
 
 
 
 
 

 
   

   

Предложените теми са за явното и неявното в астрологията, за въздействието й 
върху индивида, за необходимостта от себепознание чрез анализ на хороскопа.  
До колко това може до влияе на нашите жизненост и поведение? Проверете. 

 

 
 Накратко за астрологията. Защо науката за звездите е 
необходима на личността.  
 Какво е явното в  Зодиака, върху който се изгражда хороскопът?  

 Неявното в Зодиака. “Звездата на маговете” и  
разпределението на седемте планети :  

  ппо дните на седмицата, личната година, сефирите, чакрите, 
гамата, цветовете. 

 по часовете на деня. 
 по личните годишни периоди. 
 по деканати. Зодиакален кръг. 

 

 Индивидът и неговият хороскоп.  
 Същност и значимост на синастричната астрология да познаем 
себе си и светът да открие нас. 

 Здраве и астрология.  
 Прогнозиране чрез астрологичните символи.  

 
 

  

 ®  Статиите въвеждат възможно най-кратко всеки  четящ  от 7 до 107 години в 
астрологията  и са един по-различен поглед към развитието на индивида, съобразно  
ключовите насоки и енергийния потенциал от неговата рождена карта (хороскоп). Анализът 
и тълкуванията  на тази карта дават възможност (при добронамереност) 
личността  да осмисли  астрологичните символи и своята същност , да намери 
взаимовръзката и потърси  помощта на космическото влияние за своето здраве , 
поведение и хармонизиране на жизнения  си път . 

 

За съставяне, редактиране и електронно обработване се е трудил   
 

  < Ансалди е учил за ученик и войник, за музика и грамотност, за грижа и отговорност, за 
инженер – проектант и експерт, за контрол и социална психопатология, за 
взаимоотношения с близки и далечни, за древни и настоящи. Вече шестнадесет години учи 
чрез окултните науки и за себе си. Изучава науката астрология и със загриженост работи 
по тълкуванията на натални, прогностични и синастрични карти. А също прави и 
възможното да помага на другите.  
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Неявното в Зодиака. 

“Звездата на маговете” и разпределението 
на седемте планети по дните на 

седмицата, личната година, сефирите, 
чакрите, гамата, цветовете. 

 
 

    Древните писания ни известяват, че първите хора, дошли незнайно 
откъде да организират живота на планетата Земя, са закодирали тайните 
знания. Малка част от тези знания могат да бъдат разкрити едва след като 
се нареди цялата мозайка от стигналите до нас тайни, окултни науки – 
Астрология, Нумерология, Кабала, Хиромантия. 
  

    Цивилизацията на древните от Шумер и Вавилон е наричана още 
“магическа”. Техните жреци вярвали, че <Светът е единен и всички 
явления са взаимно свързани>. Познато е било движението на 
Слънцето, Луната и видимите звезди-планети: Меркурий, Венера, 
Марс, Юпитер и Сатурн, над които за тях е бил само Твореца на 
Вселената.  
 

    Древните обожествили небесните тела и приравнявайки тези планети с 
правата на светилата в система, формирали класическата “седморка”, 
позната ни като “Звездата на маговете”. За да  определят и сравняват 
различните небесни тела, те използвали създадена точна координатна 
система – дванадесетте знака на Зодиака. Класическата система на 
“седемте” е използвана впоследствие в Египет, Индия, Европа.  
 

    Кабала /юдейска система/ също 
изхожда от Слънчевия Логос, 
планетите (седем е свещено число) 
и дванадесетте знака. Според 
Кабала Предвечният Саваот 
създал звездите в света, дните в 
годината и тези врати, с които 
човек се свързва със света. Чрез 
тях Той изваял седемте 
небеса, седемте стихии, 
седемте празни жизнени 
форми от времето на сът-
ворението; създал, уравно-
весил, разместил и свързал 
една с друга планети и дни.  
 

  
 * Виж промисълът на  автора  на  статията в послеписа.  
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    Фигурата показва, че седемте светила и планети, разположени 
в непроменлива  последователност по окръжността и прокараните 
прави линии между тях,  образуват звезда със седем върха – 
“Магическата звезда”.  
    

    Движението външно по звездата в посока обратна на 
часовниковата стрелка или другото движение – 
вътрешно по  стрелките на линиите, свързващи плане-
тите, е разгаданият ключ за неявното, за много от 
тайнствата  в света  и  в астрологията. 

        
    * Неуместно е да правим съждения за наложените в епохите абсолютни 
познания на древните магове. Четящият статиите осмисля, че има и 
неизяснена загадъчност. Някои хора (да не ползваме определения) наричат 
всичко това мистика, окултизъм, езотерика или метафизика, т.е. 
тайнствено, тайно, необяснено чрез опит или по научен път, скрито за 
останалите, нереално, свръхестествено, отвъд физиката. Но ние трябва да 
продължим с познанието за духовната мъдрост, за неявното, скрито от 
векове на “най-видно място”, за Истината , тъй като светът прави това 
от хиляди години. Да продължим с желание да оповестяваме на другите 
какво е открито, за да ускорим изгрева на хармонията на планетата Земя, 
чиято Аура е обхваната в мрежа от електрически и магнитни вълни, 
вибрации, аналогични на влиянията, приети за целия Космос. 
 
    * Преди да продължим, добре е да си припомним направената 
астрологична класификация на планетите в предишната статия. Да се 
опитаме да намерим и съпоставим нюансите на “седемте” – просторът и 
ограничението, взимането и даването, волята за живот и 
инстинкта, любовта и благоразумието на силата. Убедени, че 
това не е само за духовно извисения или душевно богат човек, а за всеки, 
носещ отговорност за своето съществуване като материално въплъщение на 
духа… 

  
     Седемте дни от седмицата са определени от седемте планети с 
движение вътрешно по линиите на “Магическата звезда”, започвайки от 
Слънцето и завършвайки със Сатурн. В наименованията на дните на 
латиница има съответствие с планетите. Тълкуванието за силата и слабостта 
на всеки ден от седмицата изхожда от качествата и белезите на планетата.  
    Първият ден е под знака на Слънцето /Sun/ – Неделята /Sunday/ - 
божественото начало, жизнеността, стремежът към цел.  
    Седмият ден – Съботата /Saturday/ e под влияние на Сатурн /Saturn/ - 
съзерцанието, целомъдрието на времето. 
  
    Интересно е да отбележим поразително съвпадение: от Великобритания 
до Китай Неделята е ден на Слънцето, Понеделникът – ден на Луната; в 
Европа и Индия Вторник е посветен на Марс, а в Китай – ден на стихията на  
огъня. И аналогично Сряда е посветена на Меркурий, Четвъртък – на 
Юпитер, Петък – на Венера, а Събота – на Сатурн. 
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    * Планетното влияние за деня върху човечеството – нагласа, 
допустими действия, очаквания, значение на числото според 
нумерологията, изпълнявани ритуали, използвани храни,  цветове, 
минерали, музикални тонове и т.н., е разработена тема в много публикации. 
Тези влияния зависят също и от общата констелация за деня.  
 
    Независимо от общото, индивидът е длъжен да се съобразява 
със своето число и ден на раждане и с  космическия статус на 
всяка от седемте планети в неговия хороскоп. Това трябва да се 
проследява и в следващите под теми.  
 
     Седемте планети управляват последователно всяка астрологичес-
ка година – от 21 март. При тази цикличност ( движението е външно по 
“Звездата на маговете” ) планетата – управител в годината на раждане, 
показва коя планета покровителства този или друг човек, каква е проявата 
й в събития и тенденции при развитието на тази или друга година. За 
ориентация ще отбележим от този цикъл последните години: 1996 – 
Слънце, 1997 – Венера, 1998 – Меркурий, 1999 – Луна, 2000 – Сатурн, 2001 
– Юпитер, 2002 – Марс, 2003 – Слънце, 2004 - Венера и т.н. 

 

    Накратко можем да добавим, например, че Сатурн като планета-
управител на годината, указва необходимостта човек да води постоянна 
борба за своите права, като го отличава с повишена съвестност и 
жертвоготовност, загуба на сили.  
   Юпитер дава на човек добросърдечност и добра приспособяемост към 
обществените норми, помага да се избягват провалите.  
   Марс придава на човек напоритост и стремеж към индивидуална 
свобода, характер с огромна воля за победа.  
   Родените в годината на Слънцето се отличават с благородство, широта 
на възгледите, хуманност и възвишени идеали.  
   Венера преди всичко покровителства жените, като придава красота, 
хармоничност, очарование, сполуки в любовта.  
   Меркурий дава общителност, разчетливост, жив ум, работоспособност, 
користолюбие.    
  Луната – дълбочина на емоционалното възприятие, непостоянство, 
мечтателност, интуиция, нервозност.     
 
    Седемте планети с астрологическите си особености и символи са 
включени при интуитивните прозрения на Божествените Сефири от 
Дървото на животаа,,  ккааттоо  ооссннооввннаа  ддииааггррааммаа  ннаа  ККааббааллаа.. Дървото на 
живота е символ на човешката душа и на Вселената. Всяка Сефира 
притежава определено сходство с Божествения замисъл, който стои зад 
определени планети с планетарните функции – мундиални чакри, или с 
астрологичните сили, свързани с планетите по определени пътища между 
Сефирите.     
    Планетите тук следват посоката и движението външно по “Магическата 
звезда”, започвайки от Сатурн, следвайки спускането на Светкавицата от 
Кетер до Малкут в Дървото на живота.  
    В свойствата на сефирите е записано: 
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    На Сефирата Бина се преписва Сатурн, който като планета е границата 
на долните нива, от астрологична гледна точка, и трябва да спусне сила от 
Безпределната Пустота на най-висшите нива към сферите на формата. Бина 
е Разбиране и е абсолютното и най-висше ниво, което интелектът може да 
достигне. Микрокосмосът, следващите шест сефири, са сили, които се 
намират в равновесие една с друга.  
 
    На първата същинска Сефира-форма Хесед, която е еманация на 
вселенската същност с милосърдие и разширение, съответства Юпитер. 
  

    Боговете на войната – Марс, Арес, Тор, обикновено се отнасят към 
Гебура, суровост, светът на сътворението. Те изобразяват двата полюса 
на божествената любов и на божественото възмездие. 
  

    Слънцето, като физическо проявление на силите на Самия Бог и на 
духовните светове, съответства на Тиферет – мястото, в което всички 
“нисши” божествени сили са в съвършено равновесие. 
  

    Качествата, които лежат в основата на Вселената, са на ННееццаахх –  
Венера, представляваща силата, изпълваща творението и на Ход  – 
Меркурий, структурата, архетипът на логиката и рационалността. 
  

    Луната е символ на Сефирата ЙЙеессоодд ,, царството на подсъзнанието, 
образът на всичко, което съществува във физическия свят (сексуалната 
сила на Вселената).  
 

    По тридесет и втория път чрез астрологичните сили на Сатурн от Йесод е 
спускането до Сефирата Малкут – сферата на Елементите, Земята, 
Асцендента.  
 

 
 Седемте планети съответстват на седемте чакри в човешкото тяло, 

седемте тонове от гамата, седемте цветове на дъгата. При определяне 
на техния планетен символ и тълкуванието се срещат различия в познатите 
ни астрологични, духовни и тантрически учения и школи на петте 
континента. Еволюцията на човечеството продължава и естествено част от 
неявното все още остава неканонизирано.  

 

От всичко изречено и записано “във времето” – Източният хороскоп е с 
огледалното разположение на двете оси спрямо западния хороскоп, 
движението на домове и планетите по часовниковата стрелка (началото на 
знака Риби с деканата на Марс, т.е. посоката е по “Звездата на маговете”),  
тоест Марс е символ на Първа чакра - Mulachara, на първия тон от гамата 
– До, на червения цвят, а  Венера е символ на Шеста чакра - Vishudda, на 
тона – Ла, на индиговосиния цвят. 

 
    Темата за съответствието на планети, чакри, звуци и цветове е 
достатъчно обширна за рамките на настоящата статия. Информативно, 
чакрите са 7 енергетически центрове в човека и предават енергията на 7 
лъча чрез 7 свещени планети на Слънчевата система в 7 центрове на 
силите на Земята. Чрез тях енергията се влива в човека, пробуждайки го 
към активно функциониране в житейски план.  
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    Взаимовръзката на планетите със седемте  по-фини нива (ефирно, 
астрално, ментално и т.н.) е по-сложна, тъй като физиологическите 
функции и резонансът на фините тела не са изучени достатъчно.  
    Чакрите са разположени от вътрешната страна на гръбначния стълб. В 
моменти на неравновесие в организма чакрите се опитват да вкарат 
повече енергия отвън и така лекуват заболяването. 

    Например: Първата чакра се намира в основата на гръбнака – нашият 
коренен център, където се проявява божествената двойственост – 
съединението на Духа и Материята. Дава ни заземяваща, поддържаща 
енергия, необходима да бъдем наясно в живота. Този център е свързан с 
функциите на кръвоносната система и на долните крайници, с 
репродуктивната способност (за някои съзиданието на Сатурн, а за други – 
творческият аспект на Марс ). Център за жизнена сила, енергийният модел 
на тази основна чакра резонира на червения цвят и е в хармония с 
трептенията на тона До, от които се балансират и стимулират нейните 
свещени вибрации.  

 
     * Двумерно начертаната схема на “Магическата звезда” 
не би  трябвало да се разглежда еднозначно като ключов 
символ за планетите.   
    Четиримерното движение на вибрационните 
потоци ускорява преобразуването ритъма на 
психическата енергия  в пространствено-времеви 
условия.  

 

    Или, използвайки мъдростта на древните, наред с 
планетните вибрации са включени: Великото 
непроявено, магическият образ, проявлението на 
словото, божественият архетип, енергийният поток, 
числото, целият Универсум. 

 
 

                     *  *  *  *  *  *  * 
 

П.П. 
 
     Невидимото и интуитивно усещане за взаимодействието на Земята 
със звездите преди 5-6 хиляди години е било нормално и взаимният 
обмен от енергии (определяни сега като електромагнитни вълни, 
полеви, вибрации) между видимите небесните тела, особено на 
Слънцето и Луната, и природата на човека са поставили основите за 
„провиждане” в минало, настояще и бъдеще чрез логични съждения и 
изводи. Наблюдаваните съвпадения между небесните и земните 
явления са оказали дълбоко въздействие върху древната мисъл, 
формирали са представата за времето (часове, седмица, дни, месеци), 
за поличбите и съдбовността, положили са начало за развитието на 
естествените науки. И не случайно е пребъдвал херметичният 
афоризъм: „Светът е единен, всички неща и явления са 
взаимно свързани, всеки от нас е част от Космоса, лъч от 
Лъча на Светлината.” 
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Изумително е, че древните магове от Шумер и Вавилон са били 

наясно с отдалечеността между близките на планетата ни и познати 
тогава звезди. Безспорно тогава също са знаели, че влиянията и 
вибрациите от Слънчевия логос към планетата Земя се получават 
/приемат чрез близкото светило - Луната. Съобразно това и много 
други знания и опит те са разместили мястото на Слънцето със това на 
нашата планета Земя. Приемайки Земята естествено в центъра на 
влиянията, чиито значения са в основата на тогавашните (и сегашните) 
тълкувания, т.е. в центъра на Магическата звезда, древните са 
подредили  Луна, Меркурий, Венера, Слънце, Марс, Юпитер и Сатурн, 
които са останали в абсолютна последователност и до сега.  
 
    В изобразената първа схема разстоянията между седемте планети, 
известни на човечеството в ХХ век, са в милиони километри. Във 
втората - вече разместените места на Слънцето и Земята, както и 
въведената Луна в Звездата на маговете: 
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ПРОГНОЗИРАНЕ ЧРЕЗ  
АСТРОЛОГИЧНИТЕ  

СИМВОЛИ 
 
     

 
    Човешкото същество е неповторимо в този свят и е задължено  да го знае 
и носи в себе си. Тази неповторимост отличава всеки от нас и естествено 
трябва да дава смисъл на собственото ни съществуване.  
 

    С помощта на астрологията индивидът достига онова по-високо схващане 
за управлението на човешкия живот от по-висши, разумни същества, от 
предопределени закони – божествени по произход и космични по израз. 
Това схващане се придобива едва след  възможността на личността да 
прояви свободната си воля в предизвикателствата на живота, след 
способността й да осъществи градация на мисълта и действието. Защото 
„истинското значение е не какво очакваме от живота, а 
какво животът очаква от нас”.  
 

    Може би е необходимо да осъзнаем недооценената от нас и в много 
случаи пагубна роля на желанието, което явно или неявно ни тласка към 
любимо искане,  завладява ни в очакване на нещо. /Да чувстваш нужда от 
нещо, да имаш намерение да направиш нещо – конкретното и зависещо 
само от тебе искане във времето, това е друго./ 
 
        Съвестно изготвените астрологични предвиждания и насоки не са 
гадания на боб или кафе, нито са вмешателство във волята на Всевишния. 
Чрез съчетанието на седем метода за анализ и тълкуване, астрологичните 
прогнози ни подсказват преди всичко това, което не ни се позволява в 
разглежданото време от космическите вибрации, срещат индивида с 
евентуални нерадостни текстове за подтискащи обстоятелства. Хуманната 
цел е Той да бъде подготвен за конкретен период, да се убеди, че „дори в 
страданието си човекът е уникален и сам във вселената”. 
 

    Необходимо е също човек да усеща с цялата си душа, че „никой не 
може да го освободи от страданието или да страда вместо него; че 
неговата неповторима възможност се крие в начина, по който 
понася своето бреме”. 
 
    И когато завоюва позиция или постига успех, индивидът винаги някъде 
твори и се поощрява във времето за преодолените предизвикателства в 
поетия от него път, закрилян от невидимия пръст на своята съдба. 



 
    Колкото и парадоксално да изглежда, съвременният свят в голяма степен 
изолира човека, т.е. става по-трудно в ежедневието ни за свободен обмен 
на енергии, мисли, чувства; не намираме лесно дружелюбното общество; не 
всеки може да открие и да се радва на приятелство.  
    Тогава е необходимо да приемем, че  „колкото повече човек е в 
съзнателен досег със своя вътрешен живот, толкова повече астрологията му 
предлага – не съзнателни сюрпризи и начини за манипулация на съдбата, а 
по скоро едно средство за изясняване на етапите на саморазвитието, което 
би трябвало да приемем като добре дошло и да го използваме като 
възможност за лична трансформация”.  
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    Трябва да се съгласим, че от значение е не смисълът на живота 
изобщо, а по-скоро „специфичният смисъл на живота на 
даден човек в определен момент”. 

 
    Точно за определен момент от живота ни 
помага прогнозирането чрез астрологичните 
символи в един хороскоп, което, както ни 
убеждават и цитираните житейски аксиоми, 
изисква от астролога високо ниво на 
познание, професионална интуиция, опит и   
отговорност при решенията.  
Използваните методи или конкретни 

начини за предвиждания в астрологията за 
даден период от време са усвоими и могат 
да бъдат  систематизирани почти от всеки, 
който се е потрудил последователно и по-
задълбочено да ги изучи.   
     
    * И да не забравяме. При разглеждането 
на всяка прогнозна тенденция долавяме 
космическата енергия във времето чрез 
планетарните констелации.  
    Но самите анализи и предвиждания,  направени даже с 
интуитивна мъдрост, все пак са мислоформа, само превод на 
вечното нашепване на звездите.  
 
    И добросъвестно съставените тълкувания за качеството на живота в 
даден период се проявяват със засилващо или отслабващо влияние 
/точността е ограничена до степента, в която индивидът е зависим 
от съдбата/. Явно и през 72-те години на първия градус на Водолея 
предвижданията ще бъдат ограничени за хората от планетата Земя, ще ни 
напомнят винаги за неуловимите пространствено-времеви трансформации в 
невидимия свят и за свободната воля на човека.  



 
ПРИМЕРЕН ПОДХОД КЪМ ОСНОВНИТЕ ПРОГНОСТИЧНИ МЕТОДИ 

   

< Прогнозирането се извършва само при уточнен час на 
раждане на индивида.> 

 
 Предвижданията се основават главно на два метода – 

символичното преместване на планетите и осите от рождения хороскоп 
(статични циклични системи) и реалното астрономическо движение на 
планетите за определено време (динамични системи). Изработените 
астрологични карти се анализират и съпоставят с рождения/наталния 
хороскоп на индивида. 
 
    При първия метод древните са въвели символизъм <един ден/една 
година>. Него го използват и до днес в двата допълващи се метода за 
анализ и предвиждане във времето – на дирекциите и на 
прогресиите.  
 

Факт е, че и сега имаме два важни цикъла – въртенето на Земята около 
своята ос (ден и нощ) и около центъра на Слънчевата система (година). 
Съчетанието на двата цикъла на Земята е символът за прогресиите 
<ден/година> .  

 
* На ден Слънцето преминава средно един градус (от 57’ до 10 03’)  от 

Зодиакалния кръг или 3600 за година. Този цикъл на Слънцето е в основата 
на символа на дирекциите – <градус/година>. Така придвижените 
планети в хороскопа на един градус изразяват една година след раждането 
на човека. Прогнозите се правят въз основа на отношенията на новите 
положения на планетите към наталните им места.  

 

Този лесен астрологичен метод на директиране на планетите, наречен 
още символични дирекции, е прецизиран през миналия век чрез 
определяне на точното движение на Слънцето в рождената карта на 
индивида и се нарича Слънчева дъга. И по ефемеридите можем да 
намерим прогресивното движение на Слънцето за денонощие след 
раждането. Полученото увеличение е и реалната слънчева дъга, която е 
необходимо да прибавим към всяка планета и чувствителна астроточка. 
Така за 28 години от живота на индивида (например, при увеличение с 58’) 
може да се определи дъгата на преместването на всички планети от 
хороскопа на родения – 270 01’. По този начин се получава нова звездна 
карта, подобна на наталната, но в която всички планети и астроточки са 
преместени на ъгъл 27° 01’. 
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Сравнявайки двете карти, отбелязваме аспектите между планетите и 
астроточките от  получената дирекционна карта и наталната. Използват се 
само аспектите - 00, 450, 900, 1350, 1800  и то при максимален орбис 10, т.е. 
насоките в предвиждането обхващат период около две години. Прогнозните 



 4

тенденции би  следвало да бъдат като основен фон на бъдещи отношения и 
събития, без да се пропуска акцентирането им за конкретни времена. 

 

<< Всички разпространени анализи и предсказателни тълкувания на 
аспектите, извлечени чрез богатия хилядолетен опит на класиците в 
астрологията, се отнасят с незначителни изменения както за дирекциите, 
така и за прогресиите. >> 

 
* От видовете прогресии (движение напред), особено в компютърните 

програми, най-популярни са Вторичните прогресии, основани на 
“библейския” символ в астрологията <ден-година>, т.е. движението на 
планетите в хода на избран един ден след раждането се отнася за една 
година от живота на индивида.  
Например, за 25-тата година от живота на родения се съставя нова 

звездна карта,  наречена прогресивна, на базата на реалното разположение 
на планетите и важните астроточки за 25-ия ден от раждането, изчислена 
със същия час и за същото място на раждане като наталната. 
Предвижданията се основават на сравняването на двете карти – 
прогресивната (обикновено се разглеждат личните планети, Аsc и МС с 
техните нови взаимоотношения) и наталната. Естествено, те се отнасят за 
цялата година. 
 

Прогресията показва модели и тенденции на жизнено поведение. 
Проявите са първо като чувство или необходимост, а след това като 
действие. Уникалното е, че именно чрез изживяване на прогресиите човек 
може да създаде личната си съдба. 

 

Най-важно при предвижданията, безспорно, е прогресирането на 
Слънцето, Луната, Аsc и МС по зодиакален знак, по дом, по аспекти в 
прогресивния хороскоп, но преди всичко техните аспекти към всички 
астроточки от рождената карта.  

 

* Съществено за прогресивното Слънце е, когато променя знака или 
дома, защото тези периоди на преход често са важни и се чувстват от 
индивида като фази на промени  на ценностите и възгледите, демонстрира 
се една от тайните на само-трансформацията. Всеки точен аспект на 
прогресивното Слънце показва период от няколко месеца на бързо развитие 
и растеж, когато се определя наново усещането за себе си.  

 

* Прогресивната Луна се разглежда с по-особено внимание. Бързото й 
движение, приблизително 120 на година, дава възможност да се използват 
не само аспектите към много точки от рождената карта, но също и 
положението по зодиакален знак и дом, както и ъгловата й връзка с 
прогресивното Слънце. 
Аспектите на прогресивната Луна се изразяват като определени външни 

събития в света на въжделенията, срещани във външния свят. В зодиакален 



знак, респективно дом, Луната активира поле на опитност и осъзнаването 
на определена област от живота, показва накъде протичат жизнените 
енергии. Луната като носител на енергия по-скоро действа, за да подчертае 
другите планетни енергии. 

 
   Вторият обобщен динамичен метод се основава на движението на 

планетите по Зодиака в реално време, т.е. реално съществуващи 
констелации, въз основа на които  са създадени няколко метода – 
транзити, цикли, планетни възвръщания.   
  
 * Транзитите сигурно са най-използвания /по-ясен/ метод в 
предсказателната астрология. Транзитиращите планети са външния свят, 
който влиза с нас в явно  съприкосновение. Всички транзити само 
стимулират /или активират/ планетарния енергиен поток да протича по 
известен начин и с известен ритъм. Когато транзитиращата планета 
достигне която и да е позиция от рождената карта, отразява промени, които 
се извършват в индивида. Той като жива единица ще отговори или 
резонира, ще се изправи пред опитности, които е готов да изживее.  
 Най-важни са транзитите на външните пет планети, тъй като те разбутват 
несъзнателното и довеждат индивида в досег със същността на наталния 
фактор, с модифицираното значение на планетата, съобразно зодиакалния 
знак, позицията й в дома и аспектите с други планети.  
Интерпретирането на транзитите е трудоемко и селективно (в таблици, 

мрежи, общи времеви карти). Би трябвало да се отбележи необходимостта 
от съблюдаване на ключовите думи за транзитиращите и транзитираните 
планети и тяхното влияние като управители на съответните домове. 
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 * Планетен цикъл се наблюдава, когато една планета прави аспект 
със своята рождена позиция, а методът на предвиждане известява нов етап 
от развитието на човека. Обикновено се анализират цикличните движения 
на Юпитер и Сатурн, които са   съпоставими с времето на нашия живот и 

дават специфична информация за житейските 
репери. Макар че пълният цикъл на Уран изисква 
доживяване до 84 години, то всяко  
преминаване/транзитиране на Уран през неговите 
две квадратури и опозиция към собственото си място 
се отбелязват от индивида с осезаеми промени.  
При циклите е важно разбирането на 

планетарното движение през четирите квадранта, 
образувани между Asc, IC, Dsc и MC, осмисляне на 
възникналия преход към събитията чрез осъзнатите 
импулси и най-вече планиране на индивидуалните 
реакции в определени периоди от време.  

 
* Планетни възвръщания се осъществяват, 

когато една планета, движейки се в реално време по 



Зодиака, пристига точно (до минута) на своето положение в рождения 
хороскоп. Именно за този момент на раждане се съставя нова звездна 
карта, която я разглеждаме както самостоятелно, така и в нейната  
взаимовръзка с наталната карта.  

 

* Слънчевото възвръщане тук е основният метод, наречен Слънчева 
революция  ( revolution - въртене в кръг, обрат) или <Солар>. 
Съставената астрологична карта чрез всяка компютърна програма се нарича 
още годишен хороскоп, защото обхваща определена година и указва 
последователно събитията от движението на Слънцето от рожден до рожден 
ден. Тълкуванието на годишния хороскоп  засяга всичко, свързано със 
Слънцето – жизнена сила и здраве, обществено положение, авторитет, 
взаимодействие със заобикалящия свят. 
Слънчевата революция, преди всичко, се основава на връзката между 

положенията на годишните домове и тези от рождената карта. С нейна 
помощ транзитите, фиксирайки точки и подчертавайки отделни домове, 
насочват кога ще се осъществят сериозни събития. В годишната карта се 
оценява ролята на планетите и техните взаимни аспекти, но много важна е 
и връзката им с рождените планети.   

 

Древният метод <Слънчево възвръщане> не отстъпва на “библейския” 
метод <ден/година> и е особено ценен, когато за определена година не е в 
“съгласие” с транзитите и прогресиите, или в периодите те самите нямат 
значими конфигурации. Тогава основно се разчита на тълкуванията за 
възможности и посоки на развитие от годишния хороскоп и естествено от 
останалите предсказателни начини. 

 
* Лунната революция или <Лунар> е метод, който описва 

завръщането на Луната в нейната изходна точка в наталната карта на всеки 
28-29 дни. Съставената карта, най-лесно от астрологична програма, дава 
сведения за по-точно определяне времето на проявата на енергиите от 
Слънчевото възвръщане и в частност за емоционалното състояние и 
ежедневните работи, т.е. за събитията, които не носят съдбоносен 
характер.  
При интерпретирането на Лунара се използват почти всички правила, 

даже и някои текстове, като тези на Солара. Но и тук, както при всички 
методи за предвиждане, са необходими задълбочени познания върху 
рождения хороскоп. 
 
 

   В предвижданията се използват и методи със символичното 
движение на няколко фиктивни точки от хороскопа, дошли от 
древните астрологични школи – Лунни възли, Лилит, Локус 
Фортуне, точка Гама и т.н. 
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При раждането на Асцендента в хороскопа се ражда и точка 
Гама, в която са  концентрирани космични влияния. Движението 
на точка Гама започва от 30-тия градус на Зодиакалния знак Риби 
в посока на часовниковата стрелка и преминава знака за пет 
години, т.е. всеки пет години точка Гама се намира в един 
зодиакален знак. Преминаването й от един знак/дом в друг и 
съвпадите й с планетите са еволюция. 
Точка Гама винаги отключва и активира  планета или друга астроточка, 

с която сключва определен ъгъл. Предвижданията се основават на главните 
аспекти, особено съединенията на точка Гама с планета или връх на дом от 
наталната карта, съобразно модифицираното значение на планетата, силата 
на аспекта и значението на дома (съответно неговия управител).  
При навършване на 60-тата година от индивида точка Гама е в нулевия 

градус на Овена и започва втория си цикъл, но вече на по-високо ниво. 
  
 
    < Усложненията при съставяне на тенденциите за бъдеще 
време се състоят обикновено в трудно обхватното и 
професионално съчетаване на темите от наталната карта и 
насоките, диктувани от анализа на седемте прогностични 
метода, потвърждението на която и да е водеща нова тема 
чрез два-три от методите и не на последно място от 
хуманното представяне на всяко тълкувание за критичните 
периоди от време. > 

 

  
*  *  *  *  *  *  * 
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