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 древните 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 –
Седемте планети (7 е свещено
число) и дванадесетте знака.
Предвечният Саваот, според
Кабала, създал звездите в света,
дните в годината и тези врати, с
които човек се свързва със света.
Чрез звездите Той изваял
седемте
небеса,
седемте
стихии,
седемте
празни
жизнени форми от времето
на сътворението; създал,
уравновесил, разместил и
свързал една с друга планети
и дни.

*

Виж в Приложението промисълът на автора на статията
за неразгаданото до сега създаване на „Звезда на маговете”.

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 движението вътрешно
по стрелките на линиите, свързващи планетите, 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 “найвидно 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 общата класификация с
астрологични тълкувание на планетите. Да се опитаме да намерим
влиянието им 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
индивид, 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 на „седемте” 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 теми.

 Седемте планети управляват последователно всяка астрологична
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 нейната
проява в събития и тенденции при развитието на тази или друга година. За
ориентация ще отбележим от този цикъл последните години: 2003 – Слънце,
2004 – Венера, 2005 – Меркурий, 2006 – Луна, 2007 – Сатурн, 2008 –
Юпитер, 2009 – Марс, 2010 - Слънце и т.н.
Накратко можем да добавим, например, че Сатурн като планетауправител 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 дава 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 живота
а, като основна диаграма на Кабала.. Дървото на
живота е символ на Вселената и на човешката душа. 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.
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Планетите тук следват посоката и движението външно по “Магическата
звезда”, започвайки от Сатурн, следвайки спускането на Светкавицата от
сефирата Кетер до сефирата Малкут в Дървото на живота.
В свойствата на сефирите е записано:
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 Н е ц а х –
Венера, представляваща силата, изпълваща творението и на Ход –
Меркурий, структурата, архетипът на логиката и рационалността.
Луната е символ на Сефирата Й е с о д , 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.
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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.
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, Универсумът.
*

Приложение: Как е създадена Звездата на маговете?
Невидимото интуитивно усещане, мисълта и всеобхватното вникване
във взаимодействието на Земята със звездите преди 5-6 хиляди години е
било нормално за древните. Взаимният обмен от енергии, определяни в
съвремието като електромагнитни вълни, вибрации и полета, между
близките небесните тела, особено на Слънцето и Луната, и Природата на
планетата ни са поставили основите за „провиждане” в минало, настояще
и бъдеще чрез логични съждения и изводи. Наблюдаваните съвпадения
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между небесните и земните явления са оказали дълбоко въздействие
върху човека и неговите енергийни полета, формирали са представата за
Вселена, за живеене и съдба, за време (часове, дни, седмица, месеци),
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.”
Изумително е, че древните магове от Шумер и Вавилон са били наясно
с отдалечеността между нашата планета и близките познати звезди. От
натрупваните знания и опит тогава те установили, че влиянията и
вибрациите от Слънчевия логос към планетата Земя се получават и
приемат най-осезаемо чрез близкото светило - Луната. Приемайки
Земята естествено в центъра на влиянията, те разместили първото
място на Слънцето (в системата) с това на планетата Земя. За целта те
подредили в окръжност Луна, Меркурий, Венера, Слънце, Марс, Юпитер и
Сатурн, като в сътворената от тях ЗВЕ ЗДА НА М А ГО ВЕТ Е за център на
звездата са поставили Земята. Седемте и до днес са останали в
абсолютна последователност в звезда, а техните взаимни влияния,
значения и тълкувания от древните ние ползваме и в ХХІ век.
В изобразената първа схема разстоянията между слънцето и шестте
планети, известни на човечеството в ХХ век, са в милиони километри.
Във втората схема са вече разместените места на Слънцето и Земята,
както и въведената Луна като най-близкото небесно тяло. Подредени в
кръг Седемте (двете светила и петте планети) са образували така
наречената и до днес „Звезда на маговете”.

*
“Звездата на маговете” и разпределението на седемте
планети по часовете на деня
 Седемте планети влияят на часовете от денонощието - магическите
часове. Първите часове на деня, т.е. изгрева на Слънцето, се управляват
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от тази планета, определена да символизира деня. Следващите часове на
планетите са с посоката и движението външно
по “Магическата
звезда” и определят един дневен цикъл.
Денонощието е разделено на седем периода, които повлияни от всяка
планета, предопределят някои особености и неща, които могат да се случат
през деня.
Разпределението е от 00:01 часа до 03:26 часа, от 03:27 до 06:52 –
часовете на управляващата планета за деня, от 06:53 до 10:18, от
10:19 до 13:43, от 13:44 до 17:09, от 17:10 до 20:35, от 20:36 до 00:00
часа.
Например за Събота периодите са Луна, Сатурн, Юпитер, Марс,
Слънце, Венера, Меркурий.
 Времето, което се употребява, трябва да бъде действителното време за
страната и града, в който живеете. Например, часовете под влияние на
Сатурн в събота за София ( по Гринуич + 1: 33 ) са от 03:01 до 06:26 ч.
Те трябва да се променят съгласно лятното часово време. Необходимо е
също да се предвиждат неутрални до 10 минути в началото и в края на
всеки период, за да могат влиянията да се изразят добре. Максималната
интензивност и сила, като правило, е към последния половин час от
периода.
Използвайки примера за съботата, би трябвало да смятаме, че
съществените часове на Юпитер са приблизително от 06:35 до 09:45
часа, а изявената активност е след 9:10 часа. За засилване или намаляване
на осезаемото влияние през избрани часове от денонощието трябва също да
се съобразяваме и с планетни транзити, новолунието и пълнолунието.
Има космобиологична закономерност, спомагаща конкретни тенденции за
часовете – всички приети планове през новолунието (до третия ден) могат
да бъдат започнати в пълнолуние (до третия ден) и успешно завършени в
периода на лунния месец.

Някои общи тенденции за периодите на деня са:
На Слънцето
(+) Надежда за сполука и сътрудничество с Космоса. Енергията – да се
контролира, огнените импулси – да бъдат управлявани, думите и делата –
непрекъснато да бъдат преценявани. Благоприятен период за интелектуален труд с
практическа цел. Укрепва личния авторитет. Съсредоточаване и размишляване –
изчистване на подробностите. Разширяват се социалните контакти. Протекции от
високопоставени, разговори с финансисти.
(-) Неблагоприятно влияние при ново начинания Не се започва нова работа; не
се разработва нов план. Не се подписват договори, контракти. Не се вземат пари в
заем. Несправяне със зли неща, дори в ролята на съветник. Изключва се
хирургическа намеса.
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На Венера
(+) Подходящ период за чисто материални и чувствени работи. Отличен за всяко
ново начинание, за наслаждаване и раждане на литература, живопис, музика; за
събиране на сметки, връзки с администрация, обществени работи, комерсиални
сделки, създаване на нови планове за работа или удоволствия, почивка, търсене на
услуги, спекулации. Полезен за връзка с жени по отношение на работа или светски
занимания.
(-) Променлив период – без големи амбиции; повече приспособление. Импулси от
интелектуален и обществен характер, но с повишено внимание.
На Меркурий
(+) Благоприятен период за обмен на възгледи, мнения с идеен характер.
Стимулира интелектуалните занимания: учене, анализ, логика, говорене,
себеизследване, изкуство, особено писане. Сключване на договори, събиране на
стари сметки, нови запознанства, къси пътувания, реклама, подписване на важни
книжа. Активно действат лекарствените средства.
(-) Неуместно е разправа с частни и обществени неприятели, даване под съд или
опит за споразумение. Дават се необмислени, неясни предложения. Променливост –
несполучлив за благоразумни решения. Избягват се всички ситуации, пораждащи
вражда, неприязън. Фалшификатори, лъжци и крадци преуспяват през този период.
На Луната
(+) В периода се проявяват феномени, като повишена духовност, ясновидство.
Особено благоприятно е за материални проблеми на предприятието, работа с
публика, образователна дейност, преподаване, лекции, нови познанства, писане.
Добро време за вземане на лекарства, прилагане на системи за лекуване,
хирургическа намеса. Събуждат се амбиции – импулсивни и плодотворни.
(-) Не е добър за нови начинания, подписване на документи, вземане или даване
пари в заем, спекулации, хазарт, бракосъчетание – всичко може да се обърне в
загуби. Писма, молби, жалби /за помощ/ не ще постигнат целта си.
На Сатурн
(+) Благотворните влияния през периода способстват одухотвореността на
човека. Идеален период за действия с дълбок размисъл, следван от усилена
дейност, за отношения с възрастни, с шефове на големи дружества, лица с
възможност за разрешаване на спорове. Да се започва или приключва нещо
дълготрайно; да се пристъпва към осъществяване на дългосрочни планове; да се
започват дела в съда, както и подаване на документи, мотивировки.
(-) Неудачен за сключване на договори, запознанства, лекарства, терапии
(физически или умствени), хирургически операции, протекции, писане на важни
писма, забавления.
На Юпитер
(+) Влиянията през периода основно са насочени към личността и
здравословното й състояние. Усещат се радост и оптимизъм Условията са отлични за
започване на всякакви начинания, подписване на договори и книжа, набавяне на
пари, нови запознанства, адвокати, отношения с официални и важни лица,
спекулации, писане на важни писма, пътувания, предложения за брак.
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(-) Периодът влива много енергия – да не се прекалява в много аспекти. За
плодоносност бъдете предпазливи и внимателни. Плодотворен за мъжете в
работата. Необходим е дух на справедливост и раждане на трайни неща, без
безсмислено разхищение на жизнената енергия.
На Марс
(+) Периодът е свързан със значителна енергия и агресивност, издръжливост и
постоянство. Отличен за справяне с усилена физическа дейност. Сполучливи са
всички материални и чувствени начинания, занимания, събиране на пари, научни
проучвания, изобретения.
(-) Неблагоприятното влияние се отнася до тялото, организма ни. Не внушава
предпазливост и внимание. Неподходящ за дивиденти, получаване на подаръци,
обществена дейност, справяне с неприятели, работа с адвокати и съда, отношения с
жени, предложения за брак, търсене на услуги. Изключват се всякакви отношения с
конкуренти и опоненти. Да се избягват опасни места (нещастни случаи).

*
“Звездата на маговете” и разпределението на Седемте
планети по личните годишни периоди
 Седемте планети определят цикъл от седем периода в годината
за всеки индивид от и до неговия рожден ден.
Целият живот и цялото съществуване във Вселената се изявяват в цикли,
периодичността на които е равна на ритъма на отмерени и хармонични
повторения. Въздействието на всеки истински принцип за планетни или
други космични влияния върху човека е във формата на наклонности. Човек
е свободен фактор. Това не означава, че той винаги е свободен да избира.
Но човек трябва да се придържа към своето решение и да носи отговорност
за него.
Всеки цикъл се разделя на периоди от равни дължини и всеки дава
известни и определени въздействия върху нещата, които управлява този
цикъл. Повечето събития много ясно
проявяват определен ход на
прогресия, обяснявани от вселенския закон за ритъма.
Седемте периода на този цикъл се определят с движението
вътрешно по линиите на “Магическата звезда”, започвайки със Слънцето
и завършвайки със Сатурн. Всеки период от приблизително петдесет и два
дни и няколко часа се отнася до нашите лични неща за всяка година,
т.е. всеки индивид има свой собствен цикъл.
Всички дни от един годишен период съдържат възможности, подтици,
условия, влияния, изкушения и планетни въздействия. Затова, когато е
съставена астрологична прогноза за определена година с конкретната
информация и насоки, индивидът би трябвало да се съобразява и с дните от
неговия личен цикъл на планетите.
Да се запознаем с въздействието на периодите върху сполуката или
несполуката, силата или слабостта, радостта или тъгата в личните дела.
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ПЛАНЕТНИ ПЕРИОДИ В ЛИЧНАТА ГОДИНА

НА СЛЪНЦЕТО
Първият период от петдесет и два дни, през който човек трябва да хвърли
всичките си сили и способности, да ангажира влиятелни лица със своите
интереси. Добър период за търсене на работа, заеми, сътрудничество,
инвестиции, специални концесии и дори да иска отлагане на дела и пр.
Особено добър е за търсене благоволения или почести, помощ или
признаване от високопоставени лица, висши чиновници, съдии, директори и
пр. Може да станете популярен сред широк кръг хора от своя град, област,
държава или чрез влиятелни медии или хора. Време, през което можете и
трябва да пробиете напред с разбиране, но и настоятелно, защото всички
космични трептения са в полза за изтъкване и подпомагане на личността,
що се касае до името, репутацията, честта и популярността между хората.
През този период жизнеността и здравето трябва да бъдат на висота и ако
не са нормални, то положението може лесно да се подобри чрез
целесъобразен живот и спазване на природните закони. Много разходки на
открито, чист въздух, пиене на вода достатъчно и ядене на подходяща
храна. Трябва да се пазят очите, да се избягва ел.светлина или много
слънце. Подходящ за прилагане на система за подобряване на здравето и
ако се налага - някаква операция.
НА ЛУНАТА
През този период благоприятно ще се насочват плановете ви относно
пътешествия, особено късите, бързи пътувания, които имат значение за
настоящето.
Може смяна на вашия дом (без закупуване на къща) или длъжността,
смяна на работа, т.е. промени, които са бързи. Благоприятен период за
делови контакти и сделки с движими имоти, пренасяне на стоки, търговия с
автомобили, с течности; за собственици на хотели и транспортни фирми,
както и пътувания за сказки, представления. Човек не трябва да планира
промяна на специалността, да дебютира в нова кариера или да съгради
нещо трайно върху каквато и да е промяна. Следователно всичко, което се
прави, да бъде бързо и да приключи с края на периода /например започване
на земеделска работа/. Не трябва да се започват договори, сдружения,
юридически книжа и търговски дейности, предназначени за повече от
година. Да се внимава с даване и вземане на заеми, започване на
дълготраен бизнес с вложени суми. Рискови са спекулациите на борсата.
Временни физически и емоционални условия могат да въздействат върху
тялото и ума. Може да чувствате неразположение на черва, стомах,
кръвоносна система и нерви. Не трябва прекомерно да се безпокоим, защото
всички влияния носят бързи промени на здравето - дни на главоболия, нещо
в очите и ушите, малки простуди. Трябва да се стремите да бъдете радостни,
бодри и да не позволявате на ума си да се пристрастява към временните
условия, които въздействат върху тялото. Веднага да се вземат мерки за
спиране на нездравите състояния и всичко да бъде изхвърлено от ума
бързо.
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НА МАРС
Период, който може да бъде щастлив или нещастен според приложението
на космичните сили и разбирането, което лицето проявява. Този период
изпълва индивида с почти неконтролирано желание да върши големи и
важни неща и огнената енергия, която преминава през него, иска да се изрази по много начини. Ако правилно се направлява, периодът може да бъде
един от най-успешните през годината, което изисква голяма физическа
енергия, издръжливост, жизненост, решителност и постоянство / но да се
прилагат с достатъчна мисъл и във възможностите на личността /. Отличен
период да се преодолеят онези пречки и препятствия, които до сега са
задържали напредъка, поради голямата енергия, от която са се нуждаели.
Също е отличен за всичко, което изисква първоначален голям удар.
Успешно ще се справите с неприятели, съперници, конкуренти, които са
били пречка на вашия път. Но не се мъчете да ги преодолеете чрез спорове,
компромиси, договори – голяма енергия, постоянство и дълги часове на
дейност могат да ги победят. Предприемете това !
Периодът е крайно неблагоприятен за връзка с жени. Възникват много
кавги, пререкания - да се избегнат, защото няма изглед за сполучлив
завършък за когото и да било. Жените могат да търсят помощ от мъже.
Възможни са нещастни случаи и внезапни операции, злополуки от огън
или остри предмети, падания. Грижа за нормално топло тяло – има
тенденции към простуди. Кръвообращението и червата да се поддържат
редовни / рани, екземи /. Да се следи покачването на кръвното налягане. Да
се избягват прекалената преумора и напрежение – могат да нанесат упадък
във всяка част от тялото.
НА МЕРКУРИЙ
През периода космичните сили силно влияят и засилват повече
умствената, нервната и психическата дейност, отколкото физическата.
Отличен период за писане, създаване на книги, стопански и други планове и
неща, изискващи плодотворен ум, красноречив език и гъвкава мисъл.
Изглежда че умът, зареден с нови идеи, мисли, импулси, е много деен и
чувствителен - лесен контакт с космичния ум. Но, за да не се задържат те,
трябва да се действа светкавично, преди да се изплъзнат / да се действа по
интуиция /. Хората на изкуството са много по-вдъхновени и блестящи в
изпълненията си. Предупреждение: човек може да изпадне в големи
заблуждения – статии, документи и други такива трябва да бъдат
анализирани много добре, преди да бъдат възприети, защото неистините са
така добре облечени в думи, а измамата е много лесна и честа. Много от
големите загуби в живота - кражби, ограбвания, фалшификации, изнудване
- случват се и трябва да се вземат предпазни мерки.
Нервната ви система ще бъде постоянно опъната и ще имате склонност
към нервност, рефлектираща във функциите на различните органи или
външно като неспокойствие /аритмия или сърдечна невроза/. Твърде
усиленото учене, четене, голямото напрежение на ума и нервите ще докарат
до срив. Нуждаете се повече от почивка, отколкото през който и да е период
от годината.
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НА ЮПИТЕР
Това е най-благоприятният период на годината в личен аспект.
Космичните импулси донасят сполучлив завършък на нещата, върху които
сме се трудили или планирали; разширяват се нашите лични дела, расте и
се умножава сполуката. Умът се изпълва с по-висши идеи за
доброжелателство, благотворителност.
Отлично време за връзка със
съдилища, официални чиновници, лекари, търговци или богати хора.
Благоприятен период за започване на дълги пътувания, за философски и
метафизични проучвания, пледоарии. Подходящо време за събиране на
дължимите суми, за купуване с цел продажба и спекулации или вземане на
заеми. Но внимание – всеки опит да се вършат съмнителни работи, извън
закона, ще се окаже несполучлив.
Това е друг период, когато здравето трябва да е на голяма висота,
особено ако се живее рационален живот. Съществуват тенденции да се
прекалява с ядене, питиета, дори в морално и сексуално отношение. Всичко
това трябва да се избягва, за да се предотвратят тежки последици.
Подходящ период за възстановяване от трески, хронични състояния, които
са съществували известно време. Правилното мислене, умствените
внушения и метафизичните принципи ще имат благоприятно въздействие
върху тялото.
НА ВЕНЕРА
Период, който може да се нарече празник на годината. Време за
удоволствия, почивка и забавления. Всички дела, които са законни и
благородни, ще просперират. Работата трябва да напредва, без задържане
нормалния ход на живота. Обаче това е времето, през което трябва да се
въздейства върху по-специални неща, с по-голяма интензивност, отколкото
през другите периоди. Сега е времето за посещения или за почивка, за подновяване на приятелства. Отличен период за отношение между двата пола
на основа приятните и пикантни преживявания или във връзка с по-висши
цели музика, картини, поезия. По-щастлив е за мъже, които имат
предпочитания към търговски сдружения с жени. Добър период за
консумиране на договори от спекулативен характер, закупуване на акции.
Никакви пътешествия по вода и внимание с дългите пътувания.
Отново трябва да се избягват злоупотребите с прекомерна работа,
умствено натоварване, преяждане и удоволствия на плътта. Кожата,
гърлото, детеродната система и бъбреците са особено податливи към
болести. Да се пие повече вода, да се поддържат в изправност червата,
лична хигиена, разходки на чист въздух.
НА САТУРН
Критичният и разрушителният период на живота всяка година, когато
започва разрушението, за да може да последва едно ново съграждане. От
една страна той е разрушителен, а от друга, е първият стадии на
реконструкция. По тази причина всеки трябва да има предвид преимуществото на естествените тенденции на периода и същевременно да се
предпазва от тях, за да не би те да отидат далеч или човек да върви
противно на тенденциите, вместо да им сътрудничи. Умът е много
предразположен да бъде подтиснат, обезкуражен, песимистично настроен 12

това състояние да не надделява върху личните дела, за да не се стигне до
катастрофални резултати. Влиянията през този период са много фини и
трябва отлично да се анализират, преди да се прилагат. Импулсивността
само ще доведе до катастрофа. Идеи, които се налагат и дейности, които
изискват финал, да бъдат отложени след рождения ден. Добро време за
отношения с по-възрастни хора, съдии и лица, които размишляват и с които
се налага спор, преди да се вземат решения; за искане протекции от
държавата. Отличен период във връзка с недвижими имоти, минерали и
други, свързани със земята и дълбоко скрити в нея или в непредвидими
условия. Това е най-благоприятният период от годината за започване на
нова работа или вливане на нов импулс в старата.
Организмът много често е склонен сериозно към болести, хронични или
продължителни заболявания, които са упорити и причиняват големи
неприятности, докато се излекуват. Необходимо е внимание да не се
простудите или да се заразите от по-сериозни болести, като избягвате
местата, които предразполагат към тях. Умът, имунната система и цялата
природа на човек са подтиснати и под нормалната способност да се борят с
неразположенията. Не е подходящо да се вземат лекарства, извършване на
операции или започване на нови драстични методи за подобряване на
здравето. И петте сетива лесно могат да бъдат атакувани.
# Отново да си припомним, че за определени часове и годишни
периоди би трябвало да се съобразяваме с общата констелация в
момента и винаги – със статуса на дадената планета в нашата
рождена зведна карта.

2006
Антонио Дим
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