление – те образуват помежду си
аспект, който се нарича паралел. Изчислението на аспектите е
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основата на астрологията. При нашето изчисления взимаме за основа
Земята за център на Космоса, а астрологическите таблици за
изчисление на планетните положения и знаковете на зодиака
отговарят на тази основа. Ние се занимаваме, следователно, с
Геоцентрична астрология, в противоположност на Хелиоцентричната
астрология, която взема Слънцето за център на изчисленията (геосземя, хелиос-слънце). Хелиоцентричната астрология трябва да се
счита само като един опит да се видят астрологическите влияния от
друго становище. Резултатите и за сега са твърде незадоволителни.
За в бъдеще, може би, да се очаква нещо повече.
Съвсем логично е човекът, който съставлява част от Земята, при
изчисляването на астрологическите влияния да вземе за център
Земята.
Астрономите често упрекват астролозите, че при своите
изчисления вземали за център Земята, и по този начин, тъй да се
каже, следвали още старата птолемеева система, когато според тях,
Коперник бил доказал достатъчно ясно, че Слънцето е центърът,
около който се движат всичките планети. Какво, обаче, от това, щом
изчисленията преследват само тази цел. Всеки човек се счита за
център на всичко, което го заобикаля. Тази наклонност му е вродена и
по тази причина той е наклонен да направиш същото и със своята
планета, Земята, макар и в противоречие с явленията, които схваща
нашето физическо око.
Астрологията е в известна смисъл психология на астрономията
и, като голямо поле от психологията, е още целина (необработена),
също е и в астрономията. И двете, обаче, обещават много за в бъдеще.
В астрологията си служим с така нареченото Звездно време
(сидерично време), от което ние вземаме местното време при нашите
изчисления. Ако не направехме това, щяхме за всеки 24 часа да
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грешим с около 4 минути. Докато Земята направи едно обръщение,
Слънцето се придвижва напред в пространството с приблизително
един градус. И, следователно, за да може от Земята да видим
Слънцето пак точно в зенита, или другояче казано, в меридиана,
трябва Земята да се извърти един градус по-нататък от 360 градуса,
което продължава деня с

24,60
360

= 4 минути. Затова тъй наречени

астрономически ден не е 24 часа, а 24 часа и 4 минути, когато
сидеричният (звездният) ден трае точно 24 часа. От тук следва, че 6
часа средно време е равно на 6 ч. и 1 минута сидерично време.
В
астрологическите
планетни
таблици
(ефемериди)
положението на планетите е дадено за обедния час в Гринуич и се
посочва сидеричното време за всеки ден за същото време и същото
място. Това може да представлява само от начало някакви трудности в
изчислението.
За всички места по Гринуичкия меридиан ние трябва при
изчислението на планетите да вземем в съображение само разликата
във времето преди или след 12 часа по обяд, обаче, за места, които се
намират на друга градусна дължина, трябва освен това да се вземе под
внимание и различието във времето спрямо Гринуич. Всеки градус
дължина дава 4 минути разлика във времето. В местата източно от
Гринуич, в места с източна дължина, е по-късно ( там слънцето
изгрява по-рано), а в места със западна дължина е по-рано. Така
например Сан Франциско, който лежи приблизително на 120 градуса
западна дължина, има разлика във времето спрямо Гринуич 4 мин. по
120= 8 часа. Следователно, когато в Гринуич е обед, в Сан Франциско е
4 часа сутринта.
За установяване на 12-те зодиакални знаци в хороскопа трябва
да се държи и за широчината на мястото (отдалечението от Екватора),
понеже знаковете се издигат по-напречно, колкото по-голямо е
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отдалечението от Екватора, а от това произтича една неправилност.
Не е нужно, така наречените домови таблици.
Образът на Космоса или на Макрокосмоса, както го наричат се
изразява във всичко, което съществува в природата, следователно и в
човешкото тяло, в микрокосмоса.
По-сетне можем да видим, че всеки от 12-те знакове на зодиака
отговаря на определена част от тялото ни. И устройството на тялото
на новороденото дете се намира в зависимост от положението на
планетите, спрямо знаковете на зодиака в нощта на раждането и от
положението на знаковете в този момент спрямо нашата Земя.
Трябва, обаче, да забележим, че това влияние се упражнява по-малко
от знаковете на животинския кръг, отколкото от частите на небето,
където се виждат тези знакове. 12-те знака през времето на Птолемей,
баща на астрологията, са били точно на респективните места на
небето, но от тогава те са променили мястото си на около 30 градуса.
Астрономическите планетни таблици (ефемериди) държат сметка за
тази промяна и затова те дават друго съотношение на планетите,
различно от астрологичното.
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СЪДБАТА И СВОБОДНАТА ВОЛЯ – ХАРМОНИЯ
И ДИСХАРМОНИЯ.
Слънцето е символ на индивидуалността, а мястото му в
хороскопа показва вида на ограниченията, които се налагат на
вътрешния човек, на неговото его. Слънцето означава, следователно,
същинския човек, който трябва да направлява и владее нисшите
наклонности, животинското. То е символът на волята и на сърцето и е
положително. То бива ограничавано и стеснявано в своите
проявления навън от личността, символизирана чрез отрицателната и
възприемаща луна. Луната възприема влиянията на всички планети,
които образуват с нея един аспект, а тези влияния в комбинация със
знаковете на зодиака, от които произхождат, съставляват
ограниченията на нашата личност, и тези ограничения ни
препятстват да изразим това, което слънцето изразява в хороскопа.
Луната символизира и разума. Само там, където разумът и сърцето
работят заедно, можем да очакваме хармония, – хармония между тяло,
дух и душа.
В хороскопа тялото се представлява от асцендента, т.е. от знака,
който при рождението се издига на източния хоризонт, а
комбинацията на трите (,☽,+) ние намираме пак в Меркурий ☿. И
задачата на Меркурий, символът на умното мислене, е да усвои
онова, което ни учи Космосът. Само когато сме изпълнили това чрез
Меркурий, тогава луната и асцендентът не могат вече да затъмняват и
стесняват нашата същност, тогава Слънцето  владее над Луната ☽ и
+ ,а в ☿Луната още играе важната роля.
В ♄кръстът + е поставен над ☽,с други думи душата в своята
проява е ограничена от материята. Сатурн е символът на
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ограничението и там, където той е в лош аспект със Слънцето и
Луната, това ограничително влияние се изразява като меланхолия,
страх, грижа, студенина и т.н. Това се случва особено, когато Луната и
Сатурн попаднат в лош аспект. Добрият аспект между Слънцето или
Луната и Сатурн е голяма помощ. Сатурн е планетата на Карма и там,
където той не е победен, не е възможно по-високо издигане. Сатурн е
пречистващата сила, която ни овладява и действа в нас, преди да сме
в състояние да повдигнем съзнанието си. До това съзнание се достига
под ръководството на Сатурн. Той е „пазач на прага“ – в Библията
символизиран чрез Сатана. В старата астрология го наричат
„голямото зло“, в противоположност на Марс, наречен „малкото зло“,
символизиран в Библията чрез дявола. Тук виждаме, че злото е
относително и служи за това, чрез суровия опит да ни направи поумни и да ни приготви за едно по-висше съзнание.
От тук силната проява на угнетяващото и стесняващо влияние
на Сатурн в човешкия живот е обикновен знак, че вече е настъпило
времето на по-висше духовно развитие. То е, така да се каже, копнеж
за същинското отечество. Човек се ражда в един момент, когато
състоянието на планетите и знаците тъкмо се намират в съгласие с
Кармата и характера му, а този момент е предопределен от момента
на зачеването. Този момент се нарича епоха.
Законът на Хермес гласи: знакът и градусът, на който стои
Луната в момента на епоха, става асцендент след раждането, ако
Луната расте, а десцендент, тоест знак, който при раждането захожда
при западния хоризонт, ако Луната се намалява.
Този закон, от който се ползвал още Птолемей при
коригирането времето на раждането, се прилага винаги за тази цел и
верните резултати, които често се достигат са най-доброто
доказателство за неговата правдивост. От това ние се учим, че
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раждането става в точно определено време и по строго установени
закони, не по-рано и не по-късно.
Това важи за нормални раждания. А когато се намеси лекар или
по други причини раждането закъснее или се ускори? – В този
случай можем да правим само предположения. Би могло да се
приеме, например, че такава изкуствена намеса трябва да бъде
показана в хороскопа по някакъв начин, но как, това не може да се
каже. Би било една благодарна работа да се съберат такива факти.
Следователно, ако знаем точно момента на епохата, ще бъдем в
състояние девет месеца преди раждането да опишем характера на
детето, конструкция на тялото му и пр.
Доколкото сме се поставили в хармония с Космоса, дотолкова
ние сме развили свободна воля и можем да владеем влиянията на
планетите, тоест тези влияния ще действат пак върху ни, но както се
издигнем над тях, ние можем да им дадем друго направление, няма
да им бъдем робски подчинени, а до известна степен ще ги владеем
ние. Възвисяване и понижаване, моралност и неморалност, всичко
попада под космическо влияние, но под различни форми.
Желал бих да не бъда криво разбран ако се изразявам така и за
най-висшите между нас. Има високостоящи индивидуалности, които
в известен смисъл са се освободили от космическите влияния, но само
по такъв начин, като волята им се е обединила с Логоса (Създателя на
Космоса), с други думи, тези индивидуалности са дошли в хармония с
Космоса. И все пак за такива най-висши между висшите се приема, че
те, докато се движат във физическо тяло, и следователно понасят
наложените ограничения, трябва да чувстват един хармоничен аспект,
например на Юпитер, действащ благотворно, ощастливително и
спомагателно и друг дисхармоничен аспект, например на Сатурн,
действаш угнетително, противно и ограничително.
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Че за такива високостоящи същества изводите относно
бъдещите аспекти трябва да се модифицират, това не е нужно повече
да се изтъква и обяснява. Обаче, на този важен въпрос и днес често не
се посвещава нужното внимание от видни астролози. И за найвисшите между нас програмата е установена в главни черти още при
въплътяването (инкарнацията) обаче, те имат повече лична свобода да
се отклоняват малко в ляво или дясно от линията на главното
направление. Те могат да правят това без да нарушават равновесието,
без да изпадат в конфликт със законите на Космоса, защото тяхната
воля е едно с онази Универсална воля, която съставлява основата на
Космоса и към чиято еволюция те се стремят.
Обикновения човек може само твърде малко да се отклонява от
своята програма, а отклоненията му са допустими до такава степен,
до каквато неговата воля е обединена с Логоса. Най-висшата свобода
се явява, следователно, като най-голяма доброволна обвързаност със
Създателя. Свободната воля на човека зависи, значи, изцяло от
неговото морално становище в еволюцията.
Всичко в Космоса става по установени закони. „Няма ли
случайности?“ – би запитал някой. Случайността, все пак, обаче, в
кръга на известни граници, е непосредствена последица от личната
човешка свобода, неговата свобода да се отклонява от своята
програма.
Еволюцията на Космоса се извършва неизменно в строго
ограничени линии – определени от Логоса, а на малката лична воля
на всеки човек е дадена тъкмо толкова свобода, колкото това е
съвместимо с абсолютната воля на Логоса, с други думи, доколкото не
изпада в конфликт с хармонията на Космоса. И с нашата слаба лична
воля ние причиняваме „случайностите“, които същевременно стават
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за нас най-голям източник за поука, защото чрез тези случайности
попадаме в конфликти и добиваме опитности.
По този начин случайността става условие за развитието на
свободата, защото чрез случайните малки неща, които създаваме с
нашите дела, ние се запознаваме по-добре с нашето нисше същество,
побеждаваме го и така постигаме по-голяма свобода. При
болшинството от хората, обаче, въпросът за свободната воля се
намира още в печално положение, така че можем спокойно да
твърдим, че най-голямата част от човечеството не е в състояние да
даде на своя живот определено направление. Тези хора така просто
„живеят“. Те сляпо следват своята карма и опитите, които правят сами
да хванат кормилото в ръка, са много слаби, за да достигнат трайни
успехи.
Особено онези, които силно попаднат под влиянието на Луната,
са наклонни да се оставят на съдбата, а много планети още повече
влошават положението в знака Водолей.
Повечето планети, особено асцендентът, Слънце или Месец, в
точно определен знак, означава по-силно развитие на волята.
Така наречената лоша планета (по-право планета в лош аспект),
особено Марс в меридиан и в нехармоничен аспект спрямо Слънцето
или Луната, чрез голяма импулсивност, която е последица от това
положение, ще направи човека да бъде винаги в по-голяма или помалка степен играчка на обстоятелствата. Другите аспекти към
Слънцето и Луната ще могат да докара тук твърде много промени.
От казаното е явно, че крайната цел, хармонията, се достига
само чрез борба . В свръзка с това можем да си поставим въпроса:
винаги ли е владяла в космоса тази хармония, която сега се открива в
него? Дали тази хармония е постигната чрез борба? Отговорът може
да бъде и решително само утвърдителен. И тук от борбата най-сетне е
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произлязла хармония. Че тази хармония и днес не е още абсолютна,
това може лесно да се докаже с откритията на астрономията.
Трябва да си представим, че хармонията в Космоса е произлязла
чрез отделяне на нехармоничните елементи, с други думи, че числото
на планетите някога е било много по-голямо отколкото днес и че
онези, които са имали ексцентрични пътища, и с това са
застрашавали да нарушат равновесието, или са модифицирали
елиптичния си път като, впоследствие привличането от другите
планети, са го направили параболичен или хиперболичен и по този
начин са били отстранени от нашия Космос, или породи
отклоненията си са попаднали премного под владеещата
привлекателна сила на Слънцето, след като са обиколили известно
време около него в една постоянно стесняваща се спирала, най-сетне
са паднали върху него и по този начин се съединили със своя
първоизточник. Това не се ли символизира отлично в Библейския
разказ за изгубения (блудния) син?
Така постепенно са отстранени дисхармоничните елементи от
нашия Космос и е постигната хармония. Ние виждаме, че планетите,
които имат най-голям обем, и могат, следователно, да бъдат найопасни за другите (Юпитер и Сатурн), в своя път имат най-малка
ексцентричност, когато астероидите, които се намират на голямо
количество между Юпитер и Марс – наброяват ги до 750 – има твърде
ексцентрични пътища и с това ни показват една дисхармония в
Космоса. Тази дисхармония, обаче, е твърде незначителна и затова не
може да причини промени в хода на другите планети.
На тях трябва да гледаме като на късове от една планета която
още Кеплер предполагаше между Юпитер и Марс, поради голямата
празнина, която се намира там в голямото разстояние между
планетните пътища.
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В нашия Космос има още един друг дисхармоничен фактор, а
именно, кометите и метеорите. Вторите се явяват по пътищата на
първите. Кометите са циганите на Космоса; техните пътища са твърде
ексцентрични и много от тях се движат далеко навън от краищата на
нашата планетна система; някои не се и връщат повече назад,
притеглени от слънцето на някоя друга планетна система.
Една част от кометите, а именно, по-голямата част от онези,
които се движат в същото направление около Слънцето като
планетите, могат да водят произхода си от Слънцето. Тези от другата
група, обаче, които се движат в противоположно направление около
Слънцето, трябва да третираме като чужди пришълци, които други
планетни системи са изхвърлили във всемирното пространство, а
нашето Слънце ги привлякло; те сега се опитват да постигнат една
хармония с нашата планета система.
Рояците от метеорити, от които най-известни са персеидите (в
август) и леонидите (ноември), се появяват всяка година на големи
маси – наброяват повече от сто такива рояци, но понеже са много
дребни, те не могат да причинят някаква промяна. Те попадат на
големи количества на нашата Земя под влиянието на нейната сила .
Доколко кометите могат да причинят промени и безпокойства,
това положително не може да се каже. Че те не ни докарват хармония,
това знаят астролозите, макар че за тяхното влияние нищо
положително не е известно в астрологията.
Така ние виждаме, че дори и в нашия Космос не владее още
абсолютна хармония. И понеже човек е подобен на Космоса, една
микроскопична рефлексия от него, явно е, че у него засега не се
намира абсолютна хармония, особено пък когато той сам по разни
начини си създава дисхармония.
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От астрономическите открития можем да научим още много
относно нашето бъдеще.
Ние знаем, че движението на Земята (и на другите планети)
около Слънцето не е точно елипсовидно, а спирално, с други думи,
Земята в своята обиколка все повече се приближава към Слънцето, и
трябва да дойде времето, когато тя ще се съедини пак със Слънцето,
от което е произлязла.
Това трябва да приемем и за човека и за другите природни
царства, които се намират в еволюция. Крайната цел е: съединяване
пак с източника на живота и съзнанието – съединяване пак с Логоса,
които се манифестира в четирите природни царства.
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СИМВОЛОГИЯ
Във всеки хороскоп домовете представляват индивидуалността,
т.е. висшия, непроменения човек, отделен от физическата си личност
и променливото си тяло. Kолкото човек се издига по-високо в
моралното развитие, толкова по-малко той попада под влиянието на
домовете и знаците. От тук виждаме, колко е трудно при обсъждане
на хороскопа да познаваме приблизително моралното становище на
новородения. Горното може да известна степен да се каже другояче,
като си постави за домовете: тялото (+), за знаковете: душата, именно
чувстването и нисшия ум ☽ И за планетите – Духа и висшия ум
(А
знакът о е символ на Безкрайното). Тези три заедно образуват човека
или Космоса (знак кръг с кръст в него). Знакът се употребява и за
Земята и за Точката на щастието в хороскопа.
е
символ
на
Слънцето.
Означава
също
Егото,
индивидуалността или волята.
☽е символът на Луната, а също и на личността, на душата, на
страстите и усещанията, а същевременно и символ на мозъчното
мислене.
Знакът на Земята или на човека можем да си мислим като
състоящ се от безкрайния духовен принцип (О) и материалния
принцип (+), съединени в едно цяло или с други думи, като духовен
принцип, божественото, кръстосващи се с материалното.
Според казаното ние можем да разберем символите на
планетите и да ги поставим в свръзка с нашето мислене, върху което
те всички упражняват своето специално влияние, а именно:
В ♂ (Марс) по-висшето, духът, се обладава от нисшето –
материята . Импулсивното мислене.
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Във ♀ (Венера) духът владее материята, кръстът е победен чрез
безкрайната . Мислене в ритъм.
В
(Сатурн) интелектът (☽) е засенчен от материята, от
мисленето в мозъка, ограничен, свързан, зависи от материята,
следователно, егоистичен. Концентрация.
В
(Юпитер) мисленето се е издигнало над ограничението на
материята и по този начин се е обогатило чрез въображението. Така
Сатурн се въздига в планета на интуицията щом материята (+) заема
подчинено положение.
В
(Меркурий) намираме обединени всички символи. Той е
символът на хвъркатия божи пратеник, символът на мъдростта. Той
представлява любовта на планетата Венера, осенена от разума (☽),
който може да действа свободно, без да бъде за болен от материята.
Неманифестирането божество винаги са символизира чрез кръга
(О), а манифестиращото се божество се представя чрез точката (.) Така
целият символ на Слънцето ( ), означава манифестираното
божество, което се манифестира само от себе си, като по-висш човек.
Колкото и високо да се издигне човек, той винаги си остава една
манифестация на Логоса и така за човека, който в края на земната
еволюция е достигнал съвършенството и е победил наложеното му
ограничение във физическото му, астрално, ментално тяло, ние
можем да приемем като символ една точка, заобиколена от двойно
окръжност, тоест завършена манифестация в завършеното ().
„ Лъчист кръг“ е символ на електричното – лъчисто.
„Изсечен кръг“ е символ за магнетично – абсорбиращо.
е символ за огнения елемент – активен, мъжки .
е символ за водата – пасивен, женски знак.
= е символ за въздух – ръководещ знак.
 е на земята – ограничаващ знак.
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* е символ за кисело реагиращи химикали.
е символ на алкалически окисляващо
е знак и символ за вечното движение в Космоса, представят се
и като (+) и като 卍. Този символ има още много други значения, по
които могат да се напишат цели книги.
Капут драконис (драконова глава) – Северен възел.
Кауда драконис (драконова опашка) – Южен възел. Това са
двете точки, където Луната пресича еклиптиката, когато то върви на
север и на юг.
е означен вдясно горе в ефемеридите като възел на Луната
(Ноде). Положението на
е тъкмо противоположно. Те се движат в
обратно направление през зодиака със скорост около 3 минути до 24
часа.
е точката, където Луната пресича еклиптиката, когато отива
на север и затова се нарича Северен възел (Ноде).
по същата причина се нарича Южен възел. Влиянието на
Даконовата глава се смята за благоприятно, а това на драконовата
опашка, напротив, за неблагоприятно. На този знак дължи произхода
си съществуващия на много места обичай да се заковава подкова
(петало) на прага на вратата като талисман против лоши влияния.

38

ХОРОСКОПЪТ

Рожден хороскоп 16 май 1913 г., 7ч. и 50 мин. сутрин, Хага 52 гр. 5
мин. сев., 4 гр. 13‘ изт.
Хороскопът е положението на 12-те зодиакални знаци,
Слънцето, Луната и планетите в момента на раждането и нарисувано
в отношение към Земята. Той на кратко представлява картината на
макрокосмоса в микрокосмоса и изобразява човека, който се е родил в
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този момент. В рисунката външните кръгове представляват
Еклиптиката с означените вътре 12 знака на животния кръг.
Центърът на кръга заема от земята респ. от родения, за когото е
теглен хороскопа. Лъчевите линии разделят на 12 домове, които в
кръга се представят еднакво големи, такива са, обаче само при
екватора. Местата, където лъчите засягат окръжността, се наричат
върхове на домовете.
Хоризонталната по-дебела линия представя екватора,
издигащата се от ляво точка е изток (асцендентът), а спускащата се
отдясно – запад (десцендентът). Горната половина на кръга е за
планетите, които при рождението се намират над хоризонта, долната
половина е за онези, които в този момент се намират под хоризонта.
Перпендикулярната по-дебела линия, наречена меридиан, разделя
хороскопа на източна и западна половини, които се срещат по горе в
зенита, най-високата точка на небето, която обикновено се нарича
средна точка или медиум цели (M.C.) Той ни показва юг. Долу двете
половини се срещат в неговата точка (Надир), наричана често север
(Имум цели или I.C.). Тези четири точки са четирите ъгли на
хороскопа. Те имат голямо значение.
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Хороскопът, разделен от екватора и меридиана на четири
сектора, може да се разглежда с връзка с четирите годишни времена, а
именно:
1. Пролет. Многото планети в тази част дават много възможност
на родения да напредне в живота и му осигуряват помощта на
приятели. Този сектор представлява младините.
2. Лято. Много планети в този сектор сочат многото работа,
която има да се извърши във втората половина на живота. Тази част
представлява зрялата възраст.
3. Есен. Многото планети тук сочат, че най-важната работа
започва в средната възраст. Животът е по-малко щастлив, енергията е
по-малка, а също и наклонността към прогресиране е по-малка.
4. Зима или напреднала възраст. Колкото повече планетите се
приближават към изток, към асцендента, тяхното влияние става поголямо освен, когато се намират близо до Надира, където влиянието е
много силно. Мислите се устремяват към старите дни и към живота
след смъртта на тялото.
Много планети над Земята, при дневно раждане, са изобщо
благоприятни; животът дава на новородения много възможности да
се прояви. Когато повечето планети са под земята, при нощно
раждане, това предвещава латентни качества, които не намират
случай да се проявят в пълната си сила.
Планети, стоящи в ъглите, особено в M.C. и асцендентите,
упражняват извънредно силно влияние върху характера, течението на
живота и телесната конструкция. Асцендентът е главно, който
определя формата на тялото и един опитен астролог може често с
голяма точност да определи часа на раждането, (ако знае датата), като
съди по конструкцията на тялото и по формата на лицето. Когато,
обаче, една планета се намира на асцендента или на върха на М.С .,
тогава въпросът е по-труден, понеже тази планета може много силно
да повлияе върху телесната конструкция. 12-те знаци на зодиака имат
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30 градуса големина, а по екватора това е същото с 12-те дома, обаче,
щом си премине на север или на юг от екватора, настъпва една
неправилност в големината на домовете, която неправилност се
увеличава толкова повече, колкото си отива по-нататък на север или
на юг.
Причината е тази, че знаците на голямо разстояние от екватора
се издигат твърде косо (наклонено) над домовете и по този начин
често се случва да имаме същия знак на върховете на два следващи
един след друг дома. Като последица от това, естествено, ще липсва
един знак на друго място в хороскопа. При много голяма ширина,
напр. при хороскопи в северна Норвегия може да се случи да се
получи същия знак на върховете на четири следващи един след друг
дома, а пък на следващия дом да липсват три знака. Чрез това,
естествено, силно се повлиява върху големината на домовете и в
горния случай четирите дома ще възлязат приблизително само на 30
градуса, когато следния дом с липсващите три знака ще възлиза
приблизително на 4.30=120 градуса.
Притежавам един хороскоп за някого, който е роден близо до
Нордкап (North Cape); в този хороскоп липсват в първия дом знаците
Козирог, Водолей и Риби, а пък на всички върхове на 10 11, 12 и първи
дом стои знакът Стрелец. Липсват, следователно, всичко шест знака.
Знаците на зодиака се издигат на източния хоризонт,
следователно, хороскопът се върти по означеното от стрелата
направление, от изток през юг на запад. Планетите се движат в
противно направление, от изток през север на запад и от запад през
юг на изток. Явно е, че причината за първото се намира във въртенето
на Земята около собствената и ос, а на второто в самото напредващо
движение на планетите. За това трябва да се внимава при поставянето
на планетите в домовете.
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ДВАНАДЕСЕТТЕ ЗНАЦИ НА ЗОДИАКА.
№

Символ:

Знак:

Знак:

Добра проява:

1

♈

Ариес

Овен

ръководещ

Лоша
проява:
заблуждаващ

2

♉

Таурус

Телец

постоянен

упорит

3

♊

Гемини

Близнаци

подвижен

хитър

4

♋

Канцер

Рак

възприемчив

чувствителен

5

♌

Лео

Лъв

съзнателен

горд

6

♍

Вирго

Дева

детайлиращ

дребнав

7

♎

Либра

Везни

хармониращ

разделящ

8

♏

Скорпио

Скорпион мистичен

чувствен

9

♐

Сагитариус

Стрелец

искрен

непокорен

10

♑

Каприкорн

Козирог

услужлив

уморяващ се

11

♒

Аквариус

Водолей

12

♓

Писцес

Риби

идеалистичен
универсална
любов

хаотичен
морлана
слабост

В 5 и 6 редици е направен опит да се изрази с една дума
приблизително характерът на знака, както се проявява в найсъвършената и най-несъвършената форма. Между тези две крайни
форми от висш и нисш вид има безброй много преходи и
междустепени. Следователно тук разглеждането на знаковите от
животния кръг е взето от „Пророкуване по животния кръг“.
Никой не може да ни каже, кога в древните времена за пръв път
се срещат знаците на животния кръг и техните названия. Факт е, че те
като понятия са родени с и от човешкия дух. Не е случайно това дето
мъжът в своята борба в този живот, притеснен вътрешно и външно,
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отправя сърцето си нагоре към звездите, които светят спокойно,
непоколебимо незасегнати от всичкия шум тук долу. От това
настъпва у него пък смирение и твърдост; тяхното спокойствие и
постоянство го правят смирен и постоянен. Как става това? Не знае ли
човекът, че както неговото колело на живота изминава кръга от
люлката до гроба, така и планетите минават от образуването до
изчезването си. Не знае ли той, че в тяхната светлина има огън, в
топлината им пламък, а движението им представлява ход на
разрушението? Как може такова неспокойно движение да му даде
мир? – да всичко това е известно на човека много добре, но като
наблюдава звездите отдолу, той схваща над всичко, че в тяхното
кръгово обикаляне има постоянство, трайност, в тяхното шумене –
сигурност, в тяхната огненост – закон. Законът, който владее при
всички тези явления, владее и самият човек, законът в движението и
промяната, образуването и рушенето, това е законът за живота и
смъртта на човека. Тази велика мисъл, че нищо не е само случайност,
е мисълта, която смирява човека, когато наблюдава звездното небе
над главата си. И това, което той не може да открие през деня в
разгара на борбата при безоблачната синина на обедното слънце, му
се разкрива всяка светлина, която му се мерне в тъмната сянка на
нощта, при всяка звезда, която му се покаже. Чудно ли е, че при
раждането на човека под нощното небе на историята (защото е било
вечер и е било утро, ден шести – Битие 1:31) мислителят в него се
издигнал от тъмния хаос, за да дири светлината? Чудно ли е, че
човекът, като се е приближил духовно към звездите, застанал е мирно
и бодърствал? Че е строил къщи и покриви за нощта, зидове и кули
за нощта? А чудно ли е, че той е въздигнал жилището си вред
звездите и стола си между Слънцето и Луната? Някъде трябва да
тупти великото сърце, което държи в движение всички тези неща.
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И както човекът на точните науки, отричайки закономерност
във всяко външно явление, счита себе си за познавач на онези закони,
на които почиват тези явления, така и древните мъдреци обръщаха
сърцето си към трайните знаци на природните тайни, като се
опитваха там да намерят и разберат вътрешната основа и причината
на всички световни промени. Великото сърце те не го намериха в
природата. Кой би могъл да намери причината на движението в
самото движение. Но те дочуваха неговото туптене. И това, което те
научиха от великия порядък на живота, беше мъдрост, доказателство
за който се намира в царството на духа. Мъдреците видяха трайните
знакове и ги групираха, и им дадоха имена, и ги броиха по
дванадесет. Набожните разбираха със сърцето си и украсяваха
храмовете си със знаковете на животния кръг, представлявайки
възвисяването на духа и интуиция по вътрешен напор на природата.
Три се наричат божествени: Ариес – Мислителят, Таурус –
Думата (слово), Гемини – Духът. Посредством тези три се установи
Канцер, пространството, за да се намери място за рождението на Лео
– горящото сърце на света.
Следователно, докато Ариес – мисълта, е станала в Таурус –
Дума (слово) и в Гемини – Действие, пространството на Канцер ги
обхваща като „облекло“, издига се Лео – огънят на духа, над
пасивната Вирго, материя, майка, Мария, девица. Това, което се роди
от нея ще бъде тогава Дух и материя в едно, от два вида раждане, от
два пола. Либра, везните на Духа и материята, е в равновесие.
Но простотата не може да бъде добродетел и безобидността не е
заслуга. Човекът е само това, което той е завладял. При простотата на
Либра, на човека под зелените дървета, на неговите детински
удоволствия, змията пълзи напред, знакът Скорпио, прелъстителят.
Либра, идеалния човек, роден от осеняване на духа над девствената
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материя, още не е нещо повече от една хубава възможност, докато не
е подложен на изпитание. Затова духът води човека в пустинята, за
да бъде поведен в изкушение. От тук Скорпио, прелъстителят, се
нарича знак на смъртта, както и на живота. Защото, който падне в
изкушение, той пропада в закона „от материя в материя“. Но, който
устои, той достига знака на нов живот. Защото, както змията, когато
съблече кожата си, се явява като новородена, така и този знак от
смъртта образува нов по-висш живот на духа. Който в Скорпио бъде
въведен в изкушение, той трябва да влезе в борба със собствената си
природа.
Следващият по-нататък знак е този на Сагитариус, на Стрелеца,
изобразяван често като кентавър. Горната част на тялото – мисълта –
е човешката част, долната – животинската, влеченията. Със стрелата
на мисълта, той цели към най-висшето, но влеченията му препятстват
да го достигне. Затова той трябва да се възкачва по-нататък по хълма
на лишението. Това, което е видял в Сагитариус с окото на духа,
трябва да се старае сега да достигне с ногата на действието. Това
значи, той не бива само от далеч да стреля със стрелата на мисълта,
която е без пространствена, свободна и вечна; не, той трябва да следва
тази мисъл със всичката си воля, с цялата си енергия. Затова
намираме следващия знак изрази в Каприкорнус: козата, която
самотно и тихо се катери по планината, все по-уморително, все по
изоставена. Това е човекът, който трябва да осъществи, каквото е
видял.
Но и това още не е достатъчно. Който се качва на върха, на
възвишението на духа, той се отчуждава от човечеството, от света, и
на висотата, усамотен, той остава сам за себе си. На оногова, който
запазва съкровищата на духа само за себе си, в съзнанието, че само
малцина са тези, които очакват спасение и мир от висотата на
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уединението, липсва призванието. Затова знакът, който трябваше да
следва, е Аквариус, Водолей, човекът, който падна на колене, за да
излее съда, пълен с жива вода, в Долината при краката си, там долу.
И тази вода е жизненият елемент за рибата, изобразена в
следващия знак Писцес, същевременно знак, който като две дъги
свързва небето и земята. Но и знакът на кръста, на измирането. Така
знакът Писцес обикаля и се завръща в Ариес, знака на божественото,
същевременно знакът на жертвата. Всичко, каквото още е останало
животинско в човека, трябва като агнец да се жертва в храма на Бога,
онзи, чиято мисъл,( която, както видяхме, като негов свят предшества
всички думи и действия на сътворението) е по-висша от нашата
мисъл, изисква жертвата на едно невинно, девствено тяло.
Както и да обръщаме и въртим животния кръг, срещу нас
винаги блесва светлината на разкритата в Христа вечна Истина. И
така пак в друга форма.
Лео е горещото сърце на Бащата; Вирго е Девата, Материята,
Майката, която възприема, зачева Сина; Либра е самият син в своето
божествено равнодушие, претеглен според везните на двете естества.
Скорпио е неговото изкушение в пустинята на временното му
раждане; Сагитариус е неговата слава, която цели високо към
престола отдясно на Отца; Каприкорн е неговият всегдашен живот
през страданията към славата на хълма на кръста; Аквариус е знакът
на течението на живата вода, извираща из неговата вътрешност...
Всичко, що става в царството на Духа, се отразява и в подолните царства, следователно, и в материалната област, то се
преживява както от природата около нас, така и в нас. Действията на
Логоса в неговия Космос чрез „седемте планетарни логоси“ и чрез 12те знаци на зодиака, или както ги наричат в Библията йерархиите
(патриарсите), са през проявени не само при образуването на
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Вселената, но се проявяват в нас и около нас в природата, в нашите
мисли и постъпки, в процъфтяването и увяхването на природата.
Дванадесетте знаци на зодиака могат да се разглеждат от
различни гледища и по този начин да се проявят различни
заключения.
Знаците се делят на четири главни (Овен, Везни, Рак, Козирог),
четири неподвижни (Телец, Скорпион, Лъв, Водолей) и четири
подвижни (Близнаци, Стрелец, Дева, Риби) и по-нататък на четирите
тригони, според вида на елемента, които представляват, а именно: на
огъня, на земята, на въздуха и на водата.
Ние, следователно, имаме една троица, която се връзва с една
четворица ( + ). Тройката представлява в своята три аспекта
качествата: воля, любов, мъдрост, а четвъртата символизира четирите
елемента на древността или четирите възгледи за формите или
агрегатите на материята (твърдо, течно, газ, етер).
Астрологическата троица е: 1. кардинални,2. неподвижни, 3.
подвижни.
Кардинални. Това символизира изтичащата двигателна сила във
Вселената, в която се проявява влечението за творението, движението
е енергията, – желанието да се манифестира (раджас), ( , , , ).
Неподвижни. Двигателната, ръководителна сила се е обърнала
на спокойна, организираща мощ, която съзижда, материализира,
излива във форма и в своята проява навън е трайна. Това е
фиксирането (тамас), ( , , , ).
Подвижни.
Основният
тон
тук
е:
приспособление,
хармонизиране, – мъдрост и хармония се кристализират из двете
предшествуващи сили. Това е поляризирането (сатва), ( , , , ).
Като правим това теоретично разделение, ние не трябва да
забравяме, че в действителност трите са винаги едно и държат заедно,
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макар различно да се манифестират. Основният тон от 1 2 и 3 е
респективно Воля, Любов, Мъдрост. Ясно е, че без ръководната
мъдрост двигателната сила на волята ще действа унищожаващо,
вместо съзиждащо, а хармониращо стремление без трайност и и
непоколебима мощ не може никога да бъде вечно, а ще си остане
само временно.
Тази троица на проявяващата се сила се изразява в четирите
елементи (както старите ги наричаха): огън, въздух, вода и земя. Ние
ще ги считаме като различни форми или агрегати, в които се
проявява манифестирането, а характерът на знака, както и владетелят
на същия ще ни посочат тези форми.
Във всяка манифестация ние получаваме, следователно, една
комбинация на трите или на четирите, или на троицата
с кръста +
, с други думи на духа с материята.
Знаците на всеки тригон може да разглеждаме по следния
начин: Да вземем за пример тригона на огъня

,

, .

В първия знак ( ) можем да сравняваме двигателната сила на
Вселената с началото на едно праволинейно или параболично
движение към една цел, например както пуснатата стрела. Това е
конкретно реализиране на огнения тригон (проява ментална).
Втория знак ( ) изразява винаги едно организиращо,
направляващо, отхранващо качество, в което, тъй да се каже, е
кондензирана двигателната (възбудителната) сила, като в някой
акумулатор (проява астрална).
Третият знак ( ) изразява едно облекчение, освобождение на
акумулираното напрежение на сили и може, следователно, да се
сравни с улучване на стрелата в целта (проява физическа).
Цялото можем да схванем като картина на една лавина, падаща
към долината. Началото е първият импулс, който е причина за
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подвижването на снежната маса от планинския склон ( ); – снегът се
откъртва, задвижва се и се потърколява надолу, като се налепя на
грамадни маси (

), за да се сгромолясват след един момент с трясък

надолу долу в долината ( ).
Съвсем от друго становище кабалистите разглеждаха знаците на
зодиака в техния последователен ред. Според знаците те разделяха на
зодиака на 22 големи и 56 малки аркани, тайнствености, от които
всеки упражняваше определено влияние. Първите четири аркани
спадаха под знаците

,

,

,

и символизираха животинското

съзнание, следващите четири идат под знаците
,
,
,
и
представляват човешкото съзнание, а шестте следащи аркани (от тях
3 са под знака ), идат под знаците ) ,
,
, . Знакът
представлява знака на генерацията с двата крайни полюса:
дегенерация и регенерация и от друга прехвръква душата, след като
се види силна, като орел (знакът

се наричал по-рано орел) към

следния аркан ( ) и достига духовното съзнание, но и тук има да
прекрачва три области, докато се счете за зряло посвещаване в
(дванадесетия аркан). Тук именно стои Сатурн (попр. ред.), господар
на

, като „пазителят на прага“, което не е узряло за това посвещение

(възвисяване). Така и между
и
са ставали въздигания в повисши състояния на съзнанието.
Четирите неподвижни знаци са символизирани в Сфинкса, а
именно в снабдените с копита членове на лъва (

), на крилата на

орела ( ), в тялото на бика ( ) и главата на ( ).
Дванадесетте знаци на зодиака можем да си мислим като
различните главни фази на развитието Логоса на нашата Слънчева
система и тези същите фази на развитие трябва да се преминат от
всичко, което живее и се развива в този Космос.
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Като разглеждаме по същия начин символа на Христа и на 12-те
апостоли, ние пристъпваме крачка по-нататък към истинското
схващане на символизма и на космическото значение, което се крие в
него.
Знаците се разделят на четири главни, наречени кардинални (
,

,

,

), четири неподвижни (

,

,

,

), четири подвижни (

,

,

, ). Те помежду си образуват ъгли от 90◦ и 180◦.

Два следващи един след друг главни, неподвижни и подвижни
знаци са винаги отдалечени на 90◦ един от друг (образуват
четириъгълен аспект).
Друго деление се прави на: 3 огнени знака (
,

,

, ,

), 3 земни (

), 3 въздушни ( , , ) и 3 водни ( , , ).
Трите огнени знака образуват помежду си винаги един ъгъл от
120 градуса (триъгълен аспект), а същото е със земните, въздушните и
водните.

51

Огнените знаци винаги образуват с близките въздушни знаци
един ъгъл от 60 градуса, а също и земните знаци с водните. Двете
групи образуват ъгъл от 180 гр. с вторият въздушен или воден знак.
Четирите елемента: огън, въздух, вода и земя, представляват
четирите области, в които човекът, Егото се манифестира, именно: повисшата ментална, нисшата ментална, астралната и физическата
области. Или, ако правим сравнение със самия човек, респективно
Духът, разумът, астралното тяло (тялото на желанията), материалното
тяло.
Трите кръста можем да сравним с трите гумни на индусите, а
именно: Главният кръст с Рая (раджас – бел. ред.) ( активност),
неподвижният кръст с тамас (постоянство, трайност), а подвижният
кръст със сата.
Главните знаци владеят главата и разума; неподвижните –
душата и волята; подвижните владеят тялото и сетивните органи.
Мнозинството от планети в подвижните знаци правят родения:
положителен, енергичен, действащ, стремящ се напред, импулсивен.
Повечето от планетите във въздушни знаци го правят: даровит,
изтънчен, мислещ, фантазиращ, учтив, идеалист и често непостоянен.
Повечето от планетите във водни знаци го правят негативен,
чувствителен,
мечтателен,
психичен,чувствителен,
боязлив,
романтичен, често и неподвижен. Повечето от планетите в земни
знаци правят родения: способен, практичен, трудолюбив,
икономичен, внимателен, тактичен, търпелив, резервиран.
На първо място при разсъждението се вземат предвид
асцендентът, слънцето, луната и владетелят на изгряващия знак
(управителя на хороскопа).
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Всеки знак се управлява от една планета, както се вижда от
дадената по-долу таблица и всеки знак владее определена част от
човешкото тяло:
ЗНАК

ЕЛЕМЕНТ

ЧАСТ ОТ ТЯЛОТО

УПРАВИТЕЛ

Овен

огнен

глава и лице

Марс

Телец

земен

гърло и врат

Венера

Близнаци

въздушен

бели дробове и ръце

Меркурий

Рак

воден

стомах и гърди

Луна

Лъв

огнен

сърце и гръб

Слънце

Дева

земен

черва и коремна кух.

Меркурий

Везни

въздушен

бъбреци

Венера

Скорпион

воден

секрети, пол. орг., п. мехур

Марс

Стрелец

огнен

бедра и хълбоци

Юпитер

Козирог

земен

колене и кости

Сатурн

Водолей

въздушен

пищяли, глезени

Риби

воден

ходила и тъкани

Сатурн,
Уран
Юпитер,
Нептун

Забележка: да бъде владетел на един знак, значи, дейността на
една планета да изпъква повече в известен знак, отколкото други
знакове.
Мъжки знаци са:

,

Женски знаци са:

,

Северни знаци са:
Южни знаци са :

,
,

,

,

,

,

,

,

,

,
,

,

(положителни).

,
,
,

,
,

,

(отрицателни).
.

.

Знаци на повратни кръгове (Тропични):
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,

.

Дълго издигащи се знаци:
полукълбо).

,

,

Късо издигащи се знакове:
полукълбо).

,

,
,

,
,

,
,

( за северно
,

(за южно

Всеки знак от 30◦ се разделя на равни части от по 10◦, наречени
деканати. Първият, вторият и третият деканати на всеки знак имат
същия управител, както целия знак, но като съуправител вторият и
третият деканат имат управителите на двата знака от същата група,
например на Овен съуправител на втория деканат е управителят на
Лъв (на втория огнен знак), а за третия деканат управителят на
Стрелец (на третия огнен знак) и т.н.
Управител

Управител

Управител

Управител

Съуправител

Съуправител

Съуправител

Съуправител

◦

◦

0-10

0-10

Съуправител

Съуправител

10-20◦
Съуправител
20-30◦

0-10◦

0-10

◦

Съуправител
10-20

10-20◦

10-20◦

Съуправител

Съуправител

Съуправител

◦

,

Съуправител

20-30◦

20-30◦

20-30◦

Управител

Управител

Управител

Управител

Съуправител

Съуправител

Съуправител

Съуправител

◦

0-10

Съуправител
10-20◦
Съуправител
20-30◦

◦

0-10

◦

0-10◦

0-10

Съуправител

Съуправител

Съуправител
10-20◦

10-20

10-20◦

Съуправител

Съуправител
20-30◦

,

◦

20-30
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◦

Съуправител
20-30◦

Управител

Управител

Управител

Съуправител

Съуправител

Съуправител

0-10◦

0-10◦

Съуправител

0-10◦

Съуправител

10-20◦

Съуправител
10-20

10-20◦

Съуправител

Съуправител

Съуправител

20-30◦

◦

20-30

20-30◦

◦

,

Управител
,

,

Съуправител
0-10◦
Съуправител
10-20◦
Съуправител
20-30◦

Понеже тези съуправители при преценката на асцендентите
упражняват второстепенно влияние покрай действието на управителя,
необходимо е да поясним по-добрe действието на деканатите и
техните съуправителя.
Индийските астролози от разделят знаците още на
Двадахамсахи, т.е. по на 2

1
2

градуса, които пък имат свои

съуправители. Освен това има и друго деление на Навамси по 3

1 ◦
.
3

1

Астериуми по 13 ◦, Тримсамси по 1◦ и т.н.
3

Също разделят деканатите на две като наричат първите 5◦.
позитивната, а вторите 5◦ негативната половина. Те са интересни и
имат значение, може би, от езотерично гледище, но за практиката
имат малко значение, затова можем да ги оставим на заден план. С
деканатите, обаче, въпросът стои иначе. Ако например имаме
асцендент 15◦, не е достатъчно да изучим управителя на хороскопа
Юпитер, а трябва да знаем и положението и аспектите на суправителя
Марс (на втория деканат).
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АСЦЕНДЕНТ ИЛИ ИЗГРЯВАЩИЯТ ЗНАК
Изглед, Темперамент, Общ характер.
Частта на знака, която при раждането се издига на източния
хоризонт, изобщо взето, определя формата на тялото, темперамента и
характерът – модифицирана,обаче, от знаците, в които са поставени
Слънцето и Луната, и от влиянието на планетите, които вземат
твърде видно място в хороскопа, например в асцендентът или в M.C.
Асцендентът изобщо отразява тия характерни качества и
влечения, които новороденият е усвоил в по-ранните си животи – в
противовес на един противоположен полюс, десцендента, който
отразява качествата, които още не са добре развити, които,
следователно, в съпруга, съработника и съучастника биха били
желателни, за да образуват заедно едно хармонично цяло. Също и от
M.C. приетия знак понякога упражнява твърде силно влияние върху
личността и характера.
Изразът, че асцендентът определя формата на тялото и общия
вид на характера, не трябва да се разбира буквално, но трябва да се
приема, че качествата на тялото и душата представляват един
рефлекс, отражение на цялото небе със всички негови констелации – в
момента, когато известна част на някой знак е започнала да се качва.
Така погледнато, неизбежно е заключението, че при различните
широчини отражението на небето или с други думи, действието на
асцендентът върху тялото и душата, трябва да бъде различно, защото
небето при различните широчини, при една и съща степен на
качването, е различно.
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Доколко това влияние може да бъде различно, ще ни покаже
подробното изследване; предварително твърде малко от него е
известно. Знае се, обаче, че разликата не може да бъде твърде голяма.
M.C. представя единствения пункт, за който може да бъдем
напълно сигурни, докато това при другите върхове, значи и при
асцендентът, не е така. Това се забелязва от време на време, когато се
сравни характера и телесното устройство, такива, каквито действието
и ги представя, с това, което би трябвало да бъдат, според подотдела
на знака. Понякога при такива случаи действителността точно
отразява картината на предидещите и на следващите знаци. Не
винаги можем да установим това, обаче, когато времето на раждането
не е дадено точно. В такива случаи M.C. често ще ни дава
разрешението. Също и Изабела Паган казва в своето астрологично
съчинение „From Pioneer to Poet“, че много малко внимание се отдава
на M.C. Последните думи в края на всеки знак в M.C., десцендент и
I.C. (надир) съм заел в съкратен вид от споменатото съчинение.
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( ) АРИЕС – ОВЕН. (управител

) Огнен Знак.

Тип: Англичанин.
Овен като асцендент: Крал Джордж V, Кармен Силва, Ани
Безант, Оливър Кромуел.
Чистият Ариес-тип има сухо, мускулесто, силно и жилаво тяло.
Шията е слаба, главата в челото, особено в слепите очи, широка. Това
е така наречената клиновидна глава; косите и брадата тъмночерни,
докато мустаците, обикновено имат по-светъл цвят. Жълтозелени и
червени коси се срещат често под влиянието на Ариес, особено,
когато неговият владетел Марс се качва на асцендента. Същевременно
в такъв случай на лицето се намира обикновено и една бразда. Цветът
на кожата е бронзов, погледът остър.
Характерът е буен, бърз, импулсивен, холеричен, смел. Ариестип не отстъпва пред нищо, готов е всичко да предприеме, върви пред
всички препятствия, като неговото желязно здраве помага при това.
Той не може да бъде подчинен, винаги желае да бъде на върха,
независимо от това дали има способностите за това или не. Под тоя
знак се срещат пионерите, лидерите, – но същевременно и много не
мислещи трезво хора. Той действа бързо и върши своята работа с
въодушевление; това при по-нисшият тип по-често се изражда във
фанатизъм.
При оценката винаги трябва да се наблюдава, какви аспекти на
други планети приема този знак и неговия управител Марс, защото
тези аспекти могат силно да изменят характера. Разбира се същото
важи и за другите знаци.
Горното е особено приложимо добре при първите 10◦ на Ариес –
първият деканат, чийто единствен управител е Марс. Вторият
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деканат, като свой съвладетел има Слънцето, третият -Юпитер,
поради което качествата на тия два деканата са смесени с тия на
знаците, чиито управители са, респ. слънцето, респ. Юпитер. Този
знак управлява главата и лицето.
Ариес-тип обича аргументите и с удоволствие посвещава
времето си на учене и изследване. Слънцето в този знак е повишено
(египетското название на Ариес е Рама,т.е. една по-високо лежаща
област на Египет). Най-свещените места на египетските храмове били
покриване с овнешка кожа.
Опасността на Ариес-тип лежи в пресилването – поставянето
големи задачи на тялото и духа, – липсата на почивка. Той трябва да
се научи да надвива своята суровост, нетърпеливост и възбудителност
и да се приучва към любезност и търпение. По тоя начин той ще
придобие и телесно здраве. Нужно му е движение сред природата.
Ариес на M.C. дава горещо желание за себепроявление. Той иска
да бъде авангарда, лидера. Изпълнен е с надежда, гори от желание да
върви напред, но понякога е твърде непостоянен.
Ариес на десцендента дава влечение към прогресивно мислене и
непрекъснато променяне на становищата, следователно – липса на
постоянство.
Ариес на I.C. Основната черта на характера е смелост, следствие
от надежда, което обаче понякога се изразява в безразсъдна дързост и
нетърпеливост.
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( ) ТАУРУС – ТЕЛЕЦ. (управител

) Земен Знак.

Тип: Американец.
Телец като асцендент: Джордж Вашингтон, генерал Юлисис
Грант.
Дава ниско, набито, силно тяло, дебел гръб, малък прав нос, с
основата, обикновено, дълбоко врязан.
Крайниците са къси и силни, ръцете широки и тежки с къси
пръсти. Рамена широки, коса гъста, често къдрава. Чело широко и
обикновено ниско, устни дебели, очи приятелски ,тъмни и засенчени
от гъсти вежди.
Таурус управлява тила, врата и гръкляна.
Качества на характера: себелюбие, устойчивост, които се
израждат в педантизъм, фантазьорство и упоритост, когато намираме
знака или неговия управител Венера в дисхармония.
В Таурус Луната екзалтира. Особено силен е Таурус-тип на
първия деканат в своите симпатии и антипатии, твърде резервиран е,
обича удобствата. Управител на първия деканат е Венера, на втория
деканат се съуправител е Меркурий (Дева). Този деканат е повече
критичен и егоистичен, но същевременно и твърде интелектуален.
Третият деканат има за съуправител Сатурн (Козирог), при което
леността, към която Таурус показва склонност, отстъпва място на поголяма дейност. Последният деканат се характеризира с по-малка
благонадеждност и по-голямо себелюбие, отколкото първия.
Стремежът на този тип трябва да е да надвие своите силно
свързани със земното влечения и да култивира в себе си религиозно
чувство. Освен това трябва да бъде надвита и склонността към леност.
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Телец на М.С. дава силно желание за мир и за ползване от една
заслужена почивка – да жъне плодовете на извършената работа, което
често е твърде материалистично. Той е възприел известно становище,
което не изменя лесно.
Телец на десцендента. Духът е постоянен и неизменен, – може
би, даже упорит и неподатлив.
Телец на I.C. Oсновната черта на характера е постоянство,
твърдост и упоритост.
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( ) ГЕМИНИ– БЛИЗНАЦИ. (управител
Знак.

) Въздушен

Тип: Белгиец.
Близнаци като асцендент: Рихард Вагнер, Лорд Тенисън, Данте,
Бърнърд Шоу.
Дава високо, право, слабо тяло, тясно лице, изкривен остър,
обикновено ястребов нос. Поглед остър и проницателен, силен
интелект, кафяви очи, тъмна коса. Бърз ход, при тичане силно си маха
ръцете. По-нискостоящият Близнак е твърде неспокоен, лукав, лъжлив
и обстоятелствен, той мълчи само когато му се затворят устата.
Крайници дълги, ръце често къси и винаги в движение, даже и когато
седи мирно на своя стол. Впрочем, умствено Гемини е същото тъй
подвижен, както и физически. Този знак дава мъже на науката и
отлични оратори. Гемини обикновено е свързан със здраво тяло.
Този знак управлява дробовете, ръцете и раменете. За да се
изкачи по-високо този тип трябва да смекчи своя студен позитивизъм
и чрез пасивност да остави своята интуиция да действува. Неговото
неспокойствие тогава ще изчезне.
Първият деканат е чисто интелектуален и се управлява от
Меркурий. Вторият има за съуправител Венера (Либра) и свързва
чувството със студения интелект. Третият деканат има за съуправител
Сатурн и Уран (Водолей). По-висшият идеализъм и любовта към
съчовеците, които съответстват на този знак, правят третия деканат
най-добър между другите. Разбира се, много зависи от аспектите,
които асцендентът и управителят приемат.
Типът Близнак трябва да надвие своя егоизъм и повърхностност
и да култивира в себе си чувство за дълг и себевладение. По тоя начин
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той ще излекува своите нервни възбуждения – неврастения и
истерия.
Близнаци на M.C. дава силно желание за себепроявление и
склонност към оригинални художествени и интелектуални дела.
Гледната точка свободна, неограничена и силно интелектуална.
Близнаци на десцендента. Плодовитост в мислите, често обаче,
липса на чувство за отговорност – за да го приложи на практика – и
вятърничевост.
Близнаци на I.C. значи известна жизнерадостна импулсивност,
чрез която лицето ще постигне много в някои направления.
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( ) КАНЦЕР– РАК. (управител

) Воден Знак.

Тип: Холандец.
Рак като асцендент: Лев Толстой, Чайковски, Елена Блаватска,
Кайзер Вилхелм II, Емил Зола. Последните два случая ни показват
колко много планети в един знак (същевременно и в M.C.) могат да
влияят върху външността и характера. Кайзер Вилхелм има Марс и
Нептун на M.C. (в Риби) и Зола: Слънце, Луна, Меркурий, Марс,
всички на M.C. (в Овен). И двамата са марсови типове, същевременно,
обаче показват качествата на Рака.
Обикновено дава прекомерно чувствително, значи не силно
тяло, чиято горна половина е по-добре развита от долната. Главата е
валчеста, езикът и очите, обикновено малки; брада слабо развита и
често изкривена, нос тъп и на върха обикновено вирнат. Лице кръгло
и бледо, уста голяма и изразителна. Тялото изобщо прави женствено
впечатление.
Ракът управлява гърдите и стомашната област. Характерът е
боязлив и страхлив – липса на смелост и премного чувствителен към
впечатленията, в които в поставен. Типът-Рак се нуждае от домашно
огнище и симпатия, но за него е мъчно дълго време да задържи
своята симпатия върху едно лице; – той е непостоянен в тая, както и в
някои други области и това прави живота му понякога особено тежък.
В някои работи, обаче, Ракът е твърде постоянен, именно – по
отношение своите идеали, – в каквото и направление да са, той ги
следва с голяма енергия, Ракът държи здраво това, което улови. Той е
подложен на често сменящи се душевни възбуждения. Той трябва
чрез непрекъснато променящи се условия на живота да се развива понататък; вероятно защото в предишните въплъщения той е имал
твърде малко опитност да почувства всички степени на емоцията,
както най-висшите, така и най-нисшите. В много съчинения върху
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астрологията се среща, че Рак дава силна памет. Това може да е вярно
за Слънцето, поставено в Рак, но Рак като асцендент дава, напротив,
твърде слаба памет.
Рак е знакът на сензитивите и медиумите. По-висшите
трептения на Рака показват дарба към ясновидство и изкуства.
Рак отразява майчинството, грижовността, симпатията, както
винаги, при всички изменения, представят основния тон на неговия
характер. Мнозина водят един неуместен, скитнически живот,
тласкани тук и там от своите чувства и фантазии, на които те са
напълно подвластни. Техните настроения обикновено претърпяват
много промени. Те лесно се увличат от другите, поради своята
недостатъчна самостоятелност и това също е причина за тяхната
малка съпротивителна сила против болезнените влияния. – Злото
също така оставя своя отпечатък, както и доброто.
Първият деканат се управлява само от променливата Луна,
вторият има за свой за управител Марс (Скорпион), който дава на
този деканат повече устойчивост; третият деканат има за
съуправител Юпитер (Риби), чрез което любовта и удоволствието от
служенето на другите стават основен тон. Към това странично
действие на Юпитер в този деканат се прибавя и това на Нептун.
Надеждата и доверието трябва да бъдат подхранвани и
наклонността към хипохондрия трябва да бъде преодоляна. Редовните
телесни упражнения са от голяма полза.
Рак на M.C. Дава желание за пълно схващане на нещата и
склонност да действа върху чувствата и фантазията на своите събратя,
обикновено от гледна точка на помиряване и съединяване.
Рак на десцендента. Духът е пълен с фантазия, задържащ и от
време на време замислен, фантазиращ.
Рак на I.C. Основната черта на характера е търпение, което в
своите най-висши прояви носи в себе си необикновенна способност
на приспособяване към околната среда и настойчиви стремежи.
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( ) ЛЕО – ЛЪВ. (управител

) Огнен Знак.

Тип: Французин.
Лъв като асцендент: Бисмарк, Крал Георги Гръцки, Пиерпонт
Морган, Аделин Пати, Алън Лео.
Тяло най-често голямо, с широки рамене, добре сложено,
горната част по-силно развита. Коса обикновено руса, понякога
червеникава, очи големи, лице длъгнесто, розова кожа и често
издадена брада.
Гласът е силен и има нещо заповедническо, което се забелязва и
в погледа. Когато човек е любезен към хората от този тип и дава да се
разбере, че ги цени според тяхната стойност, тогава те са добри,
благородни и услужливи приятелки, но дисхармоничния Лъв страда
от глупава гордост и недружелюбност. Смелостта е едно от неговите
добри качества.
Този знак управлява сърцето и гърба; той обикновено дава
здраво тяло, както и Овенът, но с по– добре сложена стойка. Неговата
жажда за власт и импулсивност правят живота му изложен на много
промени. Много зависи, обаче, от доброто положение на Слънцето.
Древните са правили големи тържествени служби и
празненства, така наречените леонически тържества, ръководени от
жреците на лъвовете, през месеца, когато Слънцето минава през Лъв.
По името на слънчевия Бог у персийците, Митра, тия празници
наричали Митриака. Символичните истории за Самсон и Херкулес
имат за основа преминаването на Слънцето през този знак, – те са
символично преставяне на това преминаване.
Някои съвременни астролози, които в своя хороскоп имат знака
Лъв по-ясно от другите, го наричат „царски знак“ – и с право – хората
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от тоя тип с удоволствие придават нещо царско на своята външност.
Това може да се забележи даже в царския жест, с който просякът,
роден под този знак приема милостинята.
Първият деканат дава най-чистият Тип-Лъв. Слънцето тук е
единствения владетел, вторият прибавя и влиянието на Юпитер
(Стрелец), действащ експанзивно върху тялото и същевременно
възбуждащ влечение към религия и философия. Третият деканат има
за съуправител Марс (Овен), с което благоприятно се повлиява
интелектуалната страна на характера. Лъв-типът трябва да научи да
надвива своята суетност и да опита да живее в хармония със своите
околни.
Лъв на M.C. дава стремеж у родения да остави своята светлина да
свети за другите и по този начин да освети техния живот – по този
начин служещ на Бога. Същевременно дава желание за слава и чест,
понякога и противоположното на това, именно – желание да бъде
ласкан и хвален. Гледната точка излиза от вътрешността на нещата
към всички направления.
Лъв на десцендента дава ширина и интелигентнпост на духа, но
малко ясност и детайлност.
Лъв на I.C. Любвеобилен и доверчив характер. Понякога се
изразява в удобна и страхлива търпеливост.
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( ) ВИРГО – ДЕВА. (управител

) Земен Знак.

Тип: Швейцарец.
Дева като асцендент: Цар Николай II, Малнхтон, Ги дьо
Мопасан.
(Вирго-Церера (Деметра)) е богинята на земеделието и
законодателка на обществения ред. Тя блуждае по Земята, за да търси
своята дъщеря Персефона, която била отведена от Плутон в
подземния свят.
Този знак представлява една девойка, която държи в дясната си
ръка няколко зрели житни класове. Това е символа на неопетнената
душа. На арабски той се казва Сум-була, т.е. онова, което ражда. На 25
Дек. в полунощ в източна Палестина и в граничащите я страни,
звездата на девойката е точно на хоризонта и от нея, според учението
на персите, се ражда бога на Слънцето – Митра. Същото предание – с
други имена, се среща в повечето религии.
Наблюдателност и скромност са характерните качества на този
знак. Хората от тоя тип обикновено имат средно развито тяло, добре
сложено; чело добре развито, с красиво заобляне и изпъкнало в
средата, над носа. Коси и очи тъмни. Дева управлява вътрешностите и
храненето изобщо – поглъщане и асимилация; освен това
диафрагмата, симпатичната нервна система и соларния плексус
(възел).
Интелектът на Дева-типът не стои по-долу от тоя на Близнаци, с
тая разлика, че нему липсва спокойствието на последния. Дева-типът
е спокоен, резервиран, притежава способност за бързо схващане,
изобретателен, постоянен, твърде уединен и обичащ реда. Тоя знак
дава добри спекуланти, които, както поради своята работливост, така
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и поради своите духовни способности, си създават добра кариера.
Слабата страна на Дева е неговото силно развито влечение към
критика и при по-нисшите типове особено силно развития егоизъм,
който при никой друг знак не е тъй силно развит, както тука.
Той при всички обстоятелства е пълен с надежда, което е
характерно и за другия знак на земята – Телец.
Първият деканат е напълно под Меркурий, вторият има за
съуправител Сатурн (Козирог), при което практичната страна на
характера още по-силно изпъква. Третият деканат има за съуправител
Венера (Телец), която към другите качества на Дева добавя
дружелюбност и любов към изкуствата.
Дева-типът трябва да се стреми към по-широко схващане на
нещата и да гледа да надвива своя егоизъм. Трябва да се грижи за
добро храносмилане и да избягва подправките.
Дева на M.C. Стремеж към чистота и опити да се повиши
обществената нравственост и здраве – чрез учене на послушност към
универсалните закони, които ги управляват. Неговото становище е
това на критик, който отделя доброто от лошото, чистото от
нечистото.
Дева на десцендента значи ясен и практичен характер със слаба
фантазия и затова не е симпатичен на другите.
Дева на I.C. Основна черта на характера е чистота, поради което
съществува омраза към всичко болно и нечисто.
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( ) ЛИБРА – ВЕЗНИ. (управител

) Въздушен Знак.

Тип: Австриец.
Везни като асцендент: Император Франц Йосиф, полковник
Олкът, Пастьор, Еразъм. Като тип Пастьор е под Козирог (Сатурн),
поради многото планети, които има той под тоя знак., а Олкът под
Лъв. Олкът има
на M.C. в Лъв.
Символ на равноденствието. Слънцето във Везни започва да
слиза. Мистичната символика на този знак е, че във Везни, знакът на
везните, душата бива претеглена; тя натежава и потиска нисшата
природа, докато последната бъде надвита. Тук душата намира своето
равновесие чрез потискането на нашата природа (Венера, управител).
Сатурн в този знак е повишен, с други думи, поради влиянието на
Сатурн, по-нисшата Венера била поставена над него. Стане ли това,
явява се посвещението, интуицията, т.е. събраните в по-предишни
животи знания се събуждат.
Тяло високо, слабо, добре сложено, коса обикновено тъмна, очи
кафяви, но под този знак се срещат и мнозина с руса коса и сини очи.
Нос прав, чело над веждите силно изпъкнало. Изразът на очите
честен, откровен.
Характерът е услужлив приятен, често малко индиферентен, но
почти винаги симпатичен. Волята слаба, поради които хората от тоя
тип силно се влияят от обстоятелствата и външните влияния. той
често е роб на своите чувства и прищевки. Везни дават талант към
изящните изкуства, особено към музиката. Той се стреми на всяка
цена да избегне неприятностите. Неговите най-големи добродетели
са честност и силно развито чувство за справедливост.
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Везните управляват кръста, главно над бъбреците, – с
изключение на бъбречния таз (Скорпион). Тук е секреция, отделяне, в
противовес на предишния знак – абсорбация, поглъщане.
Първият деканат е управляван от Венера, вторият има за
съуправители Уран и Сатурн ( ), чрез което към другите качества се
прибавя дипломатичност. Третият деканат има за съуправител
Меркурий ( ). Този деканат дава твърде красиви, пропорционални
тела.
Типът-Везни има да надвива една известна апатия, която
понякога се изражда индиферентност. Спокойствие и самотност също
и добра музика за него са най-добрите лекарства.
Везни на M.C. дава стремеж към красота и хармония в живота,
което се постига чрез естествено, всестранно развитие. Стреми се към
популярност и публично признание. Неговата гледна точка е тази на
съдия; – значи съществува слабост към колебливост.
Везни на десцендента. Духът е широк и безпристрастен, но
понякога обаче неопределен и нерешителен.
Везни на I.C. Основната черта на характера в хубаво чувство към
чест и любов, към пропорция и ритъм.
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( ) СКОРПИО – СКОРПИОН. (управител

3

) Воден Знак.

Тип: Северо-германец.
Скорпион като асцендент: Гьоте, Д-р Рудолф Щайнер, Морис
Метерлинк, Жана Д' Арк.
Под този знак се разграничават два ясно разграничени типа – на
по-висшия и по-нисшия скорпионов-тип. Под него идват по-висшите
идеалисти, мистици, чието влияние може да бъде почувствано в
широк кръг. Те са надвили по-нисшите качества, които
характеризират скорпионовия тип, и чрез победата, която те сами са
спечелили, стават до известна степен господари на целия свят. Те
обичат да бъдат лъскани, обожавани. Нисшият Скорпион е войнствен,
макар не раздразнителен, – има твърда воля, ревностен, непримирим
и често груб. – Когато те се почувстват оскърбени, в обръщенията си
са непоносими, горди и често жадни за чувствени удоволствия.
Тялото често е непропорционално сложено, но силно и
мускулесто. Изразът на очите (кафяви или черни) е основен и
обаятелен. Наблюдава ли се един път този поглед добре, много
скорпионови типове после ще могат да бъдат узнати само от него. Аз
познавам някого, който има Луна в Лъв, в M.C., в аспект с асцендента.
– Което е силно характерно за Типът-Лъв, – само обаятелния поглед
на очите показва, че той има Скорпион като асцендент.
Коса и брада черни или кестеняви, често къдрави и гъсти.
Първият деканат бива управляван от Марс, вторият от Марс и
Юпитер (Риби), а третият от Марс и Луната (Рак). Вторият деканат

Преди откриването на Плутон през 1930г., Марс е считан за управител на Скорпион
(бел. ред. бълг. прев.)
3
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дава едно по-стройно и по-пропорционално телосложение, отколкото
първия и третия.
По този деканат идват много спиритически медиуми и
сензитивни хора. Тяхната главна задача е да пречистят и да
контролират своите полови влечения. Тази задача в митологията е
представена от скорпиона, който сразява Орион. Само по този път понисшият Скорпион-тип може да еволюира. Това също е една от
причините първите две трети от неговия живот да са безкрайно потежки, отколкото последните. Скорпионовия тип трябва да се стреми
към чистота и отстъпчивост.
Скорпион на M.C. Дава стремеж към власт върху живота на
другите чрез упражняване на своята воля. Виждането е това на
господар, бдителен и грижлив, може би, склонен към песимизъм.
Скорпион на десцендента. Духът прави своите заключения по
наглед нелогичен път, базиран на инстинкт или интуиция; и все пак
са верни – освен, когато чувствата играят твърде голяма роля.
Скорпион на I.C. указва, че основата на характера е сила, която
обаче, на моменти може да бъде безмилостна в своите проявления.
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( ) САГИТАРИУС– СТРЕЛЕЦ. (управител

) Огнен Знак.

Тип: Испанец.
Стрелец като асцендент: през. Рузвелт, крал Едуард VII, Свен
Хедин, Стенли.
Дава пропорционално сложено, здраво тяло, високо чело, сини
или сиви очи и кестенява или руса коса, – последните обикновено в
един златист отблясък. Погледът приятелски, изразителен и отворен.
Носът прав или малко изкривен, цветът на лицето свеж и светъл.
Характерът е независим, откровен и искрен, понякога
раздразнителен и отегчителен, твърде импулсивен и войнствен, те
често са големи любители на пътуванията. По-висшият тип е
философски, твърде религиозен, миролюбив, добър и милостив.
Неговото първоначално весело настроение често се сменя, като
преминава от благост към грубост. Много обичат всички видове спорт
и са истински приятели на животните (особено на конете).
Меркурий в тоя знак е в падение, тоест интелектът тук трябва да
замълчи, за да се събуди по-висшето аз, за да може то да завладее понисшето; именно, когато мозъчното мислене заспи, интуицията и
вдъхновението се събуждат.
Първият деканат идва под Юпитер, втори има за съуправител
Марс (Овен), при което силно развитото чувство за независимост
може да се измени в раздразнителност и упоритост. Третият деканат
има за съуправител Слънцето (Лъв), едно твърде благоприятно
влияние, което донякъде смекчава импулсивността и прибавя повече
пожертвователност.
Стрелецът се изобразява като един кентавър с обтегнат лък.
Типът-Стрелец, поради своите свободни и приятелски обноски с
74

противоположния пол, понякога бива невярно преценяван – всъщност
обаче, неговият характер е по-скоро ясен.
Поради своите импулсивни прояви и прекаляване в телесните
движения и спорта, те често си създават неприятности и нещастия. Те
трябва да се приучат към повече спокойствие.
Стрелец на МЦ. Стреми се към по-висши познания, които иска
да споделя с другите и да прилага в своя собствен живот. Виждането е
това на практичните философи, винаги готови да учат.
Стрелец на десцендента. Духът непрестанно се стреми към
изследвания в областта на науката, неспокоен и ненаситен в своите
стремежи.
Стрелец на I.C. Основна черта на характера е стремеж към пълна
независимост, свързана с гордост, понякога даже с неучтивост.

75

( ) КАПРИКОРН– КОЗИРОГ. (управител

) Земен Знак.

Тип: Българин.
Козирог като асцендент: Робърт Шуман, Багаван Дас, Гладстоун,
Микеланджело.
Дава средно развито телосложение с умен Философски дух. Коса
и брада дълги. Красиви физиономии под Козирог се случват рядко.
Този знак дава голяма издръжливост, поради което роденият под него
обикновено постига целта, която си е поставил, въпреки че има да се
бори със всевъзможни мъчнотии, интелектът е добър и, въпреки, че
не може да мисли бързо, чрез своята настойчивост често събира
голямо съкровище от знания. Той рядко е повърхностен, обикновено
сериозен и замислен. Неговите симпатии и антипатии не се създават
лесно, но в своето приятелство и омраза са постоянни.
Този знак създава много велики духове, особено в
политическото поприще. Тяхното вродено влечение ги кара да искат
едно по-високо положение и със своята издръжливост,
дипломатическа ловкост и такт обикновено достигат своята цел и
желания, – въпреки, може би, след дълъг и упорит труд. Те
притежават силата успешно да се борят със своята меланхолична и
измъчена природа.
Погледът обикновено е отправен към земята, – един Козирог
рядко ще те гледа право в очите, когато говори с тебе: погледът е
ленив, веждите ниски и понякога съединени над носа. Косата и очите
черни, брада тънка, чело високо. Те обичат да говорят публично, но
рядко говорят леко и увлекателно.
Луната в Козирог започва да пада, а Марс екзалтира; Слънцето
стои най-ниско в

за северното полукълбо, но от този знак започва
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пак да се качва. При рождението на Исус слънцето е било точно
навлязло в Козирог. – Той е символът на съживяването и в по-дълбок
смисъл започване отново одухотворяването на Земята и всичко, което
съдържа, – след като е достигната най-нисшата точка във
физическата материя. На това се дължи падането на Луната в
.
Рефлектиращата светлина на Луната отслабва, за да блесне с поголяма сила истинската, духовната светлина на Слънцето.
Същевременно старото понятие за материята бива отхвърлено и става
ясно истинското значение на материята, във връзка с духа.
Първият деканат има за управител Сатурн, вторият Венера
(Телец), а третият има като съуправител Меркурий (Дева).
Митологическото значение на този знак още не е напълно
обяснено. Някои са склонни да видят в него горския бог Пан, а други
смятат, че той е символ на козата Амалтея, която на остров Кипър
кърмела Зевс (Юпитер). Това тълкуване не е твърде вероятно, защото
Юпитер в започва да пада.
Причините за болестите са обезсърчението и недоволството,
които могат да бъдат отстранени чрез смесване с приятно общество и
култивиране на надежда. Той трябва да избягва самотността, ако иска
да се чувства по-щастлив.
Козирог на M.C. дава силно желание да се издигне над
обстоятелствата, което понякога се изражда в „парвенющина“.
Услужлив и съгласен със стоящите по-горе и често презрителен и
надменен със стоящите по-долу.
Козирог на десцендента. Духът е дълбок и проницателен,
понякога малко лицемерен и ограничен.
Козирог на I.C. Основата на характера е горещо желание за
растене.
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( ) АКВАРИУС– ВОДОЛЕЙ. (управител
Знак.

,

4

) Въздушен

Тип: Швед.
Водолей като асцендент: Алфред дьо Мюсе, Жюл Сандо, Лорд
Солсбъри.
Дава подобно на Козирог един спокоен, търпелив и честен
характер, и остър, проницателен, философски дух, който обаче при
Водолей се движи повече в идеалистично направление и често е
свързан с красноречие и добро чувство към пластичните изкуства.
Този знак дава склонност към усамотение и сериозно учене, особено
в окултно направление. Изследването на всички неща, които се
отклоняват от обикновеното, особено изучаването на човешкия
характер и на големите въпроси на живота, са неговите любими теми.
Хората от типа обикновено силно се влияят от другите.
Под този знак има два различни типа – един светъл и друг
тъмен, лицето тясно, брадата дълга. Очите са великолепни. Като
правило Водолей-типът има много приятели.
Под този знак се срещат много окултисти, мистици, аскети,
ревностни изследователи и наблюдатели на природата, – изобщо
просветени хора. Слабата страна на недоразвития тип е, че той твърде
много се поддава на своите фантазии и влечения, които лесно се
израждат в болести и ненормалности. При тях интелектът и
интуицията трябва да вървят заедно и чрез търпелива работа те
достигат до едно чудесно разбиране на силите, които действат в

Преди откриването на Уран през 1781г., за единствен управител на Водолей се смята
Сатурн (бел. ред. бълг. прев.).
4
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природата. По тоя начин те се поставят в ритмична хармония със
Вселената. Водолей има влияние върху кръвообръщението и
управлява подбедрицата и глезените.
Първият деканат има за управител Уран и Сатурн, втория има за
съуправител Меркурий (Близнаци), третият Венера (Везни), чрез
което в тази част на Водолей се прибавя повече хармония и по-ясен
възглед.
Водолеят, който излива водата на живота върху земята е символ
на високо издигнатия човек, който като съработник на Логоса,
спомага за еволюцията на Космоса.
Слабото място на тоя знак е в циркулацията, което между
другото се изразява в студени ръце и крака. Те се нуждаят от много
движение на чист въздух.
Водолей нa M.C. Копнеж към работа за еволюцията на
човечеството, за което им спомага тяхното по-широко схващане.
Становището е това на търсещи истината без предубеждения и с
отворен поглед.
Водолей на десцендента. Духът е ясен, без предразсъдъци, но
понякога несигурен в своите заключения.
Водолей na I.C. Основната черта на характера е силно развито
чувство на любов към хората, резултат от знанието, че изворът на
всичко, което се манифестира е един.
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( ) ПИСЦЕС– РИБИ. (управител

,

5

) Воден Знак.

Тип: Португалец.
Риби като асцендент: Кралица Вилхелмина ( и в , в ),
Кралица Виктория Испанска, Клео де Мерод, Пий IX, Императрица
Фридриха.
Дава ниско, месесто тяло, слабо телосложение – чувствителност
към различните влияния. Характер честен, добър и тих. Те желаят да
служат и помагат навсякъде, където намират случай за това; но
бидейки необикновено възприемчиви, те често стават играчка на
външните влияния и на своите чувства.
Очите са светло сиви или водни, – така наречените „рибешки
очи“, които лесно се познават. Обикновено на средната си възраст
получават подбрадник, често матов цвят на лицето, раменете обли,
наведена стойка. Ръцете и краката къси и груби, косата мека, подобна
на коприна.
Рибите не спадат в категорията на щастливите хора; те живеят,
така да се каже, в един съдбоносен път, който ги принуждава във
всичко да останат на заден план. Те непрекъснато имат да се борят
със всякакви нещастия и разочорования. Това е като едно шествие с
кръст на рамо, което съвършеният човек трябва да измине, преди да
бъде прикован към кръста при знака на Овен (следващия знак).
Нептун, управителят, е най-външната, най-висшата триобемна
планета на нашата система; една планета, за която още малко се знае.
И затова роденият под този знак рядко може да бъде разбран и
оценен според стойността си. На тях често се гледа с недоверие,
Преди откриването на Нептун през 1846г., Юпитер се е приемал за управител на
Риби (бел. ред. бълг. прев.).
5
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въпреки, че човек би могъл напълно да им се довери, – но те изобщо
по отношение на себе си са твърде малко взискателни.
Първият деканат е напълно под Нептун и Юпитер; той дава
широко и тежко сложено тяло; вторият има за съуправител Луната
(Рак) и третият Марс (Скорпион). Последният деканат поради това
получава повече сила и устойчивост, и това, което е твърде
сензитивно и женствено – макар способно и истинно – от втория
деканат, става много по-позитивно.
Чувствителното място на тялото са краката. Дамата, която има
този знак наранен в своя хороскоп, трудно ще може да носи токът на
своите обувки под средата на ходилото и поради това тя ще трябва да
живее „на широка нога“, ако майката-природа не и е дала малко,
красиво краче. Въпреки, че тялото на хората от тоя тип е слабо, на
помощ идва хармоничната природа на индивида и по тоя начин се
получава едно сравнително добро здраве. У старите персийци рибата
се радвала на религиозна почит.
Риби на M.C. дава ясен поглед върху всички неща, незамъглен от
илюзии; – стремеж да назидава човечеството и да го доведе по-близо
до вътрешната същност на Вселената. Светогледът е този на един
поет, ясновидец, мистик.
Риби на десцендента прави духът твърде възприемчив, също и
към психически влияния, с други думи медиумичен.
Риби
на
I.C.
Основната
черта
на
характера
е
самопожертвувателност и благоговейност, понякога се изразява и в
пълна липса на инициатива и слабо желание за дейност.
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ВЛИЯНИЕ НА ДЕКАНАТИТЕ ВЪРХУ ТЯЛОТО И
ХАРАКТЕРА.
Според астрологията на индусите, първата половина на всеки
деканат е положителна (+), а втората отрицателна (-). В знака на Овен
ние имаме за първите 5◦ като управители
◦

◦

-. От 10 до 15 имаме като управители

,
,

+, а за вторите 5◦
◦

+ и от 15 до 20

◦

,

,
-

. От 20◦ до 25◦ , + и от 25◦ до 30◦ ,
-, и така за всеки знак.
Трябва да се запомни, че една планета, намираща се в
асцендента или близо до него, причинява промяна, съответно на
природата на тази планета, и после, че една планета в M.C. също така
има голямо влияние върху темперамента и външността.
В това издание на моята „Астрология, нейната техника и етика“,
аз не се занимавам по отделно с деканатите, както в първото
холандско издание, защото се оказва, че се дава много голямо
значение на тези подробности. При определянето на асцендента,
типизирането на асцендентите не може да послужи като сигурна
ръководна линия. Това типизиране е още несъвършено и изисква поточно изучаване.
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ПЛАНЕТИТЕ
Според вида на тяхното влияние, старите астролози различават
добри и лоши планети, или, ако възприемем общо употребяваните
астрологически изрази, благодетели и злосторници. Към
благодетелите спадат: Юпитер, Венера, Слънце, а понякога и Нептун;
към злосторниците спадат: Сатурн, Марс, Уран, а пък Меркурий и
Луна можем да наречем неутрални планети. Тези две приемат
качествата на планетите, чрез които са аспектирани. Всички планети
в своето влияние, са в зависимост от знака, в който са поставени.
Нептун упражнява едно хармонично влияние, когато е добре
аспектиран, а освен това, само когато съзнанието на новородения е
достатъчно високо развито, за да може да отговаря на високия замах
на тази планета. Във всички други случаи тя действа като злосторник.
Както знаците, тъй можем да класифицираме и планетите като
планети на огъня, въздуха, земята и водата. Огнените планети са
Марс, Слънце и Юпитер. Въздушни са Уран и Меркурий. Земни са
Сатурн и Венера. Водни са Луна и Нептун.
Обикновено една планета действа най-силно в знака от същото
естество – например Марс в огнен знак, Сатурн в земен знак, но
таблицата, която следва по-нататък ни показва, че тук се срещат
изключения, например Марс е силен във водния знак Скорпион,
Сатурн – във Везни, в някой въздушен знак и т.н. Думата „силен“ се
взема тук в широк смисъл, също в астрологията под силна и
повишена дейност се разбира, че в известни знаци действието на
планетите се изразява в най-висшето и най-чистото си значение. В
знак, чиито управител е планетата, нейното действие се изразява с
всичката си сила. Причината за това е, че онази част от небето, над
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която тази планета е тъй нареченият управител, упражнява върху
човека влияние, което се съгласува с влиянието на управителя.
Екзалтация тук означава облагородено действие, например
планетата Марс екзалтира в Козирог, което ще рече, че огнената,
енергична природа на Марс, е комбинирана тук с аргументиращата,
тактична природа на Козирога. Всичкото това, прибавяме към
импулсивното действие, което например дава Марс в Стрелец, отваря
място за една спокойна и неуморима работна сила, която е в
състояние да преодолее всички препятствия.
Така Луната, екзалтирана в Телец, сензитивният ѝ характер,
непостоянен и копнеещ за промяна, ще се обогати чрез самоуверения,
постоянен и бавен Телец, чрез което ще се постигне много добра
комбинация на качествата.
Слънцето екзалтира в Овен, чрез което произлиза едно
хармонично взаимно влияние на главата и сърцето. По същия начин
става екзалтирането на Сатурн във Везни, Юпитер в Рак, Венера в
Риби, Меркурий в Дева. Слънцето и Луната управляват само над един
знак, /както планетите Уран и Нептун/, всяка от останалите пет
планети – Сатурн, Юпитер, Марс, Венера и Меркурий управлява над
два знака, както това изобщо се приема, макар че това деление не е
право и е останало от онова време, когато Уран и Нептун не са били
открити, и не се е намерило друго средство за „подслоняване“ на
планетите. На онези, които биха били склонни да нарекат това
„подслоняване“ с името астрологическа или окултна фантазия, бих
желал да обърна внимание, че съждението им е прибързано, понеже
планетите Сатурн във Водолей и Юпитер в Риби показват една твърде
повишена дейност. Това е все едно на същото дете да дадем само
друго име.
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Тук даваме делението на планетите, както се срещат в повечето
съчинения по астрология:

Знак

Управител

Екзалтация Падение

огън

19◦

земя

3◦

Заточение

21◦

въздух
вода

15◦

28◦

15◦

27◦

21◦

19◦

огън
земя
въздух

6

вода

3◦

огън
земя
въздух

,

вода

,

28◦

15◦

27◦

15◦

От тази таблица виждаме, че планетите са в падение в знака,
който е противоположен на този, в който екзалтират, и тяхното
заточение е в знака, който е срещу онзи, където те са управители. В
знака, над който е управител, планетата може да развие най-силното
си и най-чисто действие, в своето екзалтиране тя развива едно
облагородяващо, по-висше действие, а в своето падение – едно послабо и малко или много дегенериращо действие, в нейното
заточение пък дейността ѝ е твърде слаба и нечиста.
Преди откриването на Уран (1781г.), Нептун (1846г.) и Плутон (1930г.), за
единствени управители на Водолей, Риби и Скорпион са се считали, респективно
Сатурн, Юпитер и Марс. (бел. ред. бълг. прев.)
6

85

Ретроградната /Р /планета упражнява и по-слабо влияние, това
означава и едно отлагане на действието.
Колкото по-бавен е ходът, толкова е и по-слаб, а по-бързият ход
предизвиква и по-силно действие, и още по-бързо следване на
събитията едно след друго.
Ще се опитаме да дадем по един изработен тип за всяка планета.
Не е лесно всякога да се намерят тези типове между общоизвестните
личности, защото често не сме ги виждали, а трябва да се справяме с
бюстове в музеите, фотографии и биографии. Между своите познати,
обаче, всеки, без труд може да посочи разните типове.
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СЛЪНЦЕТО ( )
Тип: Полковник Олкът. Знакът
в

е изгрявал заедно със Слънцето

на M.C.

Слънцето се почита като бог на деня и неговият символ, огънят,
се е почитал цели векове от поклонниците на огъня. В митологията
Слънцето се представя чрез Фебус, бог на Слънцето, Аполон, Хелиос и
т.н.
Онези, които попадат силно под влияние на Слънцето се
стремят към величие, по-високо положение и мощ. Слънцето
представлява в хороскопа духовният принцип, същинският човек,
индивидуалността. В ориенталската литература то се казва Сан или
Санси – слънчев бог. Слънцето изпраща своята жизнена сила, Прана,
през Вселената и така то в хороскопа е същевременно символ на
жизнена сила и на по-висш интелект. Влиянието на Слънцето, както
и това на Луната е най-важното в хороскопа и при разглеждането на
един хороскоп, тези два центъра изпъкват на първо място. Ако
Слънцето е силно и добре поставено в хороскопа, означава добра
морална сила на характера, а при лошо положение и аспектиране,
означава обикновено ненормалност, високомерие, егоизъм и суровост
спрямо подчинените. Слънцето, чрез своите стоплящи лъчи,
способства на всичко да живее и да поникне, то ни дарява топлина, а
от него идат и всички видове изкуствена топлина, от които нашият
живот, в много отношения и по много начини, става приятен, защото
това, което ни доставя нашият огнен материал, във форма на топлина
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и светлина, не е нищо друго, освен сгъстена слънчева енергия
/топлина/. И какво друго е електричеството, освен слънчева енергия?7
Като сравним седемте планети на нашия Космос със седемте
цвята на спектъра и със седемте тона на октавата, ние намираме, че
кореспондира с оранжевия цвят и с нотата До /С/. Слънцето управлява
сърцето, артериите, дясното око у мъжа и лявото у жената.
няма
северна или южна широчина, то върви по видимия път на
еклиптиката. Неговата средна скорост е 54 мин. 8 сек. за 24 часа.
Напречният му разрез е 111 и половина пъти по-голям от разреза на
Земята, големината, масата му е 1 и половина милион пъти колкото
Земята. Гъстотата на Слънцето възлиза на 0,25 като се вземе Земята
като единица. Обръщането около остта му се извършва за 25 дни, 7
часа и 40 мин., обемът му надминава Земята 1,305000 пъти, а масата
му 332, 000 пъти. Слънцето екзалтира в 19гр. на Овена и е в падение в
19гр. на Везните.
Когато Слънцето заеме силно място в хороскопа, то прави
тялото силно и енергично, със силни кости, червено лице, високо и
широко чело, светло-руса и къдрава коса. Държането е
самосъзнателно и заповедническо, погледът проницателен. Роденият
е леко раздразнителен, но примирителен. Когато Слънцето е
замъглено и силно поставено, то прави човека горделив и арогантен,
упорит и повърхностен, неспокоен и понякога жесток, особено ако
Марс или Сатурн му повлияват зле.
Хармоничното слънчево влияние прави човека съвестен, честен
и благороден. Слънцето управлява сърцето и болестите му са болести
на този орган. Слънцето дава живот на Вселената, така и сърцето дава
живот на тялото. Затова положението на Слънцето и на аспектите,
които то приема, е от най-голямо значение в хороскопа. Слънцето е
7

Виж „Cosmos and Microcosmos“ от C. Aq. Libra
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господарят на всеки живот, а Луната е формодателят. Всеки живот се
проявява във форма, затова трябва да се изучат аспекта, който
образуват помежду си Слънцето и Луната. Един добър аспект между
тях означава, че животът може да се прояви хармонично във формата,
или с други думи: индивидуалната и личната страна на нашето
същество действат в хармония заедно. (Луната-личността). Задачата
на човека е да подчини Луната или формената страна под по-висшата
или слънчевата на своето съществуване и до такава степен, до каквато
успее в това, той ще бъде господар на съдбата си и ще „управлява
своите звезди“.
Слънцето упражнява най-голямото си влияние през втората
половина на нашия живот. През първата половина на живота, особено
в детството, дава тон формата или влиянието на Луната. Естеството на
слънчевото влияние е сухо и горещо, както това на Марс, но поумерено.
Аполон, Слънчевият бог, в старите предания се представя като
един вид демон, който праща нещастие и чума по животните, но
същевременно и отклонява злото. Седмият ден на месеца се считал за
рожден ден на Аполон и се празнувал като такъв. Той е
същевременно и бог на истината и чистотата, но се почита и като бог
на войната, (съгласие между влиянието на Слънцето и това на Марс).
Той бива уподобяван като младеж с царствена и сериозна външност,
въоръжен със стрела, лък, лира или триножник.
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ЛУНАТА (
Тип: Елена Блаватска. Знакът

)
е изгрявал.

аспектирана и силно поставена в 4-ти дом, знакът на

добре

.

Луната е почитана под различни имена и символи. Някои
от тях са: Сития, Изис, Селеке, Артемида, Персефона, Прозерпина,
Сома.
Древните знаели, че Луната във висока степен влияе върху
момента на рождението, и затова в митологията я представят, че
влияе на раждането на брат ѝ Аполон.
Луната владее над течностите в тялото като слюнката, лимфата и
жлезите, гърдите, червата, мехура, лявото око у мъжа и дясното у
жената, и причинява болести на тези части, като болки в стомаха,
колики, задуха, шарка, спазми и пр.
Тя представлява в човека душата, с нейните различни усещания
и прояви, като страсти, желания и емоции. Тя представлява нисшия
човек, както Слънцето представлява висшия. Луната, поради
близостта си до Земята е най-важния канал, чрез който се проявява
енергията, жизнената сила на Слънцето, като виляе върху Земята и
върху всичко по нея. Всичките планети представляват такива канали,
тяхното влияние е слънчева енергия, модифицирана чрез
индивидуалния характер на всяка планета.
Луната изминава своя път през дванадесетте знака на зодиака
около Земята за 27 дни, 7 часа, 43 мин., и 36 сек. Тя не върви като
Слънцето точно по еклиптиката, а се отклонява на север и на юг от
нея, има следователно ширина, както планетите. Големината на
Луната е приблизително 1/50 от големината на Земята, напречният ѝ
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разрез е 2160 мили (на Земята е 7026). Скоростта ѝ се мени между 12гр.
и 15 гр.15 мин. за 24 часа.
Там, където Луната заема твърде силно положение в хороскопа,
тя произвежда здраво тяло, с къси ръце и крака, с пълни ръце и нозе
(малки). Лицето е кръгло и бледо, очите-сиви. Характерът е
симпатичен, но променлив, а когато Луната получи лоши аспекти,
тогава тя прави човека ленив, извънмерно чувствителен, страхлив,
меланхоличен, недоверчив – според планетите, които изпращат
лошите аспекти. Онези, които попаднат силно под влиянието на
Луната, често прекарват един истински цигански живот, те копнеят за
промени, макар че дълбоко в сърцето си мечтаят за приятно домашно
огнище. Извънредно чувствителни са към външни впечатления, но
обикновено прекарват труден живот. Страдат от мечтателност.
Природата на Луната е флегматична, студена, влажна и променлива.
Древните са имали едно особено деление на зодиака, според
четирите фази на Луната (всяка от по 7 дни приблизително), в 28
лунни дома и на всеки от тези домове приписвали особено влияние.
Сега това деление не се употребява и значението му се е изгубило.
Заслужава, обаче, да се направят проучвания в това направление.
е голяма събирачка на хармоничното и нехармоничното,
което идва чрез аспекти от други планети.
Луната, добре аспектирана в един ъглов дом, е една гаранция за
успешен живот. Особено много помага добрият аспект с Юпитер и
Венера за достигане на доброто в материалния свят. Един от найлошите аспекти в хороскопа (особено в женски хороскоп) е квадратът
или опозицията със Сатурн.
Трябва да се обърне внимание на фактът, че Луната приема
характера на знака, в който е поставена, например, ако стои в
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ще се

прояви влиянието на Марс в импулсивност и пр., в добър и лош
смисъл, според аспектите.
Лошо аспектираната Луна е сигурен знак за слабо здраве,
особено през първите 7 години от живота.
Луната има голямо влияние върху всичко, което има връзка с
медиумизма, спиритизма, психометрията и пр. Ако позицията и е в
някой от окултните домове (4,8,9,12) и ако са на лице аспекти с

или

, можем да заключим с увереност,че тези склонности присъстват,
освен ако Марс не играе първостепенна роля в живота по аспект или
силна позиция. В този случай много от това, което хороскопът сочи,
няма да се изрази, защото сетивата и сетивността „свирят първа
цигулка“.
За интелектуално мислене, аспектът с Меркурий е твърде
благоприятен, като към хладното, логическо мислене на
въображението на Луната.
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се прибавя

МЕРКУРИЙ (

)

Тип: Джо Чембърлейн8, въпреки че неговият Меркурий беше във 2ри градус на Рак, външният му вид и характер е на меркурианец.
Меркурий е изразът на всички планети, взети вкупом, и затова
го наричат Хвъркатият пратеник на боговете. Думата „богове“ тук
означава планетните духове. Халдейското им име е „Наво“ („Nebo“),
което значи „знание“, същото значение имат и еврейското, гръцкото
и египетското название. Думата „наво“ намираме и в много
исторически имена: Навуходоносор (Nebucadnezar), Навопаласар
(Nabo-Polasser ) и др. То означава още и мощ, сила, затова и много
вавилонски царе са се наричали така.
Меркурий е богът на крадците и търговците. Това наистина не е
ласкателно за последните, да бъдат в същата рубрика с първите, да
имат общ бог. Цветът на Меркурий е жълт, нотата му е Ми (Е). Порано името му е било Хермес. Символът му е Кадуцей (жезълът,
около който са увити две змии, гледащи в огледало). Богът Меркурий
винаги се представя с този символ. Той владее мислителния център
на мозъка, паметта, речта, носовите крила, дробовете, нервите, ръцете,
краката. Неговите болести са афекти на тези органи, например
дефекти на говора (заекване), пресипване на гърлото, нервно кашляне
и пр.

Джоузеф Чембърлейн (8 юли 1836 – 2 юли 1914), британски политик . Кмет на
Бирмингам (1873-1876). Министър в няколко правителства на либералите (18801886), министър на колониите в две правителства на консерваторите (29 юни 1895-16
септември 1903). Един от идеолозите на колониализма.
8
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Понеже се намира много близо до Слънцето, Меркурий, гледан
от Земята, понякога не се отдалечава от Слънцето повече от 28 гр. и
затова може да образува с него само няколко аспекта.

След Луната Меркурий е най-бърз в своето движение. Средната
му скорост е 59 мин. и 8 сек. за 24 ч., но може да достигне скорост от 1
гр. и 40 мин. за 24 ч. Той изминава приблизително в 87 дни пътя си.
/Р/. Обемът му е 1/20 от този на Земята. Гъстотата му е 1.26.
Той по природа е колеблив, променлив, студен и сух. Чрез
силната позиция в хороскопа той упражнява влияние върху
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структурата на тялото и характера, тялото прави възслабо и гъвкаво,
дълги ръце, тясно и дълго лице, тънък, издаден и често остър нос,
коса и брада черна и тънка, движение и ход бързи, чело добре
развито, а с това и органът на мисленето.
Неговото влияние създава хора на литературата и на точните
науки; те са твърде възприемчиви, точни и бързи в аргументирането,
а често и добри оратори и писатели. Недостатъците, които причинява
Меркурий са егоизъм, своенравие и самохвалство. Този последният
недостатък може да се изрази с: „Бог знае всичко, но един
нехармоничен Меркуриев тип знае всичко по-добре.“
Както Луната, Меркурий взема цвета на знака, в който е
поставен, например в огнения знак той прави мисленето остро и
навременно, във въздушните знаци Везни и Водолей – идеалистично
и художествено, в Близнаци е проницателен и художнически ум, в
Скорпион прави човек заядлив и под настроения и пр.
По-нататък зависи от аспектите, които Меркурий получава от
другите планети. Всеки аспект е благоприятен и докарва дарба за
лесно приспособяване, но лошите аспекти докарват едновременно и
голямо непостоянство и мъчнотии в концентрирането на мислите.
Един добър аспект със Сатурн прави ума способен за концентрация и
за вдълбочителни научни занаятия изобщо. Един добър аспект с
Венера дава вкус и любов към изкуството и към всичко елегантно и
хубаво, но в някои случай – чувственост и повърхностно схващане.
Един добър аспект на Марс дава смелост, самоувереност,
предприемчивост, готовност, любов към аргументиране и сила за
преодоляване на препятствията, докато например един лош аспект на
Сатурн докарва противното, а именно липса на кураж и
самоувереност, липса на енергия, страхливост, стеснителност и пр.
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Един добър аспект на Уран прави ума оригинален,
изобретателен, интуитивен, във всичко различен от обикновеното,
всекидневното. Под това влияние характерът може да се види странен,
непонятен, но оригинален и, във всеки случай, интересен. Такива
хора са врагове на всичко делнично, на всяко имитиране. Един добър
аспект на Нептун, при по-ниско развитие на индивида, ще докара
особена наклонност към бленуване, разсеяност в мисленето, на повисоко развитите индивиди ще дарува високо развито художествено
чувство, една дарба да се отгатват тайните на природата, с други
думи, да виждат онова, което за мнозина не съществува, да мислят
гениално, да разбират метафизичното. За да се убедим в тези влияния
на Нептун достатъчно е да проучим хороскопите на Шели, Лист,
Рубенщайн, Рудолф Щайнер и др.
От околната среда на новороденото дете Меркурий представлява
в хороскопа по-младите братя и сестри.
За действието на Меркурий в разните знакове ще се говори посетне.
Меркурий (Хермес) е бил син на Юпитер (Зевс) и на Майя
(богиня). Представят го като посланник на боговете, и като божи син,
у него се проявява голямо безпокойство, лъжливост, остроумие и
крадливост. Той например открадва 50 говеда, но така ловко излъгва,
че Аполон избухва в смях. Като бог на пастирите, представят го да
води или носи един овен. На краката си той има крила, а на главата
си – картонена шапка.
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ВЕНЕРА (

)

Така наречената хубавица, гръцката Афродита, у финкийците се
нарича Астарта, у вавилонците – Нана, у асирийците Ищар, у
евреите Асторет. Завръщането на изгонената Ищар от царството на
Хадес на земята, това е асирийският символ на идещата пролет.
Влиянието на Венера е добро. След Юпитер тя е най-големият
благодетел. Нейният тон е Ла (А), а цвета и жълто-синьо. От древните
в наричана още Астарта, Афродита, Фрея, Лакшми (жената на Вишну).
Тя е била богинята на брака, на любовта, на хубостта. Известна е под
името Луцифер и Хеспер. Венера била жена на Вулкан.
Тя владее над утеруса (матката), половите органи, овариите
(яйчниците), шията, ефстахиевата тръба, кръвоносните съдове,
гърдите, бъбреците, челюстите, а нейните болести са в повечето
случаи последица от извънмерна чувственост.
В хороскопа тя представлява по-старата сестра, жената, майката,
любовницата. Средната ѝ скорост достига 59мин. и 8 сек.,
следователно еднаква със Слънцето и Меркурий. На големина е почти
еднаква със Земята. Тя се движи през течението на 42 дена назад,
изглежда неподвижна 2 дена, когато движението ѝ преминава в
обратно направление напред. Най-голямата ѝ скорост е 1гр. 20мин. за
24ч. Гъстотата ѝ е 0,92.
Природата на Венера е женствена, влажна и студена. Когато тя
заеме силна позиция в хороскопа, това води към по-ранно влечение
към другия пол, към любов към всичко хубаво и хармонично, но
същевременно и към удоволствия и задоволяване на всичко
чувствено. Последното качество става преобладаващо, докато
влиянието на Венера се пречисти чрез Юпитер и Сатурн. Марс
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(страстта) – другият полюс на Венера, трябва да бъде победен, за да се
прояви във всичката си чистота и хубост деликатното действие на
Венера.
Ние можем, следователно, да различаваме два типа на Венера:
висшият, който търси хубостта, идеалистичният и нисшият, който
търси чувствена наслада.
Венера дава една доста късо, пълно тяло, с кръгло луничаво
лице, бляскави, мили очи, трапчинки в бузите и брадичката, приятен
глас. Доброто ѝ влияние прави родения любезен, услужлив,
човеколюбив, артистично настроен, но при силно афектиране –
безгрижен и чувствен. Последното става под влиянието на Марс.
Следователно, всеки аспект на Марс, пък и на Уран, трябва да считаме
за неблагоприятен, понеже последната планета винаги дава на
сколонностите на Венера особени нюанси
Лошо аспектиране на Венера в мъжки хороскоп, означава, че
новороденият няма за дълго да се спогажда с другия пол. Същото е
означено и в женския хороскоп, където Марс (противоположният
полюс на Венера), е зле аспектиран. При добри аспекти може изобщо
да се приеме противното.
В митологията Венера се представя ту съвсем гола, ту обвита в
морско-зелен воал (като родена от морска пяна). В повечето случаи тя
е придружена от лебеди и гълъби и от сина си Амур (Купидон).
Афродита се споменава обикновено във връзка с раздялата с пролетта,
и това се символизира от легендата за Афродита и Адонис.

98

МАРС (

)

Марс бил бог на войната и лова. Той бил син на Юпитер (Зевс) и
на Юна, бил много почитан в римската империя. Представят го като
строен мъж с шлем и щит, често в бойна колесница, направляван от
богинята на войната Белона, и теглен от два коня. Марс е бог на
борбата, на силата, в библията Марс се символизира от дявола.
Марс управлява лицето, жлъчката, вкуса, лявото ухо, половите
органи и мускулната система, и причинява в тези части заболявания.
Болестите му са заразителни, като треска, пришки, остри циреи и пр.
Марс поставя своя отпечатък върху своите деца, за да ги отличава.
В хороскопа Марс представлява по-старите братя, а в женски
хороскоп-съпругът.
На гръцки се именува още Арес, египетски – Артест,
санскритски – Авахоек. Тонът му е ре (G), цветът му червен (тъмно
марсово-червен). Диаметърът му е 5000 мили, а диаметърът на Земята
е 7,926 мили. Обиколката му през 12-те знаци е 20 месеца средно.
Гъстотата на Марс е 0.45. Марс има две луни (много малката Ерос,
която се намира между Земята и Марс не се взема под влияние).
Нейното влияние е неизвестно. Някои я причисляват към
астероидите, обаче тя се намира на друго място.
Естеството на Марс е лошо, горещо и сухо, холерично и огнено.
Изобщо Марс владее над животинското царство, а в човека – над
животинските наклонности и качества. При силна опозиция в
хороскопа той създава сухо тяло, със силни мускули, високо, с
мършава глава, отгоре на темето разширена. Брадичката е остра.
Костната система е силно развита. Марс често дава червена или
светло-руса, къдрава коса, особено в асцендентите.
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Характерът е охотен за борба, смел, великодушен, възбудителен,
отвреме навреме буен. Марсовият тип не се плаши от нищо, а чрез
силните влечения, които го карат да действа, и чрез своята силна воля,
той обикновено успява в своите предприятия. Където не успява, там
причината седи в голямата му бързина и прекалена ревност, чрез
които работата му често се уврежда.
По-нисшият Марсов тип, особено при силно наранен Марс, е
много опасен, често жесток, предател и винаги груб. Ако и Сатурн
съдейства в това направление на Марс, (или му противодествува),
тогава имаме един пълен тип на бандит и разбойник, убиец.
При високо развито Его, Марс не се проявява по същия начин,
но той не ще пропусне, при силна позиция в хороскопа, да наложи
своя отпечатък на личността, във формата на импулсивност, буйност,
чувственост и пр. Занаятието на онези, които попаднат под
влиянието на Марс е занимание с желязо и остри инструменти, или с
люти течности, например металоработници, ковачи, леяри, огняри,
касапи, бръснари, дърводелци, войници и всички други, които имат
работа с военни работи, хирурзи, химици, зъболекари.
Марс е сина на Зевс и на Юна. Като бог на войната той
символизира особено силата, смелостта и храбростта. Изобразяват го
като млад, силен герой, или гол, или напълно въоръжен с шлем на
къса, гъста коса, с малка уста и дълбоко хлътнали очи. Той е въоръжен
с копие и щит. В неговата среда има спорт, борба и несъгласие, и
затова боговете го избягват. Марс = март, априлски проливни дъждове
, ноемврийски бури
. В двата случая Марс е управител на знака,
където се намира Слънцето през март и ноември.
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ЮПИТЕР (

)

Тип: Едуард VІІ, той е имал изгряващ Стрелец и управител
Юпитер на асцендента. Също и експрезидента Тафт. При него
експанзивната природа на Юпитер най-добре се проявява.
Големият благодетел на човечеството е символ на мъдростта. У
древните гърци той е баща на боговете Зевс, у северните народи –
Тора, у египтяните Амон, у халдейците и вавилонците – Мерадах или
Бел Мерадах. Той е бог на справедливостта и правото. Обикновено го
представят седнал на златен трон, с лъчи от мълнии в едната ръка и
жезъл в другата, с дълга, вълнообразна брада, а при краката му един
орел. Нему били посветени, между другото, и храмовете на Амон и
Додона.
Юпитер
управлява
белия
и
черния
дроб,
кръвта,
храносмилателните органи и дясното ухо. Когато е наранен може да
причини болести на тези части. Изобщо Юпитер владее над
растителното царство и върху идеалистичните наклонности у човека.
Щом се потиснат по-нисшите наклонности у човека, той
развива у него имагинативното съзнание,
предшественика на
интуицията и инспирацията. Символът на Юпитер означава духът,
(тук интелектът), символизиран от
се е издигнал над
ограниченията на материята (+), и вследствие на това е станал
свободен в своя имагинативен полет.
Неговатаестество природа е умерено топла и влажна. Цветът е
виолетов и индиго, тонът е Ре (B).
На асцендента или в добри аспекти към асцендента, или към
Слънце и Луна, Юпитер е знак на добро здраве и успех в живота. Тъй
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като неговото действие причинява едно разширение, една
експанзивност или обширност, както в материалните, тъй и в повисшите области, то той разширява не само нашето съзнание, но
прави тялото едро и силно, ако стои в дом, която представя тялото, а
именно асцендента.
Юпитеровият тип е любознателен, има добро телосложение и
склонност към затлъстяване, плешивост и високо чело. Очите са
пълни. Погледът отворен и предразполагащ. Косата е обикновено
светла и цветът на лицето свеж и светъл.
Диаметърът на Юпитер е 10,8 пъти по-голям от земния, обемът –
около 1400 пъти по-голям от земния. Гъстотата му е равна на 0.23.
Юпитер има 5 луни. Той е най-голямата планета в нашата слънчева
система. Обиколката си около Слънцето той извършва за около 314
дни и 12 часа. Средната му бързина е 5мин. за 24 часа. Той остава 130
дни назад и 4 и половина дни наглед е неподвижен.
Той стои около една година в един и същи зодиакален знак.
Една силна позиция на Юпитер, например на асцендента или на
M.C.m или един добър аспект на Юпитер със Слънцето и Луната, или
с управителя на асцендента, или най-после един добър аспект на
Юпитер с Венера, значително ще подобрят един силно афектиран
хороскоп. Доброто може да ни застави да го чакаме известно време,
но при едно силно влияние на Юпитер то най-после ще дойде. Затова
юпитеровият тип е жизнерадостен, пълен с надежда и оптимизъм –
той има доверие в своята добра звезда, и употребявайки този израз,
той обикновено не разбира неговото същинско значение.
Юпитер прави роденият
под неговия знак човек
доброжелателен, приятен, справедлив, популярен, внимателен; но ако
получава силни афектации, или ако той стои в знак, който не
хармонира с природата му, тогава го прави горделив, тщестлавен,
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самолюбив, високомерен и лицемерен, и преимуществата на
юпитеровото влияние се изменят в склонност да се върви по общото
течение и за лесно сприятеляване с всекиго. Тенденцията да желае да
бъде общителен и да прави впечатление насила е присъща на
юпитеровия тип.
Богът Юпитер се представя в митологията различно: седнал на
престол със светкавица в дясната ръка, жезъл в лявата и с диадема на
главата. Има дълга вълнообразна брада. Орелът в нозете му е
любимата му птица. Зевс се изобразява също и седящ дънер от дърво,
с петел е скута, като символ на събуждащото се утро. При Сатурн ще
се каже повече за Зевс като бог.

103

САТУРН (

)

Сатурн е канала, през който всички трябва да минем, ако искаме
да изведем съзнанието си на една по-висока степен и чрез
имагинация, интуиция и вдъхновение да постигнем едно по-добро
понятие за човека и за Космоса. Той е „Пазачът на Прага“ и като такъв
ни показва какво имаме да преодоляваме в нисшите си наклонности
и качества, преди да престъпим прага. Той е чистителят,
символизиран в Библията чрез Сатана, прелъстителя, а в човека е
представен в нисшето Аз. Той е Ариман, който ни дава за всичко
фалшиви представи и не ни дава да видим истинския фон на нещата,
както това впрочем е изразено в неговия символ (

), тоест материята

(+) над душата ( ). С други думи духа изглежда като подчинен на
метерията и ограничава мисълта до материята.
Сатурн представя хладното мозъчно мислене. Щом урокът бъде
научен, духът почва да владее над нисшето аз, то символът се обърща
на юпитеров ( ), където душата е поставена над материята. Тогава се
явява Сатурн като по-висш Юпитер, не като носител на
имаганативното съзнание, а като носител на интуицията и чрез това
той става извор на знанията, събирани в предишни животи, отворени
за нас и нашия кръгозор неизмеримо се разширява. Преди това обаче,
ние трябва чрез упражнения (мислене), да развием латентните
мозъчни клетки, за да могат те да послужат като канали за нашите
опитности,
събирани в
по-раншните
ни съществувания.
Следователно и тук, нашите физически мозъци са инстументът.
Обикалянето на Сатурн около Слънцето трае 29год. 167дни и 5 ч.
Той остава значи 2 ½ г. в един зодиакален знак. Средната му скорост е
2м.1сек. Диаметърът му е 10 пъти по-голям от този на Земята,
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материята (масата му) е 90 пъти колкото Земята, а обемът му е 750
пъти. Гъстотата му е само 0.11. Сатурн се връща около 140 дни назад и
5 дена изглежда неподвижен. Цветовете му са сива, черна и зелена,
тонът е до (D) .
Според митологията Сатурн гълта децата си, но ги оставя да се
родят отново щом познаят силата му. В това виждаме, че доброто
влияние на Сатурн води към възвишение, а лошото му влияние се
изразява в разни форми на ограничение, като студ, жестокост,
равнодушие, небрежност, скъперничество, недоверие, фалшивост,
подлост, страхливост, боязън, меланхолия и апатия. Онези, които
силно попадат под това нисше влияние на Сатурн, прекарват наймизерно съществуване и често свършват със самоубийство. Такива
хора се познават между хиляди други по слабата си, малко приведена
конструкция, черна коса, тънка брада, дълго и хлътнало лице, тъмни
и мрачни очи, които никога не ни поглеждат право в лицето, а са
насочени към земята. Такива хора нямат успех, каквото и да
предприемат, те разпространяват около себе си една атмосфера на
мизерия и печал, което отблъсква другите. Те обичат уединението.
Сатурн владее над костите и ставите, черния дроб, далака,
лявото ухо и коленете. Изобщо се казва, че минералното царство се
владее от Сатурн, и така той управлява в нашето тяло онези части,
които служат за опора и съединение в тялото. Всичко конкретно и в
нашето мислене попада под Сатурн.
Ако Сатурн заеме силна позииця в хороскопа и получи добри
асепкти, той дава трайност, сила за работа, дълбоко-мислещ ум, дарба
за съсредоточаване, интуиция, съобразителност и такт. Той е особено
зле поставен на M.C. и в 4 дом. Когато получи лоши аспекти от други
планети на M.C. той причинява големи затруднения във всички
предприятия, честта постоянно бива застрашавана и падането е
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близко и лесно възможно. В 4-ти дом предсказва печална старост и
уединение, далеко от приятели и роднини. Във 2-ри докарва
сиромашия, в 5-ти бездетство или мъки и болки заради децата, в 6-ти
болест, в 7-ми закъснява брака или му влияе неблагоприятно, както и
върху всичко, което спада към живота на семейството.
Силен Сатурн има голямо значение в хороскопа. Той съставлява
верен приятел, на когото винаги може да се разчита.
Абрахам Линкълн е без съмнение един бележит сатурнов тип.
Когато нисшето влияние на Сатурн бъде победено, той дава
голяма сила чрез благоприятното въздействие върху мисленето, и
чрез изключването на всяка бързина и импулсивност. Така човек
свиква да мълчи и се отказва от безполезно аргументиране и
критикуване. Той е човек с малко думи, рядко дава положителен
отговор, но каквото каже, казва го право. Чрез държанието си показва
истинността на поговорката: „Мълчанието е сила“. Повечето
бележити хора са имали Сатурн в хороскопа си. Гьоте е има Сатурн на
върха на 1, Наполеон – в 10, Шели – на 4, А.Линкълн – на върха на 1,
Байрон – в 4, Дикенс – в 4, Едисон – в 4, Стенли – в 1 и т.н. От тук
следва необходимостта при разглеждане на хороскопа да се познава
моралното становище на родения в респективния момент човек,
защото при по-нисш тип Сатурн е твърде неблагопирятен, когато не е
добре аспектиран, и се намира в ъглов дом, особено в 1 и 10.
В митологията Сатурн се представя като стар човек, който държи
в дясната си ръка една коса, а в лявата змия, навита кръгообразно, а
краят на опашката ѝ е в устата му.
Сатурн, най-младият от синовете (титаните) на Уран, грабнал
владичеството на баща си и дори заел неговото място (физическа
манифестация на Земята). Било му предсказано, че един от синовете
му ще го свали от престола и затова той глътнал всичките си деца
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(победа над нисшите качества на Сатурн). Но най-младият, Зевс
(Юпитер), бил спасен от майка си. С помощта на своите братя посетне, Зевс започнал борбата против Хронос и другите титани; от
която борба Зевс излязъл победител (знакът Сатурн се обръща
наопаки и става символ на Юпитер), вместо материята да владее духа,
сега духът владее материята.
Титаните биват хвърлени в ада (тартара), с други думи нисшите
наклонности се връщат пак там, откъдето са произлезли.
Зевс дели световното владичество с братята си, той сам постига
владичество над небесното царство, Посейдон получава морето и
водите, а Плутон владее над преизподнята и царството на сенките,
където той се оженва за Персефона, дъщерята на Денетра (Церера).
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УРАН ( )
Тип: Емануил Сведенборг е имал Уран в силен аспект към
Слънцето и Луната.
Тази планета, наричана още и Хершел (на името на откривателя
си), въпреки че според Кант-Лапласовата небуларна теория, дължи
своя произход на Слънцето, не принадлежи вече на нашата
триизмерна природа.Тя представлява, подобно на Нептун, преход от
третото към четвъртото измерение, затова и влиянията, които
произтичат от нея са забъркани и особени. Само ония, които са
развили съзнанието си в по-голяма степен, могат донякъде да
отговорят на по-високите ѝ трептения, но те са още малцина.
Мнозинството не реагира, или реагира по твърде несъвършен начин.
Последните са ония, които имат твърде застъпен Уран, но не са още
достатъчно еволюирали, за да го разберат. Резултатът е
ексцентричност, голяма независимост и импулсивност, странни, даже
глупешки маниери и привички; те проявяват особености, често
непонятни за другите, а даже и за тях самите. Те действат под
импулси, чиито произход и сами не знаят. Един ясен пример за това
своеобразно влияние на Уран, виждаме, без съмнение, в някои
футуристи, например кубистите, които продуцират обикновено един
вид позитивен хаос – нещо твърдо и решително, нещо което не се
среща при Нептуновия хаос (виж Нептун). Двете планети, значи двата
импулса за явяването на ексцентричното изкуство, което колкото и
необяснимо и чудно да е за нас, пак съставлява преход, предтеча на
бъдещето изкуство, което ще се развие под мистериозното влияние
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на тази планета. Сегашните опити представляват само сричането на
едно дете.
Ако индивидът е високо еволюирал, то влиянието на Уран се
проявява, освен в необикновеността – и в любов към всичко
необикновено – в силно влечение към окултни изучавания, към
астрология, любов къ старини и въобще към неща, които са в тясна
връзка с гениалното. Въздухоплаването иде под Уран, при авиаторите
винаги ще намерим в хороскопа силно влияние на Уран. Нещастният
холандски въздухоплавател Ван Маасдайк например е имал Уран в
Близнаци (въздушен знак), квадрат с Марс и Марс в 10-ти дом (домът
на призванието).
Те изпъкват чрез вродените си дарби на интуиция, вдъхновение
(инспирация) и ясновидство в изучаване главно на живота и
природата; те намират разрешения там, дето други не виждат
светлина. Тази е причината, поради която трябва да търсим
откривателите между урановите типове. Техният живот е на една повисока октава, тъй да се каже, от този на обикновените хора.
Освен това на Уран се гледа и като на една по-висша октава на
Меркурий, поради което болезнеността в по-нисшите типове се
изразява в мисленето. Той е планета на висшия интелект. Нептун е по
същия начин една по-висока октава на Венера, и виждаме, че
болезнеността при по-нисшия тип се изразява в чувствата ( виж
Нептун).
Четем в гръцката митология, че Сатурн бива кастриран от Уран,
значи и тук, пак намираме в символическа форма, че Сатурн трябва
да се освободи от ниските си наклонности, за да може да се възвиси
до по-високото съзнание на Уран.
Обиколката на Уран трае 83 години и 151дни. Той остава значи
около 7 години в един и същи знак на зодиака. Обемът му е 60 пъти
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колкото земния, масата му е 14 пъти колкото Земята, а гъстотата му е
0.25. Уран има 4 луни, чието движение около планетите се изменя
много от луните на другите планети.
Астролози,
окултисти,
спиритуалисти,
хипнотизатори,
въздухоплаватели, електротехници, антиквари са силно под влияние
на Уран. Уран мрази всички условности, във всичко е оригинален и
много импулсивен. Естествено много зависи от аспекта или знака.
Във въздушния знак Уран е най-добър.
Подобно на Сатурн и Марс, Уран се числи към злосторниците и
той е действително такъв в лошите си аспекти. Връзките и
паралелите му действат неблагоприятно само върху стария характери,
които се държат за старото. Тези аспекти означават за тях, че трябва
да се откъснат от старото и условното. Тук Уран изпълва призванието
си към по-широкото и по-напредналото. Ние не можем да мислим и
постъпваме така, както нашите прадеди – колкото и хубави и добри
да са техните мисли – ние можем да вземем поука от тях; трябва
обаче, в същото време, да помним, че всичко се развива и разширява,
така също и съзнанието, и мисленето. Уран е пионерът, реформаторът
и всеки, който съдейства на този напредничав дух, ще вижда в Уран
не причинителя на зло, а причинителя на добро. Уран символизира
преходът към една по-висока степен на съзнание и в същото време
към едно по-високо измерение, защото едновременно с
разширението на съзнанието, открива ни се един свят, който се
прониква в повече измерения от трите на физическия свят. Тогава
започва „нов живот“ по „нови пътища“.
Уран ни открива, значи, прехода към един нов свят от
четвъртото измерение (астралния), който винаги ни обкръжава, но
става видим за нас след пробуждащато влияние на някоя планета,
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принадлежаща на една по-висока октава. Затова наричат Уран още и
планета на ясновидците. Уран влияе на аурата.
Уран, изникнал, според митологията от хаоса, от безкрайното
празно място, и станал небе на Гея, (Земята), значи влязъл в брак със
Земята. Техните деца били Титаните, от които Кронос (Сатурн) бил
най-младият.
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НЕПТУН ( )
Тип: Лев Толстой имал Непутн в VII дом.
Каквото се каза за Уран, по отношение висотата на неговите
трептения и невъзможността на почти цялото човечество нормално
да им реагира, същото важи и за Нептун, в още по-голяма степен. И
той вече не е само в триизмерното състояние, в което е нашата Земя,
и в която нашите сетива възприемат това, което ни окръжава. От там
и голямата мъчнотия да отговорим на висшите трептения на тази
планета.
Нептун (Психея, Посейдон у древните гърци) е в по-голяма
степен планета на хаоса, отколкото Уран. Хаотичното тук се проявява
повече в чувствата, отколкото в мисленето, защото както виждаме, на
Нептун можем да гледаме като на по-висша октава на Венера.
Всичко мъгляво и непостоянно, както и особено изящните
изкуства, свирене на цигулка (свирене с чувство) и живопистта са под
знака на Нептун. Един добър аспект на Нептун към Слънцето, Луната
или Меркурий, дава често склонност и талант към изящните
изкуства, понякога, при високо развита индивидуалност, създава
гений, в което можем да се уверим от различните хороскопи на
гениални хора (Данте, Рихард Вагнер).
Тази планета е открита едва в 1846г., следователно
изследванията са сравнително от скоро и затова твърде малко се знае
за нея. Обемът му е около 100 пъти, а масата му 17 пъти по-голяма от
тази на Земята. Гъстотата му е 1.13. Има една луна.
Там, където Нептун заема силна позиция, например в ъгъл,
винаги може да се очаква една или друга особеност, понякога
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склонност или характерна особеност, върху която роденият не обича
много да говори, защото е зафадка за самия него. При аспект със
Слънцето, Луната или Меркурий може да се очаква малка искра на
гениалност, обаче, както споменах, само във високо развитите хора.
Върху нисшите типове Нептун има хаотично и изкривено влияние.
Вилхелм Фойгт имал Нептун, Меркурий и Сатурн в Риби, в 12
дом, и Марс квадрат с Уран, също в 12.
В асцендентите Нептун дава големи сини очи и едно много
жизнерадостно лице. Психометрията, ясновидството и телепатията са
особености, които идват под тая планета.
Нептун не е причинител на зло, но тъй като малцина могат да
отговорят на доброто му виляние, от мнозина се счита за такъв.
В хороскопите на двамата окултисти, Рудолф Щайнер и
Ледбитър, имаме два примера на силно и хармонично влияние на
Нептун. Първият има Меркурий съвпад Непутн в 5 дом в Риби, а
вторият Меркурий и Слънце, съвпад Непутн в 10 дом, във Водолей.
При първия влиянието е особено силно върху менталната, а при
втория – върху астралната област.
Нептун се различава от всички други планети по това, че
неговата луна обикаля около планетите в съвсем противоположно
направление от това на другите луни. Това е интересно за изучаване
в езотерическата астрология.
Нептун е най-добър във водния знак, особено в Риби. Той остава
в един зодиакален знак около 13 год. Както Венера се нарича планета
на любовта, така и по-високата ѝ октава, Нептун може да се нарече
планета на по-висшата, универсална любов на човечеството.
Много артисти и бъдещи артисти попаднат силно под
изкривяващото влияние на Нептун, правят впечатление със своите
необикновени дрехи и дълги коси. Изглежда, като че с особеното си
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държание и облекло, те искат да заместят онова, което им липсва в
изкуството. Те чувстват мъгляво, неясно и се проявяват също така в
своите творения. При тях никога няма да намерите острите контрасти
в линия и тон, които са отличителни особености при вилянието на
Уран. Необикновеното и непонятното се изразява по съвсем друг
начин при тази тайнствена планета.
Нептун, богът на морето, се изобразява като силен и въоръжен с
тризъбец, заобиколен с делфини и тритони. При все, че е познат като
неверен и вероломен съпруг, почитат го като бог, особено по
крайбрежията.
Неговият дворец е в морските глъбини при брега на Нехайя и 12те града на малоазиатския Йонийски съюз, празнували близо до
Самос празника на морския бог – Нептун.
Върху които части на земята минат колелата на колата му, /една
грамадна мидена черупка/, тях той прави плодородни и заедно с
нимфите, дава живот на един силен род.
Неговите живи атрибути са коня, бика и делфина.
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ГРАФОЛОГИЯ
Слънцето: Правилни кръгове, пълни криви и спирали
Луната: Неправилни изкривени линии.
Меркурий: Къси, остри линии, и нежни, деликатни извивки.
Венера: Ритмични извивки и криви.
Марс: Остри ъгли и ченгели; хубави, прави линии
Юпитер: Пълни, плътни линии и извивки.
Сатурн: Твърди, къси и прави линии, стегнати форми.
Уран: Странни, оригинални, хубави извивки и ченгели.
Нептун: Неясни и неопределени извивки и криви, прекъснати
тук-там и
ритмични.
Без съмнение ще се получат изненадващи резултати, ако се
проучат ръкописите на различните планетни типове във връзка с
горния списък.
Могат да се правят също така и съпоставки между планетния
тип и стила на писането, което му съответства.
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ГЕОЦЕНТРИЧНО ДВИЖЕНИЕ НА ПЛАНЕТИТЕ
обикаля всичките знаци на зодиака за 27 дни 7 часа и 4 мин.
Меркурий, Венера и Слънце ги обикалят за 1 година.
Марс – за 20 месеца, Юпитер – за 12 години, Сатурн-за 29 и ½
години.
Уран – за 84 години, Нептун – за 156 години.
Това е средното време. Поради ретроградното им движение
понякога времето бива или малко по-късо, или малко по-дълго.
Околоосното им въртене, сиреч-дължината на деня е:
За Меркурий, Венера и Марс приблизително еднаква с тази на
Земята, т.е. 24ч.
За Юпитер – 10ч. приблизително. За Сатурн – 10.30ч. За Уран –
9,30ч.
Възгледите на астрономите по този въпрос не се напълно
съгласуват.
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СЕТИВНИТЕ ОРГАНИ И ПЛАНЕТИТЕ
Меркурий управлява зрението.
Венера – пипането.
Марс – вкуса.
Юпитер – мириса.
Сатурн – слуха.
Уран – ясновидството
Нептун – психометричния сетивен орган
/Последните два сетивни органа тепърва се развиват/
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ПЛАНЕТНИ СФЕРИ
Една електрическа хипотеза: Как ни влияят планетите и в що
лежи същината на това влияние-подразбирам духовната му същина –
е въпрос, на който трябва да отговори езотеричната астрология,
доколкото това може да се изрази с думи. Тук мога да кажа само, че
онова, що сме навикнали да наричаме планети, е само една безкрайно
малка част от тяхната току-речи безконечна сфера, която упражнява
влияние върху нас. То е само физическият им силоцентър, както
трябва да смятаме и видимото Слънце, като физически силоцентър,
или като сърце на нашата планетна система. Същинските сфери на
планетите се проникват взаимно, а Слънцето прониква от своя страна
цялото. Слънцето, като сърце, препраща по цялото тяло на Вселената
(Космоса) своята жизнена сила (Прана), както човешкото сърце
препраща по тялото кръвта.
„Както горе, така и долу“.
Понеже ние възприемаме обикновено чрез нашите материални
сетива, а те винаги ни мамят, съставяме си една пре-ограничена
представа за планетите, и виждаме само онази малка част, която се
проявява за физическото ни око. Самата планета избягва от нашето
възприемане и така е с всичко, което ни окръжава. Ние възприемаме
само външната страна на нещата; – истинската им същина ни се
изплъзва.
Трябва да схванем, че естеството на планетите прониква Земята,
с други думи, проявява се върху нея и чрез нея, както и във всичко, що
живее и се развива. Така, ние достигаме до един по-добър възглед за
тяхното действие и влияние.
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Ако е нужно що годе материално обяснение, следното ще
хвърли до нейде светлина: Науката ни учи, че в и върху земната
повърхнина се движат постоянно магнетически и електрически
течения, подложени обаче на непрекъснати промени. Относно
нашата Земя, ние говорим за положителни и отрицателни
магнетически и електрически течения: Земята има свои магнетични
полюси, и т.н., и т.н. Накъсо – ние можем да смятаме Земята като
един огромен електро-магнит, а със същото право, разбира се, и
другите планети.
С тази представа много добре се съгласува това, което се знае за
специфичното тегло на Земята, а именно – ако вземем средното
аритметично на специфичното тегло на онази част от земната кора,
която ни е позната (суша и морета, взети средно-аритметично),
достигаме до едно специфично тегло на земната кора, близо 2.5. Ала
посочено е, че специфичното тегло на Земята е 5.4., а от това би
следвало да излезе, че по-голямата част от земната кора има
специфично тегло най-малко 6.5-7, а това число почти съвпада със
специфичното тегло на желязото.
Същото можем да очакваме и за другите планети, защото те са
произлезли от същия извор. При тях, обаче, поради по-малката или
по-голямата им гъстота, агрегатното състояние значително ще се
различава. Има едно друго състояние на трептеж, и тъкмо този
прехождащ към безкрайни промени трептеж е същинската причина
на Майя-илюзията, за всичко, което е материално. То е оново
трептежно състояние, що скрива материалното под една нереална
маска, което кристализира, така да се каже, божествената мисъл. Но
нещо друго придава сигурност на горния, логичен извод.
И що виждаме, наистина? – Че метеоритите, които отвреме
навреме падат върху нашата Земя, и които се смятат за останки от
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някое залязло небесно тяло, се състоят главно от желязо, от т.нар.
метеорно желязо.
Ние можем, с разумно основание, да изтъкнем, че отделните
части на нашата Вселена (с изключение на една част от кометите) са
произлезли от Слънцето (според теорията на Кант-Лаплас) и
следователно разликата помежду им не може да бъде голяма. Та
можем да приемем, че зародишът и на нашата Земя се състои от
метеорно желязо.
Исполинът магнит на нашата Земя бива непрекъснато осветяван
от Слънцето, с други думи непрестанно се насища с елекричество.
Съществуват прочее, всички основания да се сравнят планетите
– както в горните разсъждения се изтъкна – с огромни
електромагнитни тела (чисто физически казано, разбира се),
упражяващи взаимодействие едно върху друго, – тела, които
постоянно се променят, според положението, което заемат едно към
друго.
Във връзка със Слънцето, трябва да посоча, че силните
електрически и магнетически течения, които понякога могат да
навлекат големи опустошения, са във връзка с появата на слънчевите
петна, поради което вълненията в електрическото лъче-изпускане на
Слънцето (Прана), имат за последица вълнения в електрическото
равновесие на Земята. Ще рече, съществува едно електрическо
течение от Слънцето към Земята, а разбира се и в обратна посока.
Слънцето не изпраща топлина, но неговите електрически токове
срещат съпротива в сферата на парите, както и на земната
повърхнина, и като последица от тази съпротива се явява топлината.
Атмосферата тук действа предпазващо, защото Земята би изгоряла,
ако електрическите токове срещнеха, без тази предпазваща
атмосфера, пряката съпротива на земната кора. Там, дето атмосферата
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на Земята е много тънка, например по високите върхове, действието
на слънчевите лъчи върху кожата е по-силно, отколкото в низините.
Всеки планинар знае това. Причината не е винаги в отразяването на
слънчевите лъчи от снега на леда. И тъй, съвсем естествено е, ако ние
отидем по-далече, да приемем, – след като съществуването на
електрическите извори във Вселената е доказано, че тия електрически
токове търпят промени, според това, как менят местата си един
според други изворите-силоцентрове. (Оттук произлизат планетните
аспекти).
Не трябва да си мислим, че планетните влияния съществуват, за
да доведат до съвършенство само нашата Земя и всико, що живее на
нея. Нелепо би било да твърдим, че ние струваме повече от жителите
на другите планети, и че нашата планета, която е една от найдребните, има по-голямо значение, отколкото всички други планети,
взети накуп. Нашата Земя съдейства, от своя страна на работата,
която мери развоя на цялата наша Вселена, и другите планети търпят
нашето въздействие, по същия начин, както и ние тяхното.
А ние имаме толкова много още да се занимаваме с нашето
дребно, земно стопанство, че не можем да влезем сега във връзка с
другото.
На онези, които биха се съмнявали, че другите планети са
обитаеми, бих сложил въпроса: Могат ли да си представят някакво
местенце, където да не се е проявил живота под каквато и да е форма?
– Навред има живот, навред има развой, само че начинът по който се
проявява се мени, естествено според дадените отношения; а
отношенията, що съществуват на други планети, се доста различават
от тия на Земята.
Нашата слънчева система е обективен първообраз на всичко,
което в природата можем схвана като отпечатък, и тъй като
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слънчевата система претърпява безкрайни и безчислени промени,
броят на различните отпечатъци и отражения е също безкраен, –
безкраен не само в човека, но и в животните, в растенията, и ако
дирим – може да посочим във всяка билка, във всяко цвете, във всяко
животно, връзката му с известно съзвездие.Човек, животно, растение,
минерал – това са, тъй да се каже, символи на Вселената, в
различните ѝ стъпала на развитие, и възожно е дори да се посочи туй
с числа.
Всъщност планетите са в нас и наопаки – ние сме в планетите;
както планетите и Земята се намират в Логоса, и Логосът е в нас.
Нашите физически сетива ни показват само онова, което бихме могли
да назовем символи на Вселената, сиреч физическите прояви на
небесните тела. По същия начин всичко онова, което възприемаме
физически, можем да схванем като символи на онази истинска
същина на нещата, която ние не можем да възприемем с нашите
сетива.
Всичко, що ни окръжава в природата, дори и до най-нищожния
веществен атом, носи отпечатъка на цялата Вселена, – Слънцето и
неговите планети, – и според това, коя част от Вселената се е
проявила най-мощно в него, можем да подредим тварите на четирите
царства – човешко, животинско, растително и минерално – под
Слънцето, Луната и разните други планети. Парацелз гениално ни е
посочил пътя към това.
Нашите познания по физика непрекъснато се разширяват и при
всяко ново откритие се разкриват нови възгледи. Такъв бе случят
например, когато Максуел откри връзката между скоростта на
светлината и електрическата и магнетическата константа.
В електрона е намерена отрицателната атомна единица на
електричеството, или с други думи, в микрокосмоса на атома са
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открили планетите, а навярно, лека-полека, ще намерят и
положителната единица – атом на електричеството, или другояче
казано, Слънцето на атома-микрокосмос.
Изнесеният от материалистическата наука атом с неговите
електрони е прототип на една пълна планетна система в малък
размер и затова електроните в нея представят планетите. Ще рече, те
са открити, или по-добре – доказани, а положителният единица-атом,
който сега търсят, представя Слънцето на нашия атом-микрокосмос.
Крупното откритие на нашето столетие – то е електрическата
теория на веществото. И трябвало е да дойдат до там, че да приемат
адхезия, кохезия, магнетизъм, лъчеизпускане като продукти на
електричеството. А Слънцето е неизчерпаем извор на електричество.
Както нашата планета търпи влияние, така и тя на свой ред
влияе на другите планети и на жителите им.
В другите планети има духовни същества с тяло, душа и дух,
както в човека и – подобно на човека – ония космични същества са
подложени на еволюция.
Че всяко небесно тяло, което ние познаваме под името звезда,
планета и т.н. е всъщност одушевено същество, е едно учение, което е
било вещано през всички времена, от древността до окултните
учители на наши дни. Ние намираме това учение в различните
периоди между тия две външности: Платон например казва:
(цитирам от един английски превод) “Слънцето, Луната и всяка
звезда си има своя душа, присъща ней или приспособена към
собственото ѝ тяло. Всяка една от тези души, облечени в небесна
субстанция, и във всяко от видимите небесни тела, има, (живее) по
един бог. – (Виж по този въпрос в „Тайната доктрина“ от
Е.П.Блаватска).
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Колкото и еволюирали и индивидуализирани да са те – техният
живот и съзнание са в известен смисъл живота и съзнанието на
Логоса.
Макар че, повърхностно погледнато, може да се види чудно да
си представим планетите проникващи се една в друга, всъщност, това
не е кой знае колко особено, щом се проникнем от представата за
развоя на физическите планети, според небуларната теория, дето
пръстена, из който по-късно се е сгъстила планетата, представя
външните граници на същинската планета. Всичко, що лежи вътре в
пръстена, е било значи първоначално битие на планетата и си остава
такова, дори и след като се е образувал по-късно в пръстена силоцентърът, който се проявява в триизмерно поле.
Битието на слънчевия Логос обхваща и прониква всички
планети, които ние можем да смятаме като органи на този Логос, а
физическото Слънце-като сърце.
Четирите елемента във Вселената – земя, вода, въздух и огън,
съответстват на твърдите вещества, на кръвта и лимфата, на
дишането и на телесната топлина на микрокосмоса, и така бихме
могли да продължаваме, да теглим успоредни линии между
Вселената и човека. „Каквото горе, тъй и долу.“
Че човек е верен отпечатък на Вселената, каквато е била тя в
мига на раждането му, става явно не само от формата, която тялото
приема, и от особеностите, които характерът проявява, но от
притежаването, например, на особени душевни качества, каквото е
психизмът. И наистина виждаме, че силно психично и магнетично
сложените натури, се раждат в мига, в който магнетическото
напрежение на Земята е най-голямо, сиреч в полунощ. Слънцето се
нахожда тогава на най-ниската точка на меридианата, (Надир).
Виждаме също, че и Луната, Меркурий и Сатурн, когато при
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раждането се намират в тази точка, предизвикват психизъм. Ала
Слънцето и Луната пораждат най-силно това явление.
Това прави личността твърде отрицателна, негативна, и поради
това – чувствителна, способна да възприема всички промени в
магнетичните отношения на околната среда. Наопаки, многото
планети на M.C. (Зенит, юг) правят човека твърде положителен.
Друг едно доказателство може да се вземе от опитите на Карл
фон Райхенбах („Один“), които от дълги години е правил с
чувствителни хора (сензитиви) и чрез които опити е дошъл до
откритието, че Земята и човекът показват еднакви цветове в аурата. У
човека тази аура изпъква най-лесно, когато се намира в хоризонтално
положение, с глава към север. При този случай, аурата около главата е
синя, а при нозете-тъмно-червена, а между тези два цвята преходи от
сиво-син към дясната страна, и към жълто-зелен отляво.
Небето също показва тези цветове, а именно могнетично-син в
Надир (север) и електрично-червен в Зенита (юг), сив на източния и
жълт – на западния хоризонт.
Представата за Слънцето и планетите като едно цяло, се явява за
нас по-малко невъзможна, щом схванем, че в никой случай не можем
да се доверим на нашите ограничени материални сетива, и че дори
нашата представа за времето и пространството е погрешна.
Сега за сега, ние не можем да свързваме нашите представи с
понятията за време и пространство. Много просто е да се рече,
пространството е безкрайно – или с други думи към него нито може
да се прибави, нито да се отнеме; – но след като установи човек това,
как може тутакси да дойде до заключение, че нищо, нищо не е
спечелил. Същото е и с времето. Времето и пространството са
понятия, които са се родили от несъвършената възприемателна
способност на човешкия ум, което ще рече, че те са ограничения на
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нашата възприемателна способност. Всъщност време и пространство
не съществуват.
Можем да се доближим донякъде навярно до това понятие, като
сравним наблюдаването на природата през прозореца на един влак,
който се движи с нашето обикновено наблюдаване. В първия случай
ние виждаме да минават пред погледа ни телеграфни стълбове,
дървета и други, и възприемаме предметите един след друг, но
слезем ли от влака, ние виждаме, че всико е в покой. Това именно
наблюдаване от прозореца на влака съответства на нашето физическо
възприемане.
Че понятието за време не е нищо друго, освен изкуствена рожба
на нашите физически сетива, това може да стане ясно от следното:
Ако човек се намира мислено на някоя звезда от 12 величина, от
където светлината употребява 4000г. за да ни достигне, той ще може
да види оттам ония събития, които са се случили на земята преди
4000г. Нека си представим, че бихме могли да се пренесм за един час
от тая звезда към планетата Венера – бихме видели да изминават за
един час пред очите ни всички случки, които са произлезли вътре в
4000г., тоест от времето на нашите предци от бронзовия век до днес.
Не е важно дали е възможно с нашите сетива да обхванем една
толкова бърза редица от случки, и даже като изпуснем изпредвид, че
можем да си представим сетива от по-висше естество, които биха
били напълно годни при този случай. Примерът служи само да
покажем, че понятието за времето е съвсем разтегливо; то зависи
изцяло от окръжаващите условия.
Освен това този пример може да ни даде познание за
всевидство, всезнание и всесъвременност.
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АСПЕКТНИ ЪГЛИ
Чрез дългогодишни наблюдения се е достигнало до посланието,
че планетите упражняват най-мощно влиянието си под определени
ъгли. Земята, с всичко, което се намира на нея, е подложена на
постянното им влияние. Ала най-силно действие се проявява под
следните ъгли:
Знак Аспект

P

Съвпад
Опозиция
Квадрат,
квадратура
Полуквадрат
Сескикаре
Тригон
Секстил
Полусекстил
Куинконс
Паралел

Градуси Влияние
0◦
◦

180
90◦
45◦

135◦
120◦
60◦
30◦
150◦

-

Различно, в зависимост от планетите
Нехармонично
Нехармонично
Нехармонично
Нехармонично
Хармонично
Хармонично
Хармонично
Нехармонично
Променливо

Съвпадът ( ), опозицията ( ), квадратът ( ) и тригонът ( )
са много силни по действие, секстилът ( ), полуквадратът ( ) и
сескикарето ( ) са по-слаби, а полусекстилът (
са много слаби.
Мнозина астролози приемат също:
Квинтил = 72◦., хармоничен
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) и куинконсът (

)

Биквинтил = 144◦
Тези много слаби влияния, обаче, обикновено се пренебрагват.

Ако се взрем по-отблизо в тези ъгли, ще намерим, че те всички
са ъгли от правилни, вписани многоъгълници. Ъгълът се образува
или от страните по периферията, или от лъчите, излизащи от
съсредоточието към ъгъла.
Така ъгълът 30гр. е характерен за правилния 12-ъгълник,
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45гр. – за правилния 8-ъгълник,
60гр. – за правилния 3-ъгълник,
90гр. – за правилния 4-ъгълник,
120гр.-за правилния 6-ъгълник,
135гр.-за правилния 10-ъгълник.
А и отговарят на правата линия. Общоизвестно е, че природата
действа по математически линии. Това виждаме запример при
кристалните форми. Виждаме го също и при разреза на златото
/1:1,62/, който се повтаря, както в четирите царства на Вселената, така
и в отдалечените небесни тела, който образуват Вселената. Понататък ще говорим повече по този въпрос.
Можем да погледнем още, че в кристалните форми на всички
метали, всички горепосочени ъгли също се срещат. Това, може би, ще
хвърли що годе, светлина върху начина, по който планетите ни
въздействат. Ако си представим Слънцето и планетите като едно цяло
тяло (тук естествено не се подразбира едно триизмерно физическо
тяло), чиито съставни части са хармонично наредени в същинското
тяло на Слънцето, и си представим при това, че в туй огромно тяло на
Вселената са прокарани сечещите линии, които намираме в
кристалите, ще започнем да разбираме как тези последните трябва да
са били образувани по великия образец на Вселената и ни
въздействат по посока на тези линии.
Така кристалните форми могат да ни подтикнат към следи,
които водят към възможни нови аспекти.

129

ОГЛЕД НА АСПЕКТИТЕ, ВЪВ ВРЪЗКА С
ЕВОЛЮЦИЯТА НА ЧОВЕКА
От различните становища, от които можем да разгледаме
аспектите, за да вникнем в техния смисъл, най-важното е
разглеждането им от гледището на Кармата и характера, защото найвече аспектите между отделните планети са, които ни показват
последиците от нашите дела в предишните ни съществувания.
Аспектите делим на хармонични и нехармонични, но ние
знаем, че те са били наречени така според начина на действие, който
предизвикват в нас. Ние видяхме, че това космично влияние не може
да бъде всъщност нехармонично, ние го възприемаме като такова,
поради нашата собствена дисхармония, която се проявява в
заболяванията на нашето тяло, или като смутове в нашето съзнание,
било в мисълта ни, било в чувствата ни.
Хармония и дисхармония, подобно доброто и злото, са само
противоположни полюси на едно и също качество. В злото лежи
злоупотребата с доброто, и там, дето в миналите си съществувания
сме допуснали, в голяма мяра, нарушения, намираме го в това си
въплъщение, изразено в хороскопа ни като нехармоничен аспект.
Та ако накратко характеризираме планетите по следния начин:
– Висшето Аз (Его)
– Интелект
– Любов
– Страст
– Преданост (набожност)
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– Егоизъм
– Висш Интелект
– Висша Любов
– transmitter, временно аз (личността)
Не е мъчно да дойдем до едно обобщително заключение,
относно различните аспекти на планетите.
Например: един квадрат между Слънцето и Сатурн (
) се
проявява в характера като себелюбие, а в преживелиците на човека,
като ограничение, спънка (злочестина) в някоя област. Ето защо, с
пълно право можем да кажем, че сами сме си положили камък на
пътя, сами сме си поставили ограничението, което спъва понататъшния ни вървеж, понеже в миналите си съществувания сме
подхранвали това себелюбие. Въпросът тук е бил за една борба между
нисшите наклонности, и по-нисшето се е показвало много по-силно,
то е оборило доброто (висшето). И в този си живот ние често ще се
препъваме в този камък, докато научим урока си.
Един тригон между Слънцето и Сатурн (
) ни показва
добрата страна, противополжния полюс на ограничението, – този
аспект се проявява в характера като прямота, простота, сериозност,
сила на волята, съсредоточаване и глъбина на мисълта – качества,
добити в по-ранни съществувания, – запример когато съзнателно сме
изпълнявали дълга си във всички случаи.
Така един квадрат между Марс и Венера (

) сочи за един

конфликт между страстта
и любовта
, и камъкът, който човек
среща на пътя си, постоянно дава повод за нови конфликти, които в
края на краищата, трябва да доведат до побеждаване на по-долните
елементи.
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Тези примери са достатъчни за нашия по-общ преглед.
Нехармоничен аспект сочи някаква злоупотреба с доброто в
миналите съществувания, – и някаква съпротива, която ние трябва да
превъзмогнем, – на някакъв камък, който ни спъва.
Хармоничните аспекти, напротив, сочат една добра употреба на
доброто, и индикира помощ и източници на помощ, които сме
създали за себе си в предишни животи и от които сега можем да се
облагодетелстваме (аспектите и секстил ).
Следователно ние сами сме си приготвили нашия път в живота
и трябва да се проникнем от мисълта, че този път изпречва пред нас
стръмни нанадолнища и остри, скалисти върхове, че не е лишен и от
приветни, сенчести кътове за почивка, и от приветни и разкошни
изгледи на далечни неща, които отново ни възвръщат силата да
вървим напред.
Сега разбираме защо думата Карма означава деяние и защо в
нашия хороскоп трябва да съзрем пътя, който трябва да извървим
през това си въплъщение.
Така, астрологията ясно ни учи, че в общи линии, нашият
характер гради съдбата ни – само че трябва да видим думата
„характер“ в малко по-друг смисъл, отколкото тя обикновено се
употребява, – в него трябва да виждаме по-скоро едно временно
облекло, в което се е облякъл Аз-ът, през това си земно
съществувание. Понякога астролозите са твърде склонни да се въсят
на оногова, чиито хороскоп изобилства с нехармонични аспекти.
Вярно е, че туй е белег за един не дотам повдигнат характер, но това
може и да е знак за мощната сила на Аз-а, който е имал смелостта да
поеме при въплъщаването си кръста, който за мнозина би бил пре
тежък. Той е сторил това с умисъл да отиде по-скоро напред, за да
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може в сегашния си живот да „изплати“ колкото се може повече
карма.
Няма защо да се доказва, че такъв човек има мъчен живот, и че
трябва да се бори с неволи от всевъзможен род. Ала той има сили за
това и в края на краищата, или ще победи, или ще изнемогне, но
никога неговите неволи и жестоки премеждия не ще могат да го
доведат да извърши някое ниско деяние – това тъкмо го отличава от
нисшите типове с твърде нехармоничен хороскоп, които още не са се
обособили като личности.
„Няма смърт, както на нас ни изглежда като преход, и този
живот, от смъртно дихание е предверие на елисейския живот, чиято
врата ние наричаме смърт.“ – Лонгфело
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ОГЛЕД НА АСПЕКТИТЕ

Ние можем сега да разгледаме аспектите в тяхното развитие и
поотделно.
Съвпадът ( ) означава започване на един нов цикъл; старият е
завършен вече, донесъл ни е своя опит и ние начеваме с нов, с други
думи, започва се едно ново начало. Дали това начало ще бъде
хармонично или нехармонично, зависи от планетите, които
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образуват този аспект. Върху това, по долу, ще говорим по обстойно.
В него можем да съзрем известна склонност в характера, която
започва да се образува, ала в много случаи и склонност, която е
достигнала пълна зрялост на едно по-горно поле и чакала само
подтик, за да се развие на физическото поле.
Полусекстил (30гр.
) представя развита склонност на
характера, която обаче, не се е още превърнала в качество, защото не
се е калила в чистия огън на изпитанията. Този аспект се проявява
повече в мисъл, отколкото на дело. Само в много напреднали хора
може да се изрази в стройно дело, защото тук вече е повлиял
очистителния огън на следния аспект:
Полуквадрат (45гр. ) представя първите мъчнотии в пътя и от
по-нататъшното надмогване на тези мъчнотии, които действат
повече върху умственото и астрално полета, отколкото върху чисто
физическото поле, – следовтелно върху мисли и чувства – ще зависи,
дали склонността ще се превърне в качество или не. Този аспект ни
доставя случки, които обаче завършват с измама.
Секстил (60гр.
) Тук склонността се е превърнала в
хармонично качество, и става мощен извор да помага в живота. Този
аспект ни представя случай за по-нататъшен растеж и ни подпомага
да напредваме. Ала, за да стане неделима част от нашето Аз, той
трябва да бъде подложен на:
Квадрат (квадратура) (90гр.
) Тук става едно пречистване, не
толкова на умственото и астралното полета, колкото на физическото
поле, и тъй като съпротивата тук е най-голяма, този аспект предрича
сурова борба, – съпротива в най-силна форма. Всичко, което се
стремим да докараме до някакъв край, има склонност да не сполучва.
За да съумеем да победим тази съпротива, висшето в нас трябва да
расте, а себелюбието ни трябва да се намалява, да умира.
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Четвъртинката следователно е аспект на смъртта и на живота, що
възраства из нея.
Тригон, (120гр.
) Качеството на характера е излязло като
победител из борбата и е станало вече крепко и неразделно като
притежание на Аз-а – трайна придобивка и мощна опора в понататъшния му път към хармония. Тук се жънат плодовете на една
мъчно достигната победа.
Сескикаре (135гр.
) можем да разгледаме като второ
пречистване на астралното поле, след като дадено качество на
характера е претърпяло огнения изпит на физическото поле и
въоръжен вече с опита, може да крачи с повече увереност напред, за
да достигне в противостоенето своя брак.
При Куинконса (150гр.
поле и в:

) се преповтаря същото в умственото

Опозицията (180 гр.
) ще стане явно, дали достигнатото
качество, чрез едно взаимно разбирателство, съчетание с друго, ще
достигне до един хармоничен съюз и чрез това ще смогне да се
извиси, или резултатът ще бъде нехармонично объркване.
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ВЛИЯНИЕ НА ПЛАНЕТНИТЕ АСПЕКТИ
) и паралелът (P) между

Много хармоничен е съвпадът (
добротворците

и

.

Хармонични са

и P на

и

със

,

или

Отчасти хармонични и нехармонични са:
или
. Същият аспект с
нравственото ниво на родения.
Нехармонични са

и P на

със

и P на

и

с

,

, в проявата си, изцяло зависи от
,

и

със

може да се каже същото, което се каза по-горе за
и P на

.

,

или

. За

.

е нехармоничен, както и на

с

също.

поражда винаги горещина, стремителност, страст, остро
възпаление, и действа бързо.
поражда всякога студенина, ограничение, сухота, себелюбие,
самотност и действа мудно.
съчетава свойствата на двете планети и действа съвсем
внезапно, ала е все пак, по малко злотворен.
В добри аспекти

придава, освен импулсивността – смелост и

сила, а , покрай мудността, придава предвидливост, издържливост
и добросъвестност.
дава винаги изобретателски дарби и оригиналност.
Нехармоничните аспекти на злосторниците са по-малко
неблагоприятни, когато единият от тях се намира в свой дом или
знак.
Погледнат от езотерчино гледище, паралелът носи влияние
съвсем различно от това на съвпада, ала действието му, така както се
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възприема, е приблизително същото, само че по-слабо. Паралелът
изразява повече склонност, отколкото качество на характера.
При

тълкуването зависи най-вече от това, коя от двете

планети е по-силна. Например когато при
на
със , Марс е посилен по знак и дом от Слънцето, лихостта, грубостта,
свръхдейността, гордостта и неспокойствието, които това
противостояние носи в себе си, ще може много по-мъчно да бъде
надмогнато, отколкото ако Слънцето бъде по-силно.
При

опозиция

например произлиза дисхармония, и

следователно борба между висшите (

) и нисшите (

) емоции или

страсти, и освен, в случай, че
е по-зле разположена от , малко
възможност ще има да се надвие нисшата природа.
Пълни ли се /приближава ли се към образуване/аспектът,
мъчнотията бива по-голяма, отколкото в противния случай, когато се
разпада.
Слънцето на 9◦ Водолей и Юпитер на 15◦ Везни е един нарастващ
аспект, Слънцето се движи по-бързо от Юпитер, и след известно
време ще го стигне и ще „запълни“ тригона.
15◦ от
и 18◦ R (ретроградна) в Риби, е един нарастващ
аспект, защото макар Венера, по-бързата планета, да е минала
аспекта, след известно време аспектът отново ще бъде пълен от
ретроградното движение на .
В каква степен ще се прояви известен нехармоничен аспект,
зависи естествено, твърде много от степента на волята (взета в найвисок смисъл), която Егото е развило в себе си.
Един аспект, изхождащ от неподвижен знак9 носи много поголеми трудности, отколкото ако изхожда от кардинален10, или
9

Телец, Лъв, Скорпион и Водолей.
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подвижен11. Един , изхождащ например от неподвижен знак, може
да изразява недостатък, който в едно прераждане е може би
невъзможно да се превъзмогне. Един
, който излиза от подвижен
знак, сочи по-скоро към един лош навик, от който човек може да се
освободи.
За полуквадратът и сескикарето може да се каже същото, само
че там нещата се проявяват по-слабо.
Нехармоничните аспекти показват онази част от Кармата, която
трябва да се доведе докрай; положенията на домове и знаци дават
другата част.
Хармоничните аспекти като
,
и добрия P. и
, показват
добри качества, които са били придобити в по-ранни съществуания;
те ни подпомагат през живота. Така един добър аспект например
между
и , или
респ.
и
или , или между
и
може
значително да подобри един хороскоп, който има многочислени
лоши аспекти.
Аспектите на бавните планети
и
могат да бъдат
разглеждани и от друго становище, те показват не толкова лични
качества, колкото влияния, които действат в течение на няколко
години и въздействат на целия свят.
Аспектите на ,
и
към четирите ъгъла на хароскопа, и
към планетите, които са на асцендента и в M.C. дават основния тон на
характера.
Силата на аспектите играе, разбира се, голяма роля. От опит
човек трябва да знае границите, в които един аспект упражнява

10
11

Овен, Рак, Везни, Козирог
Близнаци, Дева, Стрелец, Риби
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влиянието си; например един
не трябва да има точно 90◦ за да
упражнява действие като такъв, а така е и с другите аспекти.
За кръга, или Орбиса, (границата на един аспект, в който
действието на една планета е набдаемо) се взема:
Орбисът на паралела (Р) е 1◦
на опозицията (
на

и

= 10◦ за

на

и

= 8◦

на

= 7◦

) и съвпада (
или

) = 12◦ за

,

към другите планети.,

) = 4◦.

на полуквадрат ( ) и сескикаре (
на полусекстил (

и

) = 2◦

Аспектите, които падат точно на външните граници на орбиса,
са много слаби, но действието им може да бъде засилено от друга
някоя планета, напр.

12◦

и

2◦

образуват много слаба
6◦

опозиция, но ако същевременно имаме
засилва чрез

, който

образува със
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се твърде

МУНДАННИ12 АСПЕКТИ
Досега се занимавахме само с така наречените зодиакални
аспекти. Но има и една друга група аспекти, а именно мунданните
(световните). При тях не ще се обръща внимание на ъглите, които
планетите, пресметнати по броя на градусите, образуват със Земята,
но по положението, което те заемат в домовете.
Във всеки хороскоп например, 1 дом е в квадратен мунданен
аспект (90гр.) с 4-ти, 3-ти с 6-ти и т.н.; не е важно на колко градуса
раздалечени са те. Първият дом е в секстил (60гр.) с 3-ти и в тригон с
5-ти и т.н. Планетите, които се намират в 1-ви и 4-ти дом са свързани
в квадратура едни с други. Планетите във 2-ри и 4-ти дом са в
мунданен секстил и т. н., така е поне ако техните позиции са на
пропорционални разстояния от куспидите (върховете на домовете).
Нека вземем планетите
– 23гр.43мин. , на асцендента, (виж
хороскопа). Тя се намира приблизително 4гр. под куспидата на
асцендента. Ако нпример планетата Венера се намира на съответно
разстояние от върха на 11 дом (Овен 27гр.), то Нептун и Венера биха
се намирали в мунданен секстил, а същевременно биха образували
квадратен зодиакален аспект, като падат далеч от Телец.
Под пропорционална дистанция се има предвид:
Първият дом на нашия примерен хороскоп е само 15◦ голям (от
19◦45‘

– 5◦

), но 11-ти дом е 30◦ – 15◦= 45◦ (от 27◦

ако разстоянието от

– 12◦

). Така

◦

до куспида та на 1 дом е 4 ., разстоянието от

, от куспида 11 (отдолу), трябва да е 3 Х 4◦ = 12◦, за да бъде на
пропорционално разстояние и по този начин тоно в мунданен
секстил с

. Тук съшо орбиси се допущат.

Мунданна астрология – „световна“ или „светска“; занимава се с предвиждане на
световни процеси и събития.
12
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Така може да се случи едновременно между две планети един
благоприятен мунданен аспект и един неблагоприятен зодиакален
аспект, или обратното, и в този случай приемаме, че те взаимно се
неутрализират ( Повече за това по-късно).
По същия начин имаме мунданен тригон, мунданна опозиция,
мунданен квадрат, мунданно сескикаре, мунданен полуквадрат,
мунданен полусекстил.
Мунданен Паралел имаме тогава, когато две планети се намират
на съответни равни разстояния от Меридиана.
26◦5‘
на 1◦
разстояние от куспидата на 11 дом, ще се намира в мунданен Р. с
планета, която е на малко по-малко от 1◦ отвъд куспидата на 9 дом.
Трудностто при мунданните аспекти е в точния момент на
раждането и за това знаенето точно на различните куспиди. Ако не
сме абсолютно сигурни за това, по-разумно ще е да не се обръща
внимание на световните аспекти. Мунданни аспекти, образувани с
прогресивни планети, могат, в известен случай да ни насочат – чрез
действието, което управляват – на следи, по които да узнаем точното
време на раждането.
Мунданен
...
...
...

– на 4 дома
(полуквадрат) – на 1 ½ дома,

...

– на 3 дома,

...
...
M.C или I.C.

13

(полусекстил)13 е на 1 дом разстояние,
– на 2 дома

(сескикаре) – на 4½ дома.
Р. (паралел) е на еднакво разстояние вляво и вдясно от

Поясненията в скобите са на бълг. ред.
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ПОЛЯРНОСТ
Огнените и въздушни знаци , , ,
мъжки) се наричат още електрични знаци.
Земните и водните знаци , , , ,
женски), се наричат също магнетични знаци.

,

,

(положителни и

,

(отрицателни и

П същия начин можем да разделим и планетите:

,

,

,

са

електрични, а , , ,
– магнетични. , като сбор от влиянието
на всички планети, попада и под двете групи.
Според изгряващия знак, и според това в какви знаци се
намират
и
– електрични, или магнетични, можем подраздели
хората на електрични, магентични или електро-магнетични натури.
1. Електричните или мъжки натури, имат най-много електрични
планети в електрични знаци.
2. Магнетичните или женски натури, имат главно магнетични
планети в магнетични знаци.
3. Електро-магнетичните натури имат електрични планети в
магнетични знаци и обратното.
Първите и вторите са хармонични, третите – нехармонични.
Характерът, който проявяват тези хора ту привлича, ту отблъсква –
променяйки се постоянно. Същото е и когато например изгряващият
знак е магнетичен и много електрични планети, или Слънце и Луна,
или едното от тези две светила, се намират в електрични знаци.
Характерът притежава здрава нравствена основа, когато знаците
и планетите си схождат по природа.
Нравствената природа е слаба, когато например
аспектирани и не получават нито един добър асепкт.
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и

са лошо

Когато планети и знаци си съответстват по природа, и
и
не
са засегнати от лоши аспекти, можем да бъдем сигурни за високо
нравствено ниво.
Електричните натури излъчват сила като Слънцето, – те дават
от излишъка си, – те управляват.
Магнетичните натури абсорбират сила, получават, – те са лесно
управляеми.
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АСТРОЛОГИЧНИТЕ ДОМОВЕ
Видяхме, че 360◦ на Зодиака са разделени на 12 части от
различните зоиакални знаци, – всяка по 30◦ и това че всяка една част
упражнява специално характерно влияние.
Освен зодиакалното деление, има и мунданно деление на
хороскопа на 12 части. Първи дом е онази част, която се намира във
възходящия градус. Тя е под източния хоризонт (асцендентът), – 12
дом граничи с нея и се намира точно над източния хоризонт.
Останалите 10 домове се намират помежду им в последователен ред,
така че куспидата на 4 дом става север или Надир, куспидата на 7 дом
– Десцендентът и куспидата на 10 – Зенитът или M.C. Тези 4 дома се
наричат ъгли на хоризонта.
Знакът и градусът на куспидата на домовете показва тяхната
големина, която колкото се по-отдалечаваме от екватора, се различава
повече. При големи ширини, например по-близо до северния или
южен полюс, един знак може понякога да заеме повече от половината
небесен свод, и бива разпределян, при този особен случай, в наймалко три дома, а в граничещата част на небето пък, знаковете се
изявяват плътно сгъстени, и там например, могат да се паднат три
знака в един дом. В ширините, които съответстват на Англия,
например, в един дом могат да попаднат най-много два знака, или с
други думи, в Англия може да бъде включен най-много един знак.
Всичко в природата се повтаря в правилни интервали. Както
например, в развоя на човешкия ембрион можем да проследим
пълния развой на човека във всичките периоди, които е преминал
през цялата еволюция на Земята, от неговото начало до сегашното му
състояние, така и ежедневното въртене на Земята около остта ѝ, и
преминаването на различните домове през меридиана ни дават една
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символична картина за живота на човека през едно въплъщение. Да
вземем например 4-те ъгъла в хороскопа:
Първият дом или асцендентът представя мига, в който човек
слиза от духовния свят в материята и с това бива подчинен на всичко,
което е свързано с материята. Поради това първият дом в хороскопа
показва личният характер и физическото тяло. Виждаме, че
планетите, намиращи се в този дом, упражняват извънредно силно
влияние върху физическия живот. Този дом съответства на мига, в
който Слънцето изгрява.
10 дом символизира времето, когато човек се приобщава към
пълния живот. и Материалното, духовното и емоционалното играят
пследовтелно главната роля. Животът се изразява в пълната си сила,
Зенитът е достигнат, и 10 дом или M.C. представя в хороскопа мощ,
слава, чест, бизнес успеь, издигане и т.н., и затова планетите, които
се намират в този дом, притежават най-силно влияние върху
всичките тези неща. Този дом отговаря на оня миг, когато Слънцето
достига пладне.
7 дом символизира зрялата възраст, когато страсти и желания са
надделяни, и висшият човек започва да владее над нисшите
склонности. Той започва да осъзнава, че не е отделно, съществуващо,
само за себе си, същество, различно от всички около него, но започва
да се чувства едно с единния Живот, който одушевява всичко. Затова
7 дом означава в хоросокпа домът на съюза, брака, партньорството и
т.н. Тя е точка на залеза.
4 дом представя напредналата възраст, когато роденият е минал
периодът на своите земни опитности и започва да се готви за живот
в следващия (астрален) свят.
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Така че този дом представя отношенията и условията на
старини и е във връзка, освен това, с всички перманентни
придобивки.
Перманентни притежания означава в този случай, както ще се
разбере, мунданната или светска (материална) страна на опитностите,
който човек е придобил в земния си живот, опит, които са се
превърнали в трайни таланти и характеристики и по така стават
„перманентни притежания“ на Егото. Това е най-ниската точка на
Слънцето – Надирът.
Така всеки дом има своето символично значение. От горното
става ясно вече, че домовете имат непосредствена връзка с
материалната страна на живота. Та общо взето, можем да кажем, че
представят тялото, като при това, първият до е специфична негова
експресия.
Ако тялото крие в себе си повече пречистени сколонности,
влиянието на планетите може да се прояви чрез домовете и на погорни полета от физическото, особено ако те се случат в 4, 6, 8 и 12
дом, които се наричат окултни дом.
Ще рече, че тялото се изразява двойно в хороскопа, косвено чрез
зодиакалните знаци и пряко – чрез домовете. Ние винаги ще
срещнем едно съответствие в действието на знаците и домове. Така
знакът Овен се съгласува с 1-ви дом, Телец – с 2-ри, Близнаци – с 3-ти,
и т.н., или с други думи, първият дом управлява главата, 2 врата и
тила, 3 – белите дробове, раменете и ръцете (мишците). 12-ти дом –
нозете. При това, това странично действие се простира върху всичко,
което попада под съответните домове. Например един аспект в 8 дом
ще упражнява второстепенно въздействие върху нашите финансови
отношения (2-ри дом) един аспект в Дева (храната), ще упражни
косвено въздействие върху нашето здрав (6-дом) и т.н. Ала
първостепенното въздействие на знаците си остава винаги найважното.
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12- ТЕ ДОМА, КАТО РАЗЛИЧНИ ПОЛЕТА НА
ДЕЙСТВИЕ
Ние видяхме вече, че съществува тясна връзка между тези 12
дяла, в които се подразделя хороскопа и 12-те знаци на Зодиака.
Всеки дом застъпва определно поле на дейност, чрез което Егото се
стреми да придобие своя опит и това поле на дейност седи в найтясна връзка със знака, който домът представя. Главната разлика
помежду им се състои в това, че домовете ни дават указания за
преживявания на физическото поле, а знаците – за нашите чувства и
емоции, включително интелектът.
Ние може, следователно, да разглеждаме домовете като
представители на нашето тяло, а знаците – като символи на душата.
И двете, служат за инструменти на духа, Индивидуалността, Егото, да
се прояви. Егото, в хороскопа се символизира от планетите, като
представители и сътрудници на Слънцето, центърът, от който всяко
съзнание се е родило.
Взето по този начин, ние ще трябва да сметнем 1 дом като найниския план, чрез който се първият зодиакален знак Овен се
проявява, 2 дом съответства по същия начин на Телец, 3 на Близнаци,
5 на Лъва, 8 на Скорпион и т.н.
Проявата на една планета, било чрез знак, било чрез дом, се
различава следователно, само по полето, на което въздействие се
възприема. Това можем да сравним с известно усещане, което се
проявява в известна форма.
Колкото по-високо една индивидуалност се възкачва в
еволюцията, толкова повече се извисява тя над формата, толкова понезависима става от нея. От това следва, че едно високо развито Его,
ще възприеме иначе проявата на една планета през известен дом,
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отколкото една нискостояща личност. Лесно е да си представим, че
има едно стъпало, на което един високоиздигнато Его възприема по
същия начин влиянието на една планета, проявена чрез известен дом,
както ще го възприеме едно по-неиздигнато същество. Когато това
влияние се прояви чрез знака на който съответства домът, иде да
каже, че тук съществува разлика в съзнанието. Слънцето в 5 дом у
един високо издигнат човек ще се прояви така както Слънце в Лъв
при нискостоящия, а Венера във 2 дом у първия, така както Венера в
Телец у последния.
Слънце в 5 дом у един високоиздигнат човек, може, между
другото да означава великодушие, този човек намира радост в
правенето на добро.
Слънце в 5 дом у един неиздигнат човек означава, между
другото, че той търси наслада, игра и т.н. по своята собствена воля.
Венера във 2 дом може да означава и у двамата имане и
богатство, докато туй имане у високоиздигнатия човек се отнася
повече до едно придобито вътрешно имане, като например любов към
мир и волност (Венера изтънява тук усещанията), у един нисш човек
то ще се прояви повече в любов към движимото имущество (пари).
Това не трябва да се изпуска от очи занапред, при разглеждане
положението на планетите в различните домове.
Домовете на вещите на първо място са нашето материално
битие и са условията, които са свързани с него, те са ония
обстоятелства, на които ще попадне Аз-ът в земния си път, за
неговото житие, и планетите, които се намират в тях, с аспектите,
които получават там, ни сочат спънките и леснините, които той ще
среща през своя живот.
На първо място домовете ни разказват за носителя (I) (тялото),
което Егото си е избрало в това пътешествие, и за склонностите и
качествата на характера (I), които то носи със себе си като придобивка
от предишни съществувания. Те ни говорят по-натам за неговата
149

родина, за неговите учители и родители (IV), за неговите
познайници, сестри (III), за способностите на разума, с който той е
одарен (III), за опитите, които той прави, за да обогати и разшири
съзнанието си чрез пътешествия в родината си и в съседни страни
(III), или със същата цел в чужбина (IX), дето той се сили да намери
туй, което напразно търси тук. Домовете известяват за неговия кръг
на действие, за неговите идеали и желания, за неговите стремежи към
почест и слава (X), било сам, било дружно и във връзка с други (VII).
Те мълвят за неговите приятели на младини (XI), за спътницата в
живота (VII), която ще свърже своя земен дял с неговия, за децата му
(XI), ала и за онези, които ще му противодействат в опитите му да
върви напред, и които ще употребят всичко, за да му сложат спънки
по пътя (XII).
Накрая, когато е познал вече благото и ядовете на своя живот във
всичката им пълнота, и ги е обладал, тъй да се каже отвсякъде, той
застава в тих размисъл и се пита: това ли е всичко, което животът
може да ми предложи, няма ли нещо по-високо, свърши ли се с това?
Та не бе ли смешно, дето се тъй бъхтах за всичко, което накрая ме
оставя пак тъй неудовлетворен, както когато бях преди да го
достигна? И той се замисля върху въпросите на живота и смъртта
(VIII) в последната минута на живота си (IV). Той начева да търси и
рови, докато намери някакво разрешение, което да го задоволи.
Оня, който има Сатурн в 4 дом, и който, търсещ разрешение на
тези въпроси, не успее да го намери, очаква го самотност, изоставяне
и обезкуражение на старини.
За по-лесното им разглеждане, можем да разделим домовете на
4 групи по 3, а именно:
А. I, V, IX – домове, които имат отношение към самия човек,
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I: застъпва тялото ( ), V – ( ), който се бори, за да издигне
душата до себе си.
IX: въздействието, което чрез това се упражнява върху нисшето
съзнание и го разширява ( ). В тази дом ще търси вдъхновение,
възвишено мислене.
В. Домовете II, VI и X, които са във връзка с всичко онова, което
може да му бъде в помощ по неговия път.
II: имущество, почивка след труда, любов (
VI: слуги, прехрана, здраве (

);

);

X: положение в обществото, слава и почест (

).

С. Домове III, VII и XI, които означават неговите връзки,
сродници и приятели.
III: сестри и други роднини, (

);

VII: неговата съпруга, съдружникът му, съучастникът му (
XI: приятели (

);

).

Д. IV, VIII, XXII домове, които имат отношение към края,
свършека на всичко.
IV: края на земния път, старостта (

);

VIII: края на тялото му, смърт ( );
XXII: свършека, умиране на неговите земни похоти и желания,
очистване ( ).
След този общ преглед, чрез който ни стана ясна връзката
между различните части на небето, можем по-подробно да проследим
значението на всеки дом поотделно.
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ЗНАЧЕНИЕ НА 12 -ТЕ ДОМА
Сега ще интерпретираме, колкото е възможно по-пълно, какво
представя всеки дом.
1-ви дом ( ) дава: външния вид и храктер изобщо. От тялото той
означава специално главата, разума и общото здравословно
състояние. Изобщо личността и борбата за съществуване,
следователно – действията на родения.
2-ри дом ( ) означава финансовите отношения, движими
имоти, покоя и свободата. Той има влияние върху нашите чувства и
емоции.
3-ти дом ( ). Братя и сестри, роднини, съседи, възпитанието,
къси пътешествия, наука, съчинения, писма, способност. Има силно
отношение към интелекта и нервната система.
4-ти дом ( ). Домът и домашния живот, наследени склонности,
окръжаващите ни в края на живота ни. Недвижими имоти. Означава
също бащата и нашето отношение към него. Окултен дом, който стои
във връзка с физическата ни смърт и живот.
5-ти дом ( ) има връзка с удоволствията, любовта, радостта,
спекулации, игри, деца. Той е срещуположен на 11 дом, и тъй да се
каже, е изпълнение на същия (надежди и желания).
6-ти дом ( ). Дом на болестите и също дом, който има
отношение към слуги, подчинени, прислужници, облекло, хигиена –
изобщо грижата за тялото. Важен дом за тези, които се занивават с
грижа за болни.
7-ми дом ( ) има отношение към брака, съпружество,
другарство, изобщо съжителство. Също и явни неприятели, съдебни
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преследвания. Представя, до известна степен, индивидуалността като
противоположност на 1 дом, домът на личността.
8-ми дом ( ) има отношение към смъртта и всичко, свързано с
нея, като наследства, завещания, свидетелства. Знакът на върха и
аспектите например на планетите, намиращи се в 8-ми дом или
неговият владетел, означават често вида и начина на смъртта на
физическото тяло. Окултен дом.
9-ти дом ( ). Философия, религия, учителство, възпитание и
всичко, свързано с тях. Също и дълги пътешествия в чужди земи. Има
още отношение и към абстрактното мислене в противположност на 3ти дом, който е дом на конкретното мислене. Тук попадат също
сънищата и виденията.
10-ти дом ( ) има отношение към почестите, светската власт,
слава, издигането, призвание или служба, и показва същевременно и
моралното ниво на родения. Приема се, че този дом представя
майката на родения, както 4-ти – бащата, но някои астролози вземат
това точно обратното. За последното много говори факта, че най
често бащата определя избора на професия, но някак се изпуска
впредвид факта, че при родителите много пъти е майката, която
ръководи.
11-ти дом ( ). Приятели, надежди и желания. Природата на
приятелите и познатите е изразена от знака на върха и от всяка
планета поставена в дома. Показва отношението на родения спрямо
човечеството, – хармонията или дисхармонията му с неговите
събратя.
12–ти дом ( ). Дом на изпит, страх, грижа и ограничение, има
отношение към манастири, затвори, болници, лудници, всичко, което
означава отделяне, ограничение. Той трябва да научи тук, да счита
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себе си не като отделно същество, но като част от Цялото, неделима и
винаги в контакт с него. Окултен дом.
Тук следва накратко значението на домовете, където е показана
връзката на зодиакалните знаци с частите на тялото.
1-ви дом

главата = темперамент, външния вид на родения.

2-ри дом
гърло = навлизането в материалния живот,
богатството и финансови отношения.
3-ти дом
дробове = късите пътешествия, отношенията му, поспециално към братя и сестри, братовчеди и братовчедки, неговата
кореспонденция, наука.
4-ти дом
стомах = неговият дом, наследство от родители,
бащата, почивка и обстоятелства в края на живота.
5-ти дом сърце = предприемчивостта му, страсти, любов, деца,
спекулации, инициатива, удоволствия.
6-ти дом
черва = неговото здраве, храна, подчинени, работа,
отношението към слуги, подчинени
7-ти дом
бъбреци = раздяла или приемане на съдружник,
съпруг, брак, родство с другите.
8-ми дом
полови органи = сексуални наклонности, житейска
школа, наследства, завещания, смърт.
9-ти дом
бедра = големите пътешествия, разширение на
погледа, възглед върху живота, философия.
10-ти дом
проявление.
11-ти дом
желания.

колене = положение, пост, име, чест, обноски,
пищяли = търсене подкрепа от приятели, надежди и
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12-ти дом
стъпала = невидими трудности, тайни врагове,
преследвания, болници, пленничество, изчезване за света.
От горното следва, че отношението на родения към своите
чичовци и лели (братята и сестрите на неговия баща) се определя от 6ти дом, защото 6-ти дом е трети (братя) на 4-ти дом (баща).
Притежанията на партньора са указани от вторият дом (притежания)
на 7-ми дом (партньорът) или от 8-ми дом; братята на партньора от 9ти дом или 3-ти дом (братята) от 7 дом (партньора). Продължавайки
по този начин, могат да достигнем до още много заключения.
Домовете се делят на:
1. Кардинални (ъглови) домове – 1, 4, 7 и 10. В ъгловите къщи
действието на планетите е най-силно.
2. Следващи14 – 2, 5, 8 и 11. Следващите къщи държат средата.
3. Кадентни15 домове – 3,6, 9 и 12.
В ъгловите домове действието на планетите е най-силно.
В падащите домове действието на планетите е най-слабо.
В следващите домове е между двете.
Домовете имат своя орбита (граници) на действие, както
планетите. Границите за върха (на дом) са късо изгряващ знак (за
Германия и всички страни със северна ширина) са 5◦ и за върха с
бавно изгряващ знак са 8◦ .За страни с южна ширина това е обратно,
понеже късо изгряващите знаци са бавно изгряващи там и обратно.
Следователно една планета, която се намира на 5◦ или на 7◦ от върха
на 6-ти дом, в зависимост от знака на върха, ще бъде разглеждана
като стояща в 6-ти дом по-отношение на нейното влияние. За
14
15

В ориг. Succeedent.
Падащи домове.
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асцендента може най-малко 12◦ да се вземе, следователно планета,
който се намира в 12-ти дом и е например на 10◦ над изгряващия
градус, упражнява въздействие над асцендента и влияе следоветелно
на тялото и темперамента.
Колкото е по-близо до върха, толкова по-силно е въздействието,
което една планета упражнява в съответния дом.
Планетите върху или до върха на главните, ъглови домове,
оказват най-силно влияние, през целия живот.
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МЕРКУРИЙ В РАЗЛИЧНИТЕ ДОМОВЕ
във 2-ри дом: положение благоприятно, което обещава успех и
печалба от научен труд, от писателска дейност в разни отрасли на
науката, или като журналист и т.н.
Един хармоничен аспект на Меркурий с Луната носи печалба от
страна на широката публика; от Венера – печалба от дейност в
областта на изящните изкуства или от работа, в която вкуса и модата
играят голяма роля; от Юпитер – печалба в сфера на работа, където
интуицията, законът или моралните принципи са основата; от
Сатурн – чрез такт и издържливост, постоянство; от Уран – печалба
от електрични, своеборазни предприятия или от изобретения; от
Марс – чрез механика или благодарение на своята сръчност.
Знаковете, от които изхождат аспектите, могат да ни дадат понататъшно осветление, а също така и домовете, от които те идват.
Това значи, разбира се, за всички домове, които Мерукрий може да
заеме.
в 3-ти дом: обещава многобройни малки (недалечни)
пътешествия и богат опит от тях, защото това положение на
Меркурий прави ума твърде активен и пъргав. Планетата се намира
тук в дома на Близнаците, следователно, в дом, който хармонира с
нейното естество, така че Меркурий може да се прояви тук по-добре,
отколкото другаде. Това положение на Меркурий придава голяма
любов към науката, а често пъти и красноречие. Един благоприятен
аспект тук на Нептун, придава голяма интуиция и склонност към
метафизика. Сатурн го одарява със способност за съсредоточаване и
за дълбоко мислене – с една дума, придава му дълбока и
съсредоточена мисъл.
Ако Меркурий в тоя дом получава лоши асепкти от Сатурн и
Уран, има голяма опасност от умствено разстройство, особено, ако той
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не бъде подпомогнат от добри аспекти на Юпитер или Венера. Тежко
ранен от Сатурн в този дом, Меркурий носи дълбока меланхолия и
песимизъм.
в 4 дом: предрича известни промени в местожителството и
мъчнотии в домашния живот. Много зависи обаче както тук, така и в
другите домове, от аспектите, които Меркурий получава от другите
планети. Добре асепктиран, той придава склонност към всяка дейност,
която е във връзка с недвижимо имущество и земеделие, и успех в
нея. А същевременно това положение на Меркурий е гаранция, че
човек ще опази докрая на живота си неотслабнали своите душевни
сили и способности.
Бъде ли Меркурий зле аспектиран, това предрича тежки
старини – утеснения и грижи.
в 5-ти дом: ако получава лоши аспекти, той може да донесе
грижи и тревоги във връзка с децата, мъчнотии в любовните
отношения, също така и загуби от хазартни игри и спекулации.
Повечето пъти умът се оставя премного да бъде увличан от емоции.
Това положение на Меркурий дава любов към интелектуална работа.
в 6 дом: що се отнася до здравето това положение е крайно
неблагоприятно, ако разбира се, хороскопът показва слаба нервна
система. Защото то носи безпокойство, страх, изнемощяване,
склонност към умствена преумора. Макар че Меркурий тук се намира
в собствен дом (домът на Девата), и следователно би могъл най-добре
да развие своята мощ. Все пак роденият рядко смогва да се издигне и
неговите дарби да бъдат оценени, така че много по-добре ще бъде за
него да заеме положението на слуга, а не на господар (в смисъл на
ръководно положение или лидерство).
Всички дисхармонични аспекти на Меркурий са опасни за
умствената стабилност на индивида, особено тия на Сатурн или Уран.
Често се явяват, при това положение на Меркурий, и нервни
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разстройства в храносмилането, а в подвижните знаци – разстройства
и в дихателната система. При тежко нараняване в същите подвижни
знаци, Дева, Стрелец и Риби има опасност от умствено разстройство.
в 7 дом, добре аспектиран, очертава повечето пъти един чисто
социален кръг на дейност от интелектуално естество. Съпругът, или
съпругата, както и съдружникът ще бъдат сръчни, ловки хора. При
нехармонично аспектиране на Меркурий в този дом, домашни
раздори и неприятности са почти неизбежни. Съдружникът (същото
се отнася и до съпруга, и съпругата) ще бъдат по-млади. Понеже
Меркурий придобива качествата на планетите, с които е свързан, от
голямо значение е да се изследват неговите аспекти.
в 8-я дом – този дом ни дава сведения за всичко онова, което
е свързано със смъртта. Но за да се извади заключение за смъртта и
вида на смъртта, зависи от знака, който заема върха на 8 дом и от
планетите, които са в него. Ние трябва да изследваме с голяма
точност асцендента, хилега и всичко онова, което е във връзка със
здравето, като например аспектите, които получават Слънцето и
Луната,
защото
известни
дисхармонични
състояния
на
направленията (дирекционни аспекти в прогресивния хороскоп),
могат да донесат смърт, когато например, другите данни указват
крепко здраве и дълъг живот.
Положението на Меркурий в 8 дом подтиква към изучаване и
изследване на окултното или потайното. Смъртта настъпва при
пълно съзнание. Често това положение създава медиумичност и
психизъм, но и опасност от нервни или мозъчни заболявания (при
неблагоприятно аспектиране).
в 9-ти дом дарява с добри умствени способности, любов към
научни изследвания, успехи в писателството, особено ако се намира в
някой въздушен знак или в Дева.
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При дисхармонично аспектиране на Меркурий в този дом, той
носи колебливост, нерешителност и склонност към преумора, така че,
в такъв случай за някакъв успех и дума не може да става.
в 10-ти дом: положение, благоприятно за интелекта, но то е
свързано същевременно с голяма отговорност и склонност да се
упражняват много длъжности в едно и също време. Дали тази силна
позиция на Меркурий ще се прояви благотворно, или не, зависи
много от знака, в който се намира и от аспектите, които получава.
Например, ако той се намира в неподвижен знак или когато
благоприятните аспекти, които получава изхождат от неподвижни
знаци, или ако Сатурн му изпрати един благотворен лъч, това ще
неутрализира ония променливи елементи, които Меркурий внася във
всичко онова, което е свързано с 10 дом.
Когато Меркурий е зле аспектиран, общественото положение на
индивида ще бъде силно застрашено. Планетата, която хвърля найдисхармоничния аспект, сочи оня недъг в характера на индивида,
който ще предизвиква опасността. От аспектите на
в 10 дом се вади
заключение за призванието на индивида, за онова поле на дейност, в
което той е призван да работи.
в 11-ти дом: означава, че приятелите на родения ще бъдат помлади от него и, че приятелските му връзки ще почиват повече на
умствена основа, отколкото на сърдечна. Знакът ни дава сведения за
характера на приятелите. Особено благоприятно е положението на
Меркурий във въздушните знаци.
приятелските в 12 дом: 12 дом е окултен дом и затова това
положение на Меркурий дава склонност към окултизъм и
мистицизъм. Обикновено обаче, липсват благоприятни случаи или
дарба за проява, затова индивидът рядко бива разбиран и оценен.
Липса на самоувереност и постоянство са характерните белези на 12
дом.
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ОСТАНАЛИТЕ ПЛАНЕТИ И ВЪЗЛИТЕ НА
ЛУНАТА И ПЛАНЕТИТЕ В ДОМОВЕТЕ
Като съчетаем планетите според тяхното естество с разните
домове, не е мъчно да определим влиянието им в разните домове
(виж значението на астрологичните домове).
Така например, Юпитер, Венера, Слънцето и Луната, когато са
добре аспектирани във 2 дом са благоприятни за материалното
благополучие в живота. В 3-я дом те упражняват благотворно влияние
върху пътешествията и интелекта. В 4-я дом върху семейния живот и
положението на индивида на старини. В 5-я дом върху децата,б
удоволствията и спекулациите, в 6-я дом влияят благотворно върху
здравето и носят разбирателство с подчинените. В 7-я дом влияят
благотворно върху брака и общественото положение, в 8-я дом тези
планети създават известна възможност у индивида да се обогати или
чрез наследства, или чрез женитба, в 9-я благоприятстват дългите
пътешествия и заниманията с философски и религиозни проблеми, в
10-я дом те действат благотворно върху успеха и призванието на
индивида, в 11-я дом – върху приятелските връзки и за привеждане в
изпълнение на своите желания и стремежи, в 12-я дом обещават на
родения малко грижи и малко врагове.
Сатурн, Марс, Уран и Нептун или силно ранените от лоши
аспекти „благотворни планети“ (Венера, Юпитер) в 12-те дома
показват тъкмо противното. Но една, тъй наречена „зла планета“, ако
е добре аспектирана, не е неблагоприятна.
Главата на дракона на M.C. (на меридианът) или в съвпад със
Слънцето или Луната, изглежда в повечето случаи, че упражнява
твърде благотворно влияние в онзи дом, в който тази конфигурация
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се случи, докато пък Опашката на дракона, в съвпад със споменатите
светила изглежда понякога да упражнява злокобно влияние върху
съдбата на човека. Тия съчетания предсказват често зли премеждия и
несрети в живота. Но в тази посока има още много неща за уясняване
и затова желателно е всеки, който проучва астрологията, да допринесе
нещо за тяхното изясняване.
Древните астролози, а и днес още индусите приписват голямо
значение на Лунните възли. Възходящият и низходящият възел на
Луната се местят в зодиака на 19-20 год. в обратна посока,
ретроградни, и извършват пълната си обиколка през 12-те знака за 18
г. 225 дни. Разбира се и планетите си имат своите възли, но в
модерната астрология те са изгубили своето значение.
Тъй като придвижването на тия възли става твърде бавно
(средно около 1◦ за столетие), то влиянието им (ако съществува), може
да се счита за постоянна величина, така че всеки може да проследи,
доколко тия влияния са реални в неговия собствен живот – именно,
като се помни, че Главата на дракона въздейства „благотворно“, а
Опашката (низходящият възел) – „зле“. Ето защо, аз давам тук
положението на всеки възел в настоящето столетие (в ефемеридите то
не е указано).
(СЕВЕРЕН ВЪЗЕЛ) |
Нептун

(ЮЖЕН ВЪЗЕЛ)

9◦ 43‘ |

9◦ 43‘

13◦ 17‘ |

13◦ 14‘

Сатурн

22◦ 5‘ |

22◦ 5‘

Юпитер

9◦ 24‘ |

9◦ 24‘

Марс

18◦ 2‘ |

18◦ 2‘

Венера

15◦ 44‘ |

15◦ 44‘

Уран

Меркурий

17◦ 9‘ |
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17◦ 9‘

Неизяснен е и въпросът с така наречената „Фортуна“16 ( ).
Възгледите на астролозите се различават, но вярваме, че ония, които я
отхвърлят и наричат „точката на щастието“ измислица на Птолемей,
не са прави. Птолемей не е бил човек, който се е занимавал с
нелепици. Въпросът е, че една твърде малка част от неговите
познания са стигнали до нас и ние сме принудени отново да търсим и
откриваме.
Холандският астролог Тиренс казва следното върху тази „Точка
на щастието“: „Собственият ми опит ме учи, че тази точка може
много нещо да разкрие, както в рождения хороскоп, така и в
прогресивния, и че е от голямо практическо значение в хороскопа. Тя
е практичният резултат, конкретният синтез на един хороскоп, взет
като едно цяло“.

16

Точка на щастието.
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СЛЪНЦЕТО В ДВАНАДЕСЕТТЕ ЗНАКА.
Както видяхме,
представя в хороскопа Индивидуалността,
Егото, което постоянно се превъплъщава, за да се събере на
физическия свят оня опит, който то не би могъл да придобие на други
планове. А понеже трябва да приемем, че целта на човешката
еволюция не е едностранчиво развитие, то е ясно, че Егото, в своите
многобройни въплъщения, не се проявява все чрез един и същи знак,
а чрез различни знаци, според нуждите на развитието. Един човек,
който има нужда да развие своята воля и своята издържливост, ще се
роди например със Слънце в неподвижен знак. Друг пък, който трябва
да развие емоционалната страна на своето естество, ще се роди във
воден знак, и според това, коя страна на емоционалното трябва да
развие, той ще избере или , или , или .
Но не е необходимо това да бъде винаги така. Може да се
допусне, че една високо развита индивидуалност има да извърши
известно дело в своето превъплъщение и затова се нуждае от найсилно развитата страна на своя характер. В този случай човек трябва
да разполага с всичикте си сили, за да може да изпълни своята задача.
Но и в първия случай, когато изглежда, че положението на
Слънцето в този или онзи знак показва развита вече страна, това е
така, защото този знак, тъй да се каже, го принуждава да прояви ония
качества, които са свързани с него. Само аспектите дават, в известен
смисъл, неговата същинска сила.
Положението на Слънцето в Лъв, например, съвсем не означва,
че ние ще имаме пред себе си една силна индивидуалност, тъй както
и положението му във Водолей или Везни съвсем не отбелязва слаба
индивидуалност. Напротив, може да се случи точно обратното, макар
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че Слънцето в днешното състояние на живота се проявява с особена
сила в знака Лъв. Аз съм, обаче, убеден, че хороскопът не може никога
да разкрие истинската сила на човека. Божественото у човека е
забулено с непроницаемо було и само, когато наблюдаваме човека, в
неговите действия и постъпки, ние можем донякъде да отсъдим
доколко високо се е издигнал той. Затова едно познаване на неговите
стремежи е твърде необходмо, когато искаме да дадем, разглеждайки
неговия хороскоп, един по-подробен образ на неговия характер и на
всичко, което зависи от него.
И така, Слънцето символизира висшето в човека; затова в
хросокпа то определя извора на почестите и славата, или общо взето,
неговото положение между другите човеци. Когато Слънцето е зле
аспектирано и не е подпомогнато от добрите аспекти на Юпитер и
Венера, това е белег, че роденият трябва с големи мъчнотии да си
пробива път в живота и да се издигне.
От самосебе си се разбира, че качествата на характера и
сконностите, които ще опишем по-долу при разглеждане влиянието
на Слънцето в различните знаци на зодиака, се модифицират
донякъде, от аспектите, които Слънцето получава в съответния знак,
при това, как ще се проявят те в живота, зависи и от личността
(положението на Луната), от инструмента или физическото тяло
(асцендента), а също и от M.C. (неговия мироглед).
Хирам Е. Бутлер в неговата книга „Слънчева биология“ казва
нещо за прехода между един зодиакален знак и съседния, и
коментира, че не всички знаци показват такова постепенно
преминаване един в друг.
Това е от съществено значение, когато възлизат първите или
последните градуси от известен знак (тук става дума за градусите,
които възхождат на източния хоризонт и представят асцендента), или
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когато някоя планета се намира в последните градуси на някой знак в
момента на раждането.
При прехода от Водолей в Риби става едно рязко отклонение от
обикновеното правило, именно влиянието на Риби се чувства вече в
последните 5◦ на Водолея. Тъй че тия 5◦ проявяват смесените качества
и на двата знака. Същото се констатира и при прехода от Риби в
Овен, именно последните 4-5◦ от Риби показват смесените качества на
тия два знака. Между Овен и Телец това смесване на качествата се
простира само на около 1◦, а след това вече знаците не проявяват
постепен преход до Дева-Везни, където този преход е близо 2◦.
Преходът между Везни и Скорпион е незначителен, този между
Стрелец и Козирог – рязък, но преходът между Козирог и Водолей се
чувства вече при последните 4◦ на Козирога, където започват да се
проявяват качествата на Водолея.
При другите знаци преходът е внезапен, следователно при тях
не става химична поляризация, както Бутлер нарича това
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СЛЪНЦЕ В ОВЕН
в
(21 март – 21 април). Бисмарк, Емил Зола, Бах, Генерал
Бут, Гамбета, Фредерик Ван Еден, Ханеман, Бюхнер, А. Х. Хофман,
Фалеролебен, Декарт, Фехнер.
Дава характерните качества на знака Овен и върху характера и
върху външния вид, по-слабо или по-силно, според положението на
Слънцето в хороскопа. Следователно, всичко онова, което бе казано за
отделните знаци в качеството им на асцендент (възходящи), за
тяхното въздействие върху строежа на тялото и върху характера, важи
в по-малка или по-голяма степен и за положението на Слънцето в 12те знаци (зодии).
Това положение на Слънцето носи енергия, любов към дейност и
склонност към началничество, към лидерство. Тази черта се проявява
още в детството, но може да бъде силно видоизменена през този
период от асцендента. Например, тя дълго ще стои дълбоко скрита,
ако знакът Рак или Риби възхожда на изток в мига на раждането и чак
по-късно ще изпъкне като черта на характера. Тази позиция на
Слнъцето дава силна индивидуалност, но и силна воля, понеже
Слънцето, като символ на волята е в подем (екзалтация) в знака на
Овена.
Самобитност, достойнство и онази особена сърцатост, която е
рожба на светлия оптимизъм, образуващ основния тон на характера,
често прави от тях добри водачи и, ако Марс аспекитра добре
Слънцето, може да се очаква успех и благополучие в професия, която
се намира под властта на Марс, като военната служба, хирургията и
пр. Измежду тях се срещат ония, които пробиват нови пътища,
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пионерите. Те имат вродена дарба за това. Тялото им е жизнено и
крепко, поне тогава, когато други данни от противоположен характер
не противоречат на това, но са много нетърпеливи и често страдат от
раздразнителност и безпокойство. Главата е най-чувствителната част
на тялото (тя най-може да бъде засегната от болести и премеждия).
Овенът управлява главата.
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СЛЪНЦЕ В ТЕЛЕЦ
в
(22 април – 21 май). Йоханес Брамс, Алфонс Доде,
Туриер, Чайковски, цар Николай II, Новалис, Фридрих Рюкерт.
Голяма самоувереност и твърдоглавство са най-важните белези
на този характер. Това положение на Слънцето дава по-натам такт и
постоянство, но повечето пъти не особено силен интелект. Те са
догматични, консервативни и имат високо мнение за себе си, но
иначе са добродушни и преданни в дружбата, ала дойдеш ли им
напреки, те могат да станат във висша степен упорити. Те са мудни в
движенията си и умеят навред да откриват и оценяват хубавите неща
в света.
Те желаят да си останат там, дето им харесва, и без наложителни
причини не менят своето място. Успяват там, дето се изисква бавен и
търпелив труд, а също тъй и в областта на строителството,
земеделието (Телецът е земен знак), в минните предприятия. Обичат
да слушат собствения си хубав глас в песен или реч.
Те не критикуват, не се възбуждат без нужда, те „вече отдавна са
си мислели това“. Рядко остават незадоволени и стават повечето пъти
добри къщовници. Имат практичен усет и се явяват неуморни
работници в своята мирна и внимателна работа. Това положение на
Слънцето обикновено дава голяма жизненост, но при лоши аспекти
от страна на Марс или Уран има опасност от апоплексия (удар).
Обичат изкуството, Венера е владетел на този знак, особено музиката
и пеенето (Телеца управлява гърлто).
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СЛЪНЦЕ В БЛИЗНАЦИ
в
(22 май-21 юни). Проф. Боланд, Албрехт Дюрер,
Данте, Рихард Щраус, Оливър Ладж, Рихард Вагнер.
Онова спокойното, което е присъщо на предходния знак, дава
място тук на подвижното, променливото, което е свойството на
всички двойнствени натури. Близнаци имат „две страни на своята
цигулка“ и искат да свирят едновременно на двете страни.
Ще му се да има повече кръгове на дейности и на драго сърце би
седял на два стола, стига това да бъде възможно. Той предприема
различни неща в едно и също време.
Учтив и доверчив за момента, в следния миг ти ще го видиш
забавен, но все пак приветлив и благоразположен. Има интелект бърз,
възприемчив, голяма любов към науката и изкуствата, но е малко
повърхностен, не се задълбочава, макар че си дава вид, че разбира
основно нещата. Обича пътешествията и природата. Сръчен е,
похватен и на драго сърце заема такова място, където може да покаже
своята сръчност, особено там, където се изисква говорене, писане,
предаване на новини, при обучинето, публичните речи. Измежду тях
се срещат голям брой оратори, художници, хора на изкуството,
издатели на периодична книжнина (Близнаци управляват дробовете
и дишането, а също и ръцете).
Тяхната работа има повече характера на търсене и домогване,
отколкото на окончателното разрешаване на проблемите. Но висшият
тип Близнаци стои обикновено в научно отношение много по-високо
и притежава многостранни познания.
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СЛЪНЦЕ В РАК
в
(21 юни-22юли). Калвинус, Уйлям Стад, Гарибалди,
Ц.Фюртегот, Гелер, Фридрих Готлиб Клонщок, Фон Глюк.
Това положение на Слънцето дава голяма възприемчивост и
сцепление, последното често се проявява като силна памет, но
понякога и като скъперничство и алчност. Често при тази позиция на
Слънцето се проявява ленност, но веднъж тя превъзмогне ли се, може
да даде на човека голяма сила. Обикновеният тон в характера е
благородство и дружелюбие, но особено на младини, те често се
придружават от боязливост и неувереност.
Волята не е силна. Домашният живот го привлича, той обича
охолството, приятните неща, без тях той не може да се чувства
щастлив. Нищо не му е по-неприятно от една несимпатична
обстановка. В обходата си впрочем, той е приятен, здрвето му не е
особено силно.
Той лесно възприема всичко и го преработва в себе си (Ракът
управлява стомаха), скромен е, но не може да търпи когато го
отминават незабелязано. Обича да се задълбочава в миналото, в
семейните традиции.
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СЛЪНЦЕ В ЛЪВ
в
(23 юли – 22 август). Наполеон Бонапарт, Полковник
Олкът, живописеца Райнолдсен – последният е имал за асцендент
Дева и Луната се намира у него в Рак, оттам и неговата обич към
детайла, вървяща редом с неговия гениален усет към багра и линия.,
Е.П.Блаватска, Бърнард Шоу, Матюс Клайдиус.
Любов към власт и авторитет, честен, благороден, симпатичен,
неспособен за долни и дребнави работи. В обходата си проявява
известна гордост и важност, склонен е да се увлича в своя гняв.
Чувства се недобре в подчинено положение и иска да бъде
признат за авторитет.
Притежава силно развито чувство за отговорност към своите
окръжаващи, всред които той пръска своя живот и силаб (Лъв
управлява сърцето). Той е услужлив и благороден, понякога
снизходителен, но често пъти и надменен и дързък.
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СЛЪНЦЕ В ДЕВА
в
(23 август – 23 септември). Цар Вилхелм, Гьоте, Лев
Толстой, Вилхелм Билдердийк, Оберленд, Менделсон.
Научно настроен, изобретателен, интелектуален, методичен,
взискателен, добре надарен, често себелюбив и винаги критичен.
Хората, родени при тази позиция на Слънцето са големи любители на
детайла и търсят подробности навред, затова често изпускат от
погледа си едрите, големи линии. Това може би е причината, поради
която под този знак се срещат много скептици. Основният тон в
характера е желание за чистота и това желание се проявява в областта
на материалния живот, в голямата им придирчивост към храната.
/Храносмилането се управлява от Девата/.
Понеже те често страдат от липса на самоувереност, по-добре се
чувстват в подчинено състояние отколкото на ръководен пост. Дева
управлява дома на службата, 6 дом, и поради това туй положение на
Слънцето /при зли аспекти/ носи неприятности от страна на
подчинените.
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СЛЪНЦЕ ВЪВ ВЕЗНИ
в
(23 септември – 23 октомври). Пол Крюгер, Кармен
Силва, А.Безант.
Тук срещаме силно проявено желание за равновесие (Везни) и
хармония в морално и ментално отношение. Това желание се
изразява, между другото, в голяма любов към изкуството. Слънцето
във Везни носи идеализъм, но слаба воля и издържливост. Роденият
под този знак обича силно реда и порядъка. В живота му върви; често
чувства склонност към усамотяване и пътешествие. Обикновено го
обичат, заради неговата умереност, особено другия пол. Той е
правдива и интуитивна натура, склонен е да отдаде своите сили за
повдигането на народа, работи най-успешно в сдружение с други и
обикновено не му липсват помощници за осъществяването на
неговите начинания. Роденият със Слънце във Везни трябва да внася
и в живота си, и в околната среда ред и порядък.
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СЛЪНЦЕ В СКОРПИОН
в
(24 октомври – 24 ноември). Рузвелт, Лютер, Лафатер,
Якоб Бьоме, бившия крал Мануил, крал Виктор-Емануил, Еразмус,
Молтке.
Изразява, както противоположния му знак Телец, силно чувство
за лично достойнство и гордост. Характерът е понякога неприятен и
агресивен, тираничен, недоверчив, ревнив.
Имаме два съвсем различни типа – висш и нисш Скорпионов
тип. Първият е надмогнал ниските си страсти, и затова горните
отрицателни черти му липсват, обладава силна работоспособност,
която желае да отдаде в служба на своя идеал.
В никой друг знак не се срещат такива резки
противоположности, както тук.
Скорпионът дава гордост, постоянство, енергия, страст и едно
извънредно силно чувство на симпатия и антипатия. Носи дарба към
химия, алхимия, хирургия. Въпросите за живота и смъртта, както и
половата проблематика, будят силен интерес у тия типове
(Скорпионът управлява половите органи).

175

СЛЪНЦЕ В СТРЕЛЕЦ
в
(23 ноември – 21 декември). Спиноза, Марк Твен, Хайне,
Вебер.
Дава твърде независим и одухотворен характер с религиознофилософски склонностти. Имат благородна и честна обхода, но горда
и често пъти отегчителна. Те лесно се дразнят и избухват, но гневът
им не трае дълго време. Стремят се все към високи цели и омразата
им към всичко ниско и нечестно е последица от това.
Те са много общителни и обичат да имат около себе си някого,
на когото да изказват своите чувства и мисли. Но са крайно
нетърпеливи в изслушване на другите. Обичат всякакъв вид спорт и
пътешествия. Вродената им склонност към промяна на
местожителството, във връзка с тяхната общителност, ги прави
твърде приспособени за голямата публика – например за оратори,
мисионери.
Те са неспокойни, но оптимистично настроени и обладават
доста силна интуиция. Бедрата са най-изложени на опастност от
цялото тяло. Жаждата им за мъдрост понякога се изражда в стремеж
към аргументиране и спор.

176

СЛЪНЦЕ В КОЗИРОГ
в
(22 декември – 20 януари). Карнеги, Гладстоун, Ернст
Мориц Аридт, Песталоций, Луй Пастьор. Последният има 6 планети в
Козирог, но положението на Луната в Близнаци и Везни като
асцендент възстановяват равновесието.
Послушен и догматичен, със стремеж да види целта си
кристализирала и оформенакъм оформяне, практичен и разсъдлив,
дипломатичен и стремящ се с голямо търпение към целта, която има
пред себе си, той иска да я кристализира, да я види изляна в известна
форма.
Той има пламенно желание да се издигне високо (козирогът) и
поради голямата си издържливост и постоянство, обикновено
сполучва в предприятието си, дори и да преодолява големи
мъчнотии.
Поради своята необщителност той има малко приятели, ще го
видите повече пъти сам. Той е добър господар и добър слуга.
Коленете са най-чувствителната част от тялото. Неговата любов към
форма и декор се проявява във всичко, дори и в областта на религията
(ритуали и закони). Силата му седи в съсредоточаването, в
способността му да материализира своя идеал, към който се стреми
Стрелеца. В друго направление той често проявява недоволство и
меланхолия.
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СЛЪНЦЕ ВЪВ ВОДОЛЕЙ
във
(21 януари – 18 февруари). Фридрих Велики, Франсис
Бейкън, Едисон, Сведенборг, Чарл Дикенс, Лесинг, Йозеф Израелс,
Хегел, Дарвин, Болта.
Дава голяма любов към научни, особено към окултни
занимания. Наблюдаването на скритите сили в човека, растенията и
животните силно го привлича и неговата интуиция, например при
тълкуване и анализиране на човешкия характер, му дава помощ.
Основната му черта е общочовешката любов. Обича
пластичните изкуства и в своите занимания с тях, както впрочем във
всичко, проявява широко разбиране и оригиналност, а поради това
често бива зле разбран (странни
характери).
Обикновено той е популяран, симпатичен и същевременно
тактичен, предпазлив, търпелив и издържлив. Той обича добрите
отношения (приятели 11 дом) и с голяма леснина се движи във всички
кръгове. Често пренебрегва своите обещания. Приливи на висш
идеализъм ( ) се сменят често с периоди на голямо угнетение (
Прасците са най-чувствителните части на тялото към заболявания.
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).

СЛЪНЦЕ В РИБИ
в (19 февруари – 21 март). Дж. Вашингтон, Шопен, Хендел,
Меланхтон, Микеланджело, Пол Хейзе, Фон Айхендорф, Шопенхауер.
Обикновено неразбрани характери, които често биват спъвани
от всевъзможни „обстоятелства“ да се проявят в истинската си
природа. Те изглеждат принудени да остават на заден план. Щастието
обикновено не е техен дял, те навред изпитват несполука и
съпротивление, дори и да желаят доброто.
По естество са приветливи, любезни и услужливи. Повечето
пъти им липсва самоувереност и воля и затова зависят често от
околната среда, от която лесно се влияят.
Основният тон на характера е саможертва. Една по-долна,
подчинена служба е най-пригодна за тях. Нозете са найчувствителната част от тялото. Това положение на Слънцето не е
благоприятно за здравето и брака.
По характер са искрени, добродушни и религиозни, но твърде
непостоянни, поради склонността им да се отдават на настроения. Тук
съзираме тайнственото влияние на Нептун.
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ЛУНАТА В ДВАНАДЕСЕТТЕ ЗНАКА
Луната в 12-те зодиакални знаци придава същите качества,
както и Слънцето в различните знаци, но при нея изпъкват повече
преходните склонности на личността. Освен това влиянието на
Луната засяга повече чувствата и интелекта, а не волята.
в
Остър ум, жив, импулсивен, независим. Силна самоувереност,
склонност към действие по свой почин, независимост от мненията на
другите, обич към борбата. Обича да застава начело, като вожд на
някаква група.
в
Благоприятно положение за придобиване на богатство.
Издържлив
и
самостоятелен,
консервативен
и
спокоен.
Благоприятства занимания със земеделие и продобивки от него.
Музикална дарба, особено пеене. Дружелюбен и предан, но повече
или по-малко чувствен.
в
Подвижен, непостоянен, нерешителен. Обича пътешествията,
обиколките, посещенията. Любов към наука и интелектуален труд.
Сръчен и способен, добър оратор. Близнаци е двойнствен знак и
затова склонността да се вършат две работи наведнъж се явява в
много посоки. При лоши аспекти: ненадежден, повърхностен,
неискрен.
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в
Пестеливост. Силна сензитивност, въображение. Обич към
домашното огнище и към майката. Приветлив и приятен в обходата
си, но непостоянен в дружбата. Интуиция и подражателен дар. Обича
да живее край вода и да пътува по море.
в
Избира длъжност, която е свързана с голяма отговорност.
Издържлив, верен, честен, благороден и приветлив, особено когато му
покажат, че го ценят. Интуитивна, но горда натура. Склонност към
другия пол и към лукса изобщо.
в
Годен повече за служител, отколкото за господар.
Благоприятства интелекта и склонността за различаване. Създаден
сякаш за пътуващ агент, учител, писател, посланик. Нерешителен и
критичен, голям педант, обича детайлите.
във
Обикновено силно влечение към другия пол. Учтив и приятен в
обноските си. Има много приятели и силно се влияе от тях. Склонност
към съвместна работа с други. Любов към изкуството.
в
Самоуверен, устойчив, упорит, чувствен, високомерен,
енергичен, горд, отмъстителен, понякога груб или пияница. Влечение
към другия пол, в брака е повечето пъти нещастен. Неблагоприятно
положение за майката на индивида. Ала в случая отново много
зависи от аспектите.
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в
Неспокоен и подвижен. Голяма любов към всякакви спортове,
особено към коне. Чувства влечение към религия, философия и
особено към окултното и мистичното. Интуитивен, искрен и
приветлив, но раздразнителен и неспокоен.
в
Любов към слава и почести. Вътрешно желание към големи
предприятия, към високи длъжности. Може да постигне много нещо,
благодарение на своята издържливост и трезвост, но има да
превъзмогва много мъчнотии. Неблагоприятно положение за
родителите, което често причинява мъчнотии от тяхна страна. Други
качества: себелюбие, пестеливост, липса на чувствителност,
целомъдрие.
във
Склонност към пластични изкуства и окултни науки, особено
астрология. Интересува се от всичко необикновено. Човеколюбив,
добросърдечен, независим и идеалист. Интуитивна натура.
в
Възприемчив и сензитивен, тих, склонен към малодушие. Любов
към романтичното и особено към онова, което действа на чувства и
настроение. Това положение на Луната дава медиуми и сензитиви.
Риби управлява 12 дом и ограниченията на този дом се отразяват и
при положението на Луната в Риби. Остава на заден план в живота.
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МЕРКУРИЙ В РАЗЛИЧНИТЕ ЗНАЦИ.
в
. Склонност към аргументиране, преувеличение.
Импулсивни натури, непостоянни, но пъргави и ловки в мисълта.
в . Дипломатичен и тактичен в речта си. Практичен ум, но
често пъти догматичен и настойчив, – понякога упорит.
в . Любов към изучаване и пътешествие. Остър ум, ясен
разсъдък, – духовен. Рядко мълчи.
в . Много схватлив, приспособим и непостоянен в своите
възгледи; дава ясна памет и тактичност.
в
. Широчина на възглеите
самоувереност и организационен талант.

и

интуиция.

Дава

в . Критичен интелект, който всичко детайлизира, труден
за убеждаване, макар и да е непостоянен; внимателен, научен.
във . Обич към хармонията. Спокоен интелект, без страст
или прибързаност. Прави интелекта изтънчен; – култивиран.
в . Интелектът е остър и критичен, недоверчив, има любов
към окултните и мистични изследвания и, ако аспектите не са лоши,
дава сила за концентрация.
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в не е силно поставен, прави родения независим, докачлив,
импулсивен, обидчи; – дава философски наклонности.
в
. Такт и склонност към дълбки проучвания, критичен,
недоверчив, пестелив.
във
. Настойчив, интуитивен, дава способност за
концентриране, – абстрактен мислител, – добър в преценяване на
човешкия характер.
в
. Твърде възприемчив за впечатления, сензитивен,
приспособява се към условията, но негативен и повърхностен.
От планетите е достатъчно да се разгледа само Меркурий поподробно, защото не е трудно да се открие чрез просто комбиниране
модифицираното влияние на планетите в отделните знаци. Сторим
ли само това, по-скоро ще се научим да тълкуваме хороскопите и ще
свикнем да правим всички възможни комбинации, отколкото ако
получехме всичко това механически. Освен това, Слънцето, Луната и
Меркурий са най-важните фактори. Ако друга някоя планета се
намира на асцендента, естествено, влиянието ѝ ще бъде по-мощно, но
по това се вече говори при разглеждане въпроса за домовете.
Има ли се предвид естеството на планетите и това на знаците и
домовете, различните комбинации не представляват никаква
мъчнотия. Една „добра“ планета в някой знак действа благотворно
върху всичко, което този знак застъпва, „лоша“ планета, наопаки,
предсказва борба и дисхармония в същото направление. Ако в
известен знак падат добри аспекти върху някоя планета, това говори
за помощ в споменатия по-горе смисъл, лошите аспекти, напротив,
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указват за пречки. „Злосторник“, добре аспектиран, указва поблаготворно влияние върху нещата, които застъпват знака, в който се
намира, отколкото някоя добра, но зле аспектирана планета.
Венера е, например, лоша в сатурновия знака Козирог, по-добре
е поставена във въздушните знаци Близнаци и Водолей, макар че в
последната позиция Венера придобива един странен, ураниански
отенък. В Близнаци Венера се обагря от онази характерна
променливост, която както Меркурий, така и въздушните знаци носят
със себе си. Така например Венера в Риби усилва емоционалното в
този знак, като придава любов към изкуството и към всичко хубаво.
В собствените си знаци всички планети засилват добрите
качества на тези знаци. Меркурий в Рак ще възприеме
непостоянството и променливостта на Луната, но същевременно ще
усвои и способността на Рака да задържа, добрата памет. Меркурий
във Везни ще направи индивида склонен да се сдружава с другите,
благоприятства за интуицията и изкуството, за ителектуалните
удоволствия.
Трябва да се обърне внимание, преди всичко, на аспектите,
които планетата получава, и на това, в кой знак се намира тя, именно
дали този знак благоприятства или не за хармоничната проява на
планетата. Една огнена планета, като Марс например, във воден знак,
е неблагоприятно поставена, а в огнен знак-благоприятно;
въздушните и водни знаци в случая действат средно. Но много
зависи и от знака: например Марс в 10 дом и в Рак, макар и твърде зле
поставен откъм знак, положението му се донякъде подобрява, защото
10 дом е домът на Козирога, а ние знаем, че Марс е в екзалатция, в
Козирог.
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Една лоша планета, например добре аспектиран Сатурн, е поблаготворна за дома, в който стои, отколкото някоя добра планета,
напр. Зле аспектирана Венера в този дом.
Когато в един дом се случат две планети, една добротворец и
една злосторник то най-първо ще прояви влиянието си онази
планета, която седи по-близо до върха на този дом и чак след това ще
последва един период, в който другата планета ще се прояви поактивно. Същото важи и за повече планети в един дом.
Освен това, трябва да се има впредвид, че общото влияние на
планетите върху части от тялото, които съответстветните знаци
застъпват, е следното:
Слънцето носи активност, пълнокръвие, разширение, горещина,
възпаление, но общо взето, действа добре.
Луната носи непостоянство, влага, отделяне на течности и често
дава разпухване на оня орган, който се управлява от знака, заеман от
Луната.
Меркурий носи подвижност, поражда нервни болки, рефлексни
движения, чувствителност в съответния орган.
Венера причинява понякога мокри издувания, но действа
изобщо благоприятно върху онази част от тялото, която е под
влияние на заемания от нея знак.
Марс носи болки, безпокойства, остри възпаления, рани от
порязване и изгаряне, действа общо взето, твърде дисхармонично
върху органите, управлявани от съответния знак.
Сатурн също. Но неговите разстройства са по-продължителни,
разни хронически гнойни възпаления, изкривяване на костите,
втвърдяване, туберкулоза, мудно кръвообращение, изстиване,
сгърчване на съответния орган.

186

Юпитер действа в противоположната посока, именно,
разширително, топлоотдайно, носи пълнокръвие, преохранване,
затлъстяване и действа твърде благотворно върху съответния орган.
Уран носи нервни болки, които внезапно се изявават и пак тъй
внезапно изчезват, чувствителност и предразположение към
възпаления и спазми.
Нептун причинява свиване, сбръчкване на органите, поради
нефункционирането им, набръчкване на кожата, глухи болки.
Както Марс в Овен (главата) причинява остри болки и нервност,
така пък Нептун, зле аспектиран в Овен, създава повече глухи болки.
Сатурн в Овен – измръзване, глухота, зъбобол, ревматични
главоболия. Сатурн в Лъв – сърдечни разстройства. Сатурн или Марс
във Везни – бъбречни болести. Уран в Близнаци – спазми на ръцете и
раменете, понякога астма. Меркурий в Овен – нервни болки в главата
и т.н.
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