ТРАНЗИТИ
Н. МАРКИН
Един от методите за прогнозиране са транзитите. Транзитът е движение на
произволна планета в определена зона на хороскопа. Например, можем да говорим за
транзит на Слънцето в Близнаци от 21 май до 21 юни. Наталната карта – това е нечии,
мигновен неподвижен отпечатък, в който са заложени потенциалните възможности и
ограничения на волята на индивида.
Космограмата дава информация за потенциалните енергетически възможности
на човека. Тя включва описание на личността. И вторият Зодиак, който се натрупва
върху космограмата – мрежата от домове показва нивото на реализация на тези
потенциални възможности. Налагането на един Зодиак върху друг – космограмите и
мрежата от домове дава някаква статистическа картина на потенциалните
възможности на човека. Астрологията винаги се е занимавала с прогнозиране, това е
нейната основна класическа функция.
Прогнозирането е свързано с някаква трета единица, която би могла да се
включи в по-горе описаните две. Така ние можем да говорим, че времето на
предстоящите пред индивида събития и нивото на реализацията на неговата потенция
е длъжна да обезпечи някаква трета, неподвижна структура, която подсигурява на
астролога ниво на прогноза. Ние можем да говорим за прогноза в реализацията на
хороскопа. Транзита, по горе описаните признаци, може да покаже степента на
благоприятност на условията за развиващото се събитие. Ние знаем, че всяка
активност в природата има цикличен характер. Така и живота на човека е свързан със
специфични ритми, започвайки от биоритъма, възникващ като следствие на 24часовото движение на Земята около оста й и завършвайки цикъла на отделните
планети. В транзитите ние не бихме могли да видим причината за събитията, както и
подбудителния импулс на това събитие. Той по-скоро е заложен в хороскопа и може
да се определи по някакви други, символични движения на планетите или куспидите
на домовете, но не по тяхното реално движение.
Ако в Космоса цари видим порядък, то не е трудно да се предположи
следващата фаза на определен цикъл, която възниква от настоящата фаза. И ако
предвиждането би било илюзия, то науката не би се развивала, и ние не бихме могли
да открием нови природни закони. Прогнозирането, бидейки функция на класическата
астрология и имайки някакъв фатален оттенък на описваните и предсказвани на хората
събития, в началото на този век с появяване името на Ръдиар, преминава на ново ниво
астропсихологически функции в развитието на човека и обществото и съответно
показва възможностите за развитието на тези или други заложени в картата
потенциали. Именно транзитите могат да определят най-благоприятните за това
периоди. Което собствено не е свързано с никакъв вид магия, както е свойствено на
критиците на астрологията да говорят за нея, доколкото нас никога няма да ни удиви,
че доктора не препоръчва на болния при висока температура да излиза на улицата и да
простива. Когато астрологът в период на определени, тежки транзити не препоръчва
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да се приемат спешни решения или не препоръчва каквито и да е натоварвания, то
повечето хора са склони да приемат това със скептицизъм. И най-често, когато
докторът не се справя с болния, обвиняват доктора, когато астрологът не се справя с
клиента, нито със своите прогнози, то обвиняват науката астрология, което е много
несправедливо.
Самите прогнози са свързани с възможностите на астролога, с неговите
способности да разбере този период от живота и този период събития, който се
развива в картата на човека, както и да разбере състоянието на този човек и да
определи неговите потенциални възможности. Сред астролозите има привърженици на
различни методи и те са склонни да отстояват достойнствата на едни методи пред
други.
Освен транзитите съществуват други методи, като символични дирекции, които
биват първични и вторични, прогресии и т.н.
Обикновено, хората, използвайки някакъв изпробван метод на работа, са
склонни да се доверяват предимно на него. Естествено, той работи, ако човек работи
прецизно, а това означава, че той отделя голямо внимание на нюансите на този метод,
разбира какво може той да даде и е склонен понякога да игнорира методите, които са
му слабо познати. Работят, безусловно, всички методи, но има определено ниво на
събития и определени събития, които някои методи показват по-ярко от други. Много
е важно какъв род събития с какъв метод ще се търси. Доколкото за астролога е важно
да усвои всички съществуващи методи за прогнозиране, важно е да се разбере в
дълбочина тяхната природа и тяхното философско значение. Към транзитите има
отношение, като към пусков механизъм за събития, чиято същност произтича от
вътрешното развитие на планетарните символи. Такава дума, която леко се запомня
като пусков механизъм или ключ на събитията. Сега ни е ясно защо транзитите не са
причина за събитията, докато прогресиите и дирекциите активират състоянието на
съзнанието.
Така, ако говорим, че човек тръгва на пътешествие, използвайки условията на
своя радикс, то транзита би бил транспорта, с който ще потегли, а прогресиите и
дирекциите – са импулса, който го тласка на път. Благодарение на едни или други
методи за прогнози в радикса възникват часовниците и календарите, показващи
посоката, в която ще настъпят промените в човека, а също и времето за тяхното
формиране. Планетите вследствие на своето циклично въртене около Слънцето
затварят един цикъл и се връщат на своите места, съответстващи на тези, които са
заемали в момента на раждане на дадения индивид. Тези възвръщания настъпват не
винаги по едно и също време. Това зависи от скоростта на планетите и други
астрономични фактори. Луната повтаря тази ситуация, приблизително, един път в
месеца. Слънцето, Меркурий и Венера – един път в годината. Марс – през 2 години,
Юпитер – през 12 години, а Сатурн приблизително през 29 години. Циклите на
тежките планети – Уран, Нептун и Плутон продължават по-дълго и не се затварят в
течение на един човешки живот. Вследствие на по-бавното въртене около Слънцето,
тяхното действие е друго. То се определя от ъгловото разстояние спрямо собствената
им позиция, или по-просто, аспекта им към тяхното положение в радикса и спрямо
други, по-бързи планети. Текущите транзити актуализират нашите потенциали, но
какво става в резултат на тяхното действие, ще зависи от характера на
конфигурацията, която се освобождава или се сдържа от освобождаваната или
задържана енергия, а и от това, как се използва тази енергия от човека. Това е по
2

въпроса за свободата на волята при избора на събития и организация на собствения
живот.
Съвременната астрология отделя значително повече внимание, представлява
значително повече възможности в съзнателната активност на човека, оттук и
популярността на астрологията в света, популярността на консултацията сред хората,
желаещи да се занимават със собствения, личен ръст, а не само сред хората,
тревожещи се за това, кога да подпишат договори, кога е изгодно да си продадат дома,
там, където астролога заема ролята на информатор. Важно е да се помни, че
транзитите, представлявайки определена енергетична структура, могат да влошат или
нарушат интегралността на фундаменталната структура на личността, обозначена в
космограмата. И може да се окаже, че човек се ражда със силен потенциал и не го
използва и по този начин губи своите възможности. Или, обратно, увеличава тези
възможности, развива ги и повишава своя потенциал за сметка на тези усилия, които
прилага към своите най-големи възможности.
Често се среща твърдението, че картата на всеки човек има свой таван, повисоко от него не можеш да скочиш, но този таван е много висок. На всички е
известно, че човек в течение на един живот не е в състояние да използва всички тези
възможности, които му дава “майката природа” и максимума, който той може да вземе
е 30% от този потенциал, който носи в себе си и колкото по-тежък е живота му,
толкова повече му се отдава да изцеди от себе си. Ако жизнения опит, възникващ в
определени транзити се асимилира, то настъпва развитие на личността и актуализация
на нейния потенциал. Когато човек не може да влезе в съгласие с този опит, възникват
нарушения, които довеждат до всякакъв вид психози и неврози. Още какви точки от
радикса могат да встъпват във взаимодействие с транзитната планета (още, т.е. освен
самата тя)? Според нарастване на значимостта:
Съвпад с рождена планета.
Съвпад с куспидата на ъглов дом.
Съвпад с куспидата на другите домове.
Мажорен аспект с друга планета.
Мажорен аспект с куспидата на дом.
Минорни аспекти в същия порядък.
Аспектите мужду рождените и транзитните планети се нарича направление. Да
разгледаме транзитни планети, които образуват аспекти кратни на 30.
Транзитни планети, образуващи аспекти кратни на 30
Транзитната планета образува тези аспекти последователно с всяка планета в
наталната карта и в реда на нарастване на градусите. “30 градусна мелодия” – това е
когато всички планети в хороскопа се записват като че ли в 30, към нарастване на
градусите. Съответно там има най-малък и най-голям градус на хороскопа. Може да се
окаже, че в един и същи градус, но в различни знаци се намират различни планети.
Всичките 10 планети ги привеждаме, например, Слънцето се намира на 10,
Плутон – на 14, Уран – на 14 и Марс – на 14 (те може да се намират в различни
знаци, но нас не ни интересуват знаците, нас ни интересуват само градусите на
нарастване) и така записваме всичките десет планети по тяхното цифрово значение на
градусите.
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Например: Слънце – 29 в Риби, Луна – 24 в Скорпион, Меркурий – 29 в
Риби, Венера – 22 в Риби, Марс – 1 в Близнаци, Юпитер – 26 в Дева, Сатурн – 14
в Стрелец, Уран – 3 в Лъв, Нептун – 2 в Скорпион, Плутон – 28 в Лъв. От това ние
трябва да направим “30 градусна мелодия”.
Марс (1), Нептун (2), Уран (3), Сатрун (14), Венера (22), Луна (24),
Юпитер (26), Плутон (28), Меркурий (28), Слънце (29). Всички аспекти кратни на
30 ще имат тази последователност на влизане в транзита, като започва с Марс и
завършва със Слънце. Тук има един акорд от Плутон и Меркурий, който се включва в
различни знаци, но едновременно. При транзитното движение, звука от Плутон и
Меркурий трудно ще се отличи, те се включват веднага, и в зависимост от това в какъв
аспект ще са помежду си, този акорд ще е дисонантен или хармоничен. Марс е
планетата с най-малкия градус, а Слънцето – с най-големия градус. По една такава
мелодия може много да се разкаже за човека. С какво той влиза в живота, каква е
неговата първа реакция, с какво той завършва всичко, което е започнал да прави.
Транзитната планета образува аспекти кратни на 30 последователно с всяка
планета в наталната карта в реда на техните градуси. Периода на повторното
включване на 30 градусните аспекти може да се нарече цикъл на транзита. Планетата с
най-малкия и най-големия градус в радикса показва как човека ще встъпи в новия
цикъл и как ще излезе от него, с каква енергия започва и с каква ще свърши. Такава
система може да работи и на ниво домове. Последователността, в която се аспектират
наталните домове установява характера на натуралното развитие. Този характер се
индивидуализира от положението на всяка натална планета в знак и в дом. Именно
затова е важно да се гледа дома, знака, екзалтацията на планетата, намираща се в наймалкия или най-голям градус, т.е. нейната сила. Тези планети, които се намират в един
градус, в съвпад трябва да се разглеждат по-внимателно, по непосредствения характер
на тяхното взаимодействие, силата на този градус се увеличава значително (тук вече
максималния потенциал не е 6 бала, а 12).
Транзитите на по-бавните планети са важни за формирането на личността, те
дават картина на цели периоди. Уран не се проявява до 7 годишна възраст, първите
прояви той ги дава на полусекстила. Нептун не се проявява преди 12-13 години, а
Плутон по-рано от 14 години. На всички са известни събития, които обикновено се
свързват, с тези три цифри, с тези човешки възрасти и доколко тези събития отразяват
природата на планетите – започване на училище на 7 години, промяна в
обкръжението, рязкото излизане в първия социум – обучение, новите контакти, новите
интереси, интензивността на развитие. 12-13 години - влюбеност по Нептун, първи
романтични отношения, тайни записки, сълзи. Следователно, най-значими са
транзитите на висшите планети. Оттук, транзитите на Плутон отговарят за
съдбоносните събития. Плутон няма да може в течение на един живот да се върне в
наталното си положение, затова всеки аспект кратен на 30 градуса е значим и връщане
няма, и е неповторим. Това, обаче не може да се каже за транзитите на Марс, който се
възвръща на всеки 2 години, както и на другите бързи планети. Оттук неговата (на
Плутон) съдбоносност.
Юпитер и Сатурн отговарят за фазите на самоизявата на индивида в социума.
Орбисите се взимат значително по-малки, отколкото в наталната карта. Това може да
бъде 1,5 за Слънцето, 2 за Луната и по 1 за всички останали планети. Меркурий и
Венера са близки до орбиса на Слънцето (ориентацията става по скоростта).
4

По транзита на Луната да се намери мощно събитие е много сложно. Точният
транзит на Луната върху някоя чувствителна точка на хороскопа може да се прояви в
промяна на настроението без видима причина, с хрема. Но да се проследи събитието
само по себе си е много трудно, това е по-скоро нещо емоционално. Важно е да се
гледат транзитите на Луната спрямо Слънцето ежемесечно, както и циклите, които
показва Луната.
Най-силните аспекти за транзитите това са съвпад и опозиция. Те дават
осезаеми събития. Посоките включва радикса, а какво точно в него, следва да се
определи по значението на планетите в наталната карта, да се анализират
направленията. Задължително би следвало да се изхожда от възрастта на индивида,
тъй като с възрастта се изменя интензивността на направлението.
Например: Малките деца най-силно възприемат транзитите на Луната и
Меркурий. Подрастващите на Меркурий и Венера. А хората до 30 години на Венера и
Слънцето. До 40 години на Марс и Слънце. От 40 до 56 години на Марс и Юпитер,
Юпитер и Сатурн. Старите хората повече реагират на Сатурн и на Луна. Тези планети
отговарят за съответната възраст и за някои други цикли, например, за цикъла на
Слънцето на 28 години, а за Сатурн на 29,5 години.
Как действа насочената планета? Първо със своите аспекти. След това трябва да
се отчита природата и значението на втората точка, т.е. втората точка в радикса
(отначало планетата, която транзитира, каква е нейната природа, аспекта, който тя
прави към някаква точка, а след това втората точка – тази, на която попада, трябва да
бъде изучена планетата, куспидата или друга значима точка от радикса). Значимата
точка в радикса, изпитваща най-силно влиянието. Често това е ASC, някаква планета,
която се явява принципиална конфигурация, например, планета, имаща най-много
аспекти. Това може да е най-силната по бал планета в картата или най-слабата,
планетата в “шах”, без аспекти и т.н.
Ако към една и съща точка вървят няколко направления, те работят всичките и
запазват своя характер. Точката, която се движи се нарича емитерна, а радиксната
точка – рецепторна. Гледаме техните аспекти, символа на радиксната точка, т.е.
рецепторната, положение на рецепторната точка по знак, по дом и нейните аспекти в
радикса. След това, символиката на емитерната точка, аспектите към емитерната
точка, положение по дом.
Аспектите, кратни на 30 се повтарят регулярно. Тази “мелодия”, например, с
помощта на Слънцето се повтаря ежемесечно. По такъв начин в човек са изработва
някаква способност да е готов към събитията, които го очакват по 30 градусови
аспекти, да ги предчувства, това по някакъв начин е неговия характер, неговото
поведение, неговата индивидуална особеност. Тези 30 градусови аспекти носят
събития. Тези аспекти се наричат мажорни и дават външната събитийност, където
човек взаимодейства с реалността. Там, където между тях попада минорен аспект, в
частност полусекстил и куинконс, те дават вътрешно осъзнаване, преживяване. Тази
събитийност има такъв характер, че от страни не можеш да я видиш. Човекът знае, че
нещо става вътре в него, нещо се е променило, за себе си той го забелязва, но околните
не могат да го знаят.
Следващата история е когато се включват 45 и 135 аспекти на транзитните
планети. Този 30 градусов порядък се нарушава, “30 градусова мелодия” тук няма да
има. И тази “мелодия”, която ще реагира на 45 и 135 трябва да се отчита доста преди
това, за да се разбере особения, индивидуален характер в картата на дадените аспекти.
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Транзитиращата планета, която прави полуквадрат включва веднага всички силни
аспекти. Те лежат на един кръст. Това е период на повтарящи се събития един път в
сезон, т.е. за период от 90. Докато “30 градусовата мелодия” се повтаря веднъж в
месеца по Слънце и по-често по Луна. За този транзит работят всички сини аспекти,
той се усеща по своето напрежение, а реда на тяхното включване изкарва човека от
утъпканите пътеки, а отъпканата пътека това е “30 градусовата мелодия”, към нея е
по-леко да се приспособим, тя често се повтаря.
За човек, който в наталната си карта няма аспекти в 45 и 135 тези транзити ще
предизвикат силно раздразнение, той вътрешно не е приспособен към тях. Човек,
който има в себе си тези транзити е винаги готов към тях. Но те притежават такава
подлост, че щом се отпуснеш и си помислиш “е, размина ми се”, веднага ще те убоде,
затова се наричат раздразнителни.
Още по-непривично се явява последователното включване на зелените аспекти,
кратни на 36. Техният период на повтаряне става през 180, един път на 6 месеца. Те
също се включват не в реда на нарастване на планетите, а в строго индивидуален ред,
отличаващи се от 45 и 135 аспекти. Без точни изчисления реда на включване на
човека в тези транзити е още по-трудно да се предположи, оттук и особената
възприемчивост към зелените аспекти при хора, които ги имат в радикса си.
Ако той знае какво ще се случи, защото в него го има, то това е самата антена,
самото устройство, което възприема този аспект, тази енергия, тази информация. Ако
го няма вътре, то зелените транзити протичат навън, например, при другите хора има
някакви събития, които не се наблюдават у човек без зелени аспекти. Затова е
свойствено за хората без зелени аспекти да пропускат тази информация покрай себе си
и да не реагират или да реагират много своеобразно на транзитите на зелените
аспекти. На такива хора обикновено им трябват аргументи и доказателства, а зеления
аспект е готов да прави всичко без това.
Да се върнем към “30 градусовата мелодия” (виж примера в началото на
лекцията). По натоварването на планетата между 20 и 29 ние можем да съдим за
това, че в тази възраст при Катя е имало достатъчно събития, и транзитите на тези
градуси ще бъдат доста осезателни. По какъв начин Катя реагира на някакъв импулс
от вътре, от вън, т.е. на началото? Първата й реакция е дейна. Тази дейност, или
принципа на тази планета носи активност, агресивно, т.е. първото желание може да
бъде “не”. Много вероятно е тя да започва своите изказвания, съгласявайки се и
потвърждавайки с думата “не”, след това се включва Нептун. Той дава усещане за
пауза, неяснота. Ето започва тази дейност, а после – на къде? Защо? Иска ти се малко
да задържиш, а защо? После – Уран. Ето тук някакво непредвидено включване,
неизвестно, какво ще следва след него и спиране – Сатурн. Т.е. някъде по средата на
цикъла, след първото мощно марсианско включване следва спирка. Това може да се
види на най-просто битово ниво, по начина, по който тя разговаря с вас. Започва
активно, после някъде по средата на фразата спира и се замисля, опитва се да осъзнае,
да структурира всичко това, което току що е казано. След това може да има много
приятна усмивка (Венера). След глътка въздух, замисляне и скованост, изведнъж се
усмихва, настъпва някаква мекота, емоционалност. Вие виждате Венера, Луна, след
това Юпитер – усмивката става по-широка, по-приятна. Върви някаква топла,
адекватна, отпускаща ви реакция. Акордът на Плутон и Меркурий – някакъв мощен
аргумент “срещу, който не се рита” или някаква критика с много точно попадение, или
това може да бъде усещане за непълна информация, “нещо сама съм разбрала, но
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откъде – не знам, а с разума си разбирам, че е точно така”. След това всичко се
хармонизира от Слънцето, от само себе си, като се появява накрая, при завършването.
В края на нейния цикъл се намира успеха, в края на нейния цикъл вие ще видите какво
е тя всъщност, тя се е открила. Но това също е била тя, откривала се е с тези нюанси. А
тук е нивото на нейното съзнание. Независимо от това, че в края се появява Слънцето,
вие може да видите лек облак в очите. Т.е. ние можем да говорим, че събитията ще
започнат импулсивно, необмислено, обмислят се и се осъзнават в процеса. Някъде по
средата на цикъла те хармонизират състоянието на Катя и околния свят, изглаждат се.
И след това се появява успеха на това събитие. В тази ситуация може да се говори, че
тя е успешен човек и е приятно да имаш работа с нея, тя не изморява с очакване на
своята реакция, доколкото тя идва бързо насреща. И завършва с топлота, излиза от
събитията с топлота и съответно цялата й “мелодия” се стреми към успех.
Трудно е да се предположи, че с такава “мелодия” човек няма да завърши
започнатото дело, няма да има импулс в подходящия момент. Когато в края на този
цикъл застане Сатурн, то повече бихме предположили, че той ще спре в края на
цикъла, ще завърши неудачно, наистина това много зависи от положението на
рождения Сатурн. Ако Сатурн се намира в началото на тази “мелодия”, то човекът
започва бавно, може да пропусне събитие, особено ако събитието върви по зеления
аспект. Ако Марс се намира в края, то както се размотава кое да свърши по напред,
така и прави всичко в последната минута (ако този Марс не е достатъчно агресивен).
Или, ако това е агресивен Марс или някой напрегнат, то отивайки си, тръшва вратата,
когато не става по неговата воля и ругае. Последната реакция е рязка и предпочита да
излезе, ако например не е станало, започва да мисли за това, как да се получи
следващия път. Първата и последната планета са важни по знак, дом, сила и прочее.
Важно е да се отчитат всички нюанси.
От какво са обусловени различните фази на този цикъл на мажорните аспекти –
30 градусовите? От мажорните, защото те са събитийни.
ОСНОВНИ ФАЗИ НА 30 ГРАДУСОВИТЕ АСПЕКТИ
Преди планетата да се върне към своето положение, заемано в момента на
раждане, тя създава спрямо тази точка цял ред аспекти. Продължителността на фазите
на планетите зависи от нейната скорост.
Първата фаза – съвпад
Нарича се еволюция. Това е начало на нов цикъл, и анализ на предишния цикъл.
Тук е изразен характера на процесите, станали в началото на тази фаза, как той зависи
от вида енергия, символизирана от намиращата се там планета. Т.е. всичко отново се
събира на куп – стихия, след това знак, принцип на тази планета, принцип на
транзитиращата планета. Понякога ефекта на съвпада настъпва след определено време
и човек не осъзнава този процес. Човекът чувства, че нещо става с него, но едва след
известно време той е способен да оцени характера на този процес, доколкото в
периода на точния съвпад той може да е силно зает с това събитие, с преживяванията
си, особено с повторението на това събитие, ако планетата е бавна. Когато планетата е
директна тя минава през някаква чувствителна точка, след това се обръща назад и
отново минава през тази точка. После отново тръгва директно през същата точка.
Например: Транзита на Сатурн през Слънцето се помни, като “страшния сън”.
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Важно е да се отчете момента на излизане от възела (прието е да се счита, че
докато планетата е ретроградна, нищо няма да се получи), важно е, тя да дойде до тази
точка, от която е тръгнала обратно назад, тук тя е завършила възела и събитието е
отишло в небитието. И тогава започваш да осъзнаваш, какво е било това. Настъпва
момент на осъзнаване. Например: Сатурн дава събитийност на градус след точния
съвпад. Като че ли, докато той е в съвпад, не протича събитие, а само се подготвя.
Щом едва-едва се отмести, то тази изтощена планета започва да вибрира съответното
събитие. При Уран е обратно – един градус до съвпада се появява предчувствие, може
да даде и силно събитие. При Нептун не е много точен орбиса (мъгла, нищо не е ясно)
-/+ 2 от точката на съвпада. Плутон също не реагира на точен аспект, това зависи от
кратките включвания, от транзита на бързите планети, които включват това събитие.
Втора фаза – расходящ секстил
Тук процесът, започващ в момента на съвпада се стабилизира. След този съвпад
планетата започва да се отдалечава, а когато тя е направила цикъл след опозиция – ще
започне да се приближава. Тук има ляв и десен аспект.
Има смисъл фазите да се разглеждат в рамките на един цикъл, който върви от
съвпада до опозицията и след това завършването – надолу. Разходящият секстил
говори за стабилност и корекция на това, което е било заложено в момента на съвпада,
той коригира развитието на цикъла. Тази зона на установяване на равновесие и малки
поправки, но поправки съвременни и активно предприети. Това е от природата на
секстила – аспекта е активен, но не продължителен. Съответно се налага да се направи
тази корекция за кратко време. Осъществяването на този аспект става без усилия,
когато външните обстоятелства ни помагат. Често в човека се появява усещане, че
“щом съм на прав път, всичко се получава, всичко ми помага да го завърша и
външните обстоятелства ми потвърждават, да ти го вършиш правилно”. Помнейки
това състояние, човек понякога го пренася в ситуацията на квадрата.
Ако в този период транзитите показват доколко човек правилно използва своите
възможности за дадената ситуация или дадената ситуация за своите възможности, а
може и да не я използва, затова корекция може и да не прави, то в следващата фаза при
отсъствие на корекции човека го очаква вътрешно напрежение или конфликт със
заложена ситуация. Истинската, точна корекция ще помогне с по-малки загуби да се
превземе квадратурата, а тригона ще даде заслужен отдих и възнаграждение. Такава е
природата на секстила, изхождайки от това, че той съединява родствени стихии,
между които има взаимно разбиране.
Трета фаза – растящ квадрат
При квадрата се появява първия кризисен цикъл. Тук се наблюдава аспект
между враждуващи стихии и враждуващи управители. При квадрата настъпва
изпитание на характера за издръжливост, устойчивост и вярност на импулса, който
възниква при съвпада. Ако човек има сили да излезе от кризата с победа, то при фазата
на опозицията – максималната самоизява, ще му се отдаде да реализира поставената
цел. Ако ли не, ще му се наложи да започне всичко отначало в следващия цикъл, вече
при нови условия и с нови усложнения. Доста съществена роля играе периода на тази
транзитираща планета и кога именно възниква нейния втори цикъл. Той може да
възникне толкова късно, когато вече не е нужно, целта си отива от самосебе си, а друга
възможност не се предоставя.
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Четвърта фаза – растящ тригон
Ако премине кризисния период, то човек може да се готви за кулминацията,
която ще настъпи при опозицията. При тригона настъпва хармоничен период, даващ
възможност за приток на творческо състояние, възможност да донесе силен поток от
енергия, който идва след квадрата (квадрата е енергитизиращ аспект), и ако човека го
е покорил, то много енергия преминава върху тригона, и тази енергия може да се
използва за най-красивото, блестящо изпълнение на поставената цел при опозицията.
Като това протича естествено, както е свойствено на тригона, без напрежение,
красиво, привлекателно за околните. Ако по време на квадрата е имало отстъпление,
то тригона може да помогне при анализа на извършените грешки, като тези грешки се
анализират с позитивно решение за изпълнителя, намират се разумни обяснения на
причините, довели до неуспех и се отделя много място за мечти, за това колко
забележително ще бъде следващия път, при новия цикъл, тогава, разбира се,
обстоятелствата ще се стекат по-благоприятно и няма нужда толкова да се пресилва.
На човек му се струва, че не си е струвало да се действа. Това е такава фаза, когато
човек с лекота обяснява: ”нямах толкова сили, трябваше да извърша много работа и да
имам много знания, ето ще се науча, ето ще се полекувам, ето ще натрупам парички, и
въобще, а и много не ми се искаше...” тези преживявания по повод на неудачния
кризис не са трагични.
Пета фаза – опозиция
Ако развитието на цикъла върви без отстъпки, като удачна реализация на
замисленото, сега се появява фазата на кулминацията, въплъщението на всичко това,
което е било при съвпада, награда за успехите, възможност човек да изрази себе си, да
почувства своите нови граници, доколкото след всяко преодоляване човек разширява
своите граници и тук той може да си каже, че ето и това мога вече, а ми се струваше,
че съм на предела (квадрат), а сега той може още повече. Има усещане, че ако това е
повтарящ се отдих, той няма да има край. ”Колкото повече правя, толкова повече
мога”.
Наистина, тук също има изкушение, като във всяка фаза. На човекът му се иска
да вкуси от свършената работа и да получи уважение за лаврите: ”Ами аз май доста
направих, време е да си отдъхна”. Ако това е цикъл на висша планета, в човека
възниква такова усещане, сякаш е напълно естествено, че пред него не е останало
много, той е свършил доста при тази опозиция. Понякога тази опозиция човек понася
доста силно и рамките на неговия организъм сякаш не издържа този импулс. Известни
са няколко трагични края на живота в периода на опозицията на Уран към рождения
Уран (това става от 39 до 40 години), много творчески хора завършват жизнения си
път в този период. Като че ли тук са грешките от предишните квадрати, когато не е
отчетен предела на собствените сили. За този, който е изоставил идеята за своето
въплъщение при първия квадрат, сега е времето, при опозицията да започне нов цикъл.
И тогава момента на съвпада няма да бъде нито завършек, нито начало на ново дело, а
опозиция по отношение на този цикъл. Т.е. ако човек не е бил деен на растящ аспект,
то той може, чувствайки максимален приток от енергия при опозиция, да повярва в
своите сили. Ако му е било трудно да повярва в себе си при съвпад, то при опозиция
ще има повече възможности да си повярва, че има максимална възможност за
самоизява. Ако той не започне да вярва в себе си, следващите падащи аспекти ще му
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донесат усещане за огорчение, безполезно изразходвани усилия в живота, още някакви
илюзии. През целия останал цикъл той може да анализира своята неудача, ще се
опитва да търси правилно сформираната задача, цел, но, по-скоро, възможност за това,
да започне да поправя тази идея, няма да има.
Много е важно човек да се научи да управлява тези цикли при транзитите на побързите планети, да научава тези възможности, които му предоставя съдбата и какво
ще стане, ако не се използват. Защото, когато става дума за транзитите на най-бавните
планети, то цикъла тук няма да се повтори, и пълен цикъл при някои планети няма.
Затова кулминацията тук - опозицията – може да бъде максималната изява на тази
планета, принципа на тази планета. Същото може да се каже и за сатурианския цикъл.
Ако човек пропусне възможностите на 29,5 години, когато настъпи съвпада, който
дава ново включване на човека в социума, на ново ниво, коригиране на нови задачи, в
сравнение с тези, които са били при предишния цикъл – неосъзнато, не моите лични
мотивации, защото това са били мотивациите на моите родители, социума,
традициите. Ако той пропусне този период и го възприеме като период на тежко
преживяване, търсене, грешки, но не и за действие, такава възможност ще възникне
още веднъж след 18 години при опозицията на Сатурн. А това е срок за начало на
голямо дело в социалната сфера.
Шеста фаза – падащ тригон
Има два варианта – извършеното събитие в кулминация и несвършеното
събитие. Ако събитието е извършено, то при тригона настъпва заслужен отдих,
възможност да се вкусят плодовете на своето дело, идва признанието и една опасност
– излишно задоволство от свършеното. Ако я нямаше тази опасност (тригона
притежава този потенциал, който дава на човека възможност) как би могъл да развие
започнатото дело и да получи от него допълнителен ефект. По време на тригона се
появява идея да се научи в свършената работа това, което не е било заложено тук. Това
е някакъв страничен, благоприятен ефект от това, как можеше това да бъде добре и
колко ми е необходимо то сега. Доколкото растящите аспекти се опират на дейността,
активността, движението навън, а падащите – на нейното свиване, движението навътре
в себе си, то събитията на падащия аспект ще изглеждат по-малко активни. Тук като че
ли има зрелост и анализ на получения опит. При тригона ще се видят благоприятните
страни от полученото при кулминация на опита.
Седма фаза – падащ квадрат
Веднага става досадно, че нещо не е било направено, че не е стигнало време за
някакви нюанси и всички грехове и небрежности излизат на преден план. Всичко,
което е убягнало от контрола по време на цикъла, пуснато на самотек по време на
квадрата ще даде своите бурени. Появява се самокритичност, виждат се елементите на
необмисленост, заложени при съвпада. Повече претенции към себе си, отколкото към
обстоятелствата. Но при успешна кулминация, има достатъчно енергия, за да се
възползва човек от страничните ефекти и да се справи с тази квадратура. Растящият
квадрат се отличава от падащия по това, че усилията, които човек полага по време на
растящия квадрат винаги се връщат, а при падащ квадрат – е много трудно да се
правят усилия и на човек му се струва, че всичко най-главно е направено, че “Бог е с
мен” и така ще мине. Но този етап ще донесе горчив опит за новия цикъл.
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Осма фаза – падащ секстил
По времето на падащ секстил се появява кратка възможност да се изгладят
всички стени на извършеното, бързо да се доведе всичко до блясък, да се хване този
кратък шанс, който е необходим при активна жизнена позиция, за да не се изпитва
горчиво разочарование по време на съвпада.
Периодът, когато последния цикъл на съвпада преминава фаза от 60 до съвпад
през полусекстил, започва обсъждане, осъзнаване на това, че е извършена част от
жизнената задача и в този момент се представят нейните незначителни размери,
докато по време на опозицията тя изглеждаше грандиозна. Сега на човек му се струва,
че нищо особено не е било направено, а само това, което е трябвало и то недостатъчно
добре. Започва да прави вътрешен отчет на своите възможности и възможностите,
които е предоставила външната реалност, доколко адекватно са били използвани
потенциалите. Възникват нови замисли на новия импулс, вече в новите условия. Това
може да са условията на новия знак, защото рецептивната точка през този период
може да премине доста точно разстояние и там ще има друга стихия, друг управител и
абсолютно нови условия на цикъла. А това означава, че новата задача ще се решава
другояче, оттук се знае, че всеки момент в човешкия живот е неповторим. И всеки нов
опит е неузнаваем, понеже до този момент всичко е било по друг начин.
Макар и да има познати черти.

Н. МАРКИН
"Транзити" II курс
8 април 1993 г.
ИНДИВИДУАЛНИ
ПЛАНЕТАРНИ ЦИКЛИ
На миналата лекция стана дума за планетарния цикъл, като такъв. Т.е. за цикъла,
когато планетата се завръща в точката на радикса и този цикъл засяга съдбата на всеки
човек. Но съществува сфера на индивидуалния опит, която се изявява посредством
домовете на хороскопа.
Тук се проявява индивидуалния планетарен цикъл, т.е. най-съществено се оказва
преминаването на Слънцето и Луната през ъгловите домове на хороскопа и на всяка
друга планета през точките на Слънцето и Луната. Именно в тези точки
транзитиращата планета започва и завършва своя индивидуален цикъл. Досега се
говори, че е важно движението на планетите спрямо тяхното положение в радикса –
това е един цикъл. Индивидуалният цикъл на хороскопа зависи от това, как една или
друга планета преминава през ъгловите домове на хороскопа, започвайки от ASC, по
значимост, МС, DSC и IM – това е другия цикъл, и няма никакво отношение към
нейното натално положение, има някакво начало на цикъла спрямо домовете на
хороскопа.
Има и друг цикъл спрямо Слънцето и спрямо Луната. Всеки има своята
периодичност и своебразие. Всяка друга планета започва индивидуалния планетарен
цикъл, минавайки през други значими точки от хороскопа. Транзит с такъв характер
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активира определени потребности в човека и актуализира неговия опит. Има известна
опасност в увлечение от индивидуалните цикли като универсално средство и затова е
необходимо да се помни, че те се формират почти у всеки човек. Но се формират по
различен начин. Не всеки човек активно се ползва от енергетиката на този
индивидуален цикъл, възприема и използва тези обстоятелства, които му дава.
Например: Преминаване на Юпитер върху натална точка. По такъв начин, той
като че ли остава в страни от тези цикли, живота му е лишен от индивидуалност,
интерес или това е, когато живота на човека представлява определена закономерност
от обстоятелства, подобно на всички останали хора.
Съотнасянето на тези два цикъла – планетарния и индивидуалния, може да стане
причина за големи аномалии.
Например: Ако рожденото Слънце стои близо до DSC, съответно то се намира в
опозиция на ASC, това означава, че човекът се е родил при залез и всяка година той ще
изглежда от социална гледна точка най-добре, когато това Слънце се намира в съвпад
с ASC. Т.е. преминаването на Слънцето през чувствителните точки на хороскопа,
непосредствено през ASC ще усилва блясъка на този човек, неговото здраве, неговата
формоизява, ще му носи успех и очарование. В същото време, тази планета се намира
в опозиция на самата себе си, което означава, че човек вътрешно ще усеща
дискомфорт, напрегнатост, силна раздразнителност, т.е. неговото транзитно Слънце се
намира в опозиция спрямо рожденото Слънце. Ако се погледне на това явление понататък, човекът изглежда по най-добрия начин, когато е напрегнат и раздразнен, в
състояние на дискомфорт.
Доколкото за нас е важно, нашата вътрешна реакция да се закрепя на обратната
връзка, която ни дава външния свят, ние разбираме, че сме особено привлекателни в
това състояние, защото около нас хората казват “ах!”, и ние разбираме и започваме да
използваме това. Започваме да използваме своето раздразнение, напрежение, като
някакъв привлекателен момент, включвайки по този начин безсъзнателно околните
хора. Ние им харесваме, когато сме раздразнени, те искат да бъдат с нас, но постоянно
виждат в нас състояние на раздразненост и тогава те получават своя дискомфорт.
Например: Когато рожденото Слънце се намира в съвпад с куспидата на
четвърти дом, т.е. когато човек се е родил в полунощ. Най-слабо физиологическо
равновесие ще се наблюдава при него в периода на непосредственото приближение и
реализация на неговите професионални и социални шансове, т.е. когато транзитното
Слънце се намира в съвпад с МС и съответно в опозиция спрямо неговото рождено
положение. Физически той се чувстват най-слаб. Всеки път, приближавайки се до
целите на своите професионални навици ще изпитва пълен упадък на силите. Човекът
започва да се страхува от своя успех в социалната зона, ще му се струва, че това е
причината да се чувства толкова зле, започва да боледува. Или да мисли: “това не е
моя работа, не бива да се стремя към високи цели, те ме изкарват от релси”. Има
някакво свиване на процеса навътре в себе си: ”трябва да живея у дома, да се
занимавам с домакинство, да не се тикам никъде и да се грижа за здравето си”, макар
всички останали външни условия да не свидетелстват за този процес. Когато
транзитното Слънце е в съвпад с МС, т.е. в опозиция с рожденото Слънце, човек поскоро ще изпусне тази възможност. Слънчевите транзити продължават не повече от 12 дни и може да преминат на други транзити, на други възможности, ако няма други
акцентиращи този момент обстоятелства, т.е. силно поразено Слънце или транзит, на
общия транзит с напрегнат характер. Продължителността на транзитите на различните
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планети не е еднаква. При различните планети продължителността на орбитите е
различна, което в астрологията се определя от времето, което е необходимо на
планетата да премине през 12-те зодиакални знака и да се върне в своята рождена
точка. Определянето на орбиса на радикса е субективно (орбиса на транзита се
определя доста точно до -/+2 за много планети), по такъв начин необходимостта от
съответствие на тези орбиси определя и временните граници на транзита. Това, което
беше казано за слънчевите транзити, може да се запише и за останалите планети,
транзита на кои планети колко време ще е събитиен в съответната карта.
Луна – орбитата на Луната се затваря след 29,5 дни. Нейният транзит
предизвиква 2-3 часов ефект, който като правило се усеща слабо.
Меркурий – цикълът е 88 дни, почти същия цикъл има и Венера, което прави
тези транзити осезаеми в течение на 1-2 дена. Ако се обърне внимание на природата на
Венера, то даже нейните нехармонични транзити, обикновено, не предизвикват големи
разрушения. Транзита на Венера винаги облагородява зоната, през която минава,
смекчава, носи меко настроение. Венера се намира приблизително 3 седмици във
всеки знак и със своето присъствие оцветява областта с хармонично развитие. Тази
зона е оцветена според знака и дома, през който преминава транзита. Интензивността
зависи от аспектите, които създават планетите със своето рождено положение и от
техните аспекти с другите планети (това, което на миналата лекция се говори за
емитерната и рецепторната точки).
Марс – цикълът му продължава 2 години и неговите аспекти, особено съвпада,
продължават от 3 до 5 дни и като правило силно се усещат. Сега тук става въпрос за
директните транзити. Транзитите на тези планети се наричат вторични, т.е. транзитите
на Меркурий, Венера и Марс (затова се усещат слабо). Циклите на Сатурн, Юпитер,
Уран, Нептун и Плутон получават този енергиен импулс, който подчинява
индивидуалния цикъл на картата. Същото може да се каже и за другите значими точки
в хороскопа, като например ъгловите домове.
Циклите на Юпитер и Сатурн заслужават особено внимание в транзитната
карта. Юпитер е с цикъл 11,8 години, а Сатурн е с цикъл 29,42 години. Вида на
енергиите, които тези планети символизират, различните фази на цикъла на тези
планети са свързани с актуализация на фундаменталните достижения, представляващи
благоприятни условия за развитие, както на личността, така и на обществото.
Функциите на тези планети са свързани една с друга и са свързани с
противоположните функции. Защото Юпитер управлява развитието, потребността на
човека да расте, да се разширява. А Сатурн се стреми да придаде определена структура
на достиженията, постигнати благодарение развитието на Юпитер. Сатурн набляга на
концентрацията, поемане на отговорност за всичко, което е предприето от Юпитер.
Благодарение на Сатурн развитието, стимулирано от Юпитер се оформя в организиран
метод и не води до излишества и разточителство. Благодарение на Юпитер не
настъпва затваряне в себе си, не настъпва спиране на едно място. За сметка на Сатурн
не настъпва ориентиране веднъж завинаги на установените правила, ориентировка по
схема. От разпределянето на тези енергии в хороскопа, зависи потенциалния образ на
проявлението на човека. А от характера на транзитите – реалната дейност, свързана с
общественото положение.
Чрез Юпитер човек, обикновено, познава многообразието на живота по-бързо,
отколкото чрез Сатурн, който е способен да направи определени изводи от придобития
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опит. Разширяването на сферата на дейност става по-интензивно, отколкото
структурирането. В процеса на действие на Юпитер човек е способен да направи
повече грешки, да придобие повече знания от различен вид, отколкото да ги закрепи в
някакви правила.
Дванадесетгодишният цикъл на Юпитер позволява на човек нееднократно да
предприеме съзнателни усилия за формиране на собственото си развитие. Ако
транзитите на Юпитер могат да се проявят в това, че се губят временните граници на
някакви явления и процеси, то транзитите на Сатурн ни позволяват да си спомним за
тях.
Човешкият живот като правило е затворен в три цикъла на Сатурн, което
съответства на един цикъл на Уран. И взаимодействието на тези две планети и
съчетанието на циклите има своята дълбока символика, според тяхното положение по
сила. Всеки от циклите на Сатурн има своето специфично значение, във всеки един от
тези цикли има своя специфична комбинация, която въздейства върху съдбата на
човека. Първият цикъл на Сатурн се отнася до биологическото развитие, втория – на
психическото и интелектуалното и третия – на духовното. Всяко въздействие на
Сатурн е насочено към подсигуряване на основите за съществуване. Тези основи се
съгласуват с концепцията, възникнала при разполагането на Сатурн в знак, стихия,
дом, т.е. най-силно те се проявяват в сферата на потребностите, определяни от
домовете, носят енергиен заряд от енергетиката на стихиите и на знака.
Сатурн стои в един знак около 2,5 години и при директното му преминаване
през рождената точка неговите транзити се усещат в течение на една седмица.
Транзитите на Юпитер се проявяват в течение на 3-10 дни. Като си спомним
принципите и функциите на тези планети, правим извод, че техните транзити
определят начина на развитие на всеки човек.
ТРАНЗИТИ НА ЮПИТЕР
Опозицията на Юпитер настъпва на 6 годишна възраст, тя определя
конфронтацията, съпоставяне на позиции или обозначение границите на развитие.
За първи път в тази възраст на човек му се налага да осъзнае своето социално
поведение и представата си за това, как трябва и колко е добре, че учителите и
родителите го отразяват. Ако се намира в опозиция, значи нещо отразява.
Отражението – това е принцип на този аспект, напрежение чрез отражение. Именно в
тази възраст детето се подлага на насочено възпитание, именно в тази възраст то ходи
на училище, за първи път се сблъсква с извънсемейната система на структуриране и
именно тези извънсемейни, социални структури насочват неговото развитие. В този
момент се натрупват отношения към авторитета на учителя, към авторитета на
възпитателя, принципи на социално поведение, докато в къщи се е разрешавало
всичко. В Япония, например, детето до 5 години не го наказват, то има право на всяко
поведение, има свобода на изява. Сега на него в опозиция застава друга система на
представи, социално поведение и тя е изразена в конфликт на личността с възпитателя,
педагога, или към някаква конкретна система, където попада детето.
Първи съвпад на Юпитер се наблюдава на 12 години, съвпад на транзитния
Юпитер с рождения. Цикълът на Юпитер за първи път се затваря на тази възраст.
Детето, в зависимост от своите възможности, получава по-голям или по-малък
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диапазон опит. Възможностите се натрупват, в това число и от положението на
Юпитер в картата, неговите аспекти със Слънцето, с тези планети, които за тази
възраст могат да имат съществено значение за самоизява.
Първият растящ квадрат на транзитния Юпитер към рождения е на 14
годишна възраст. Тази възраст носи напрегнатия характер на този аспект, когато
детето протестира против натрапените му ограничения, протестира с всичките му
достъпни средства. Тези средства зависят от аспектите с другите планети. Юпитер
съответно ще включва принципите на тези планети или хора, способни да изпълнят на
произволно ниво силата на едни или други възможности. Кризата на 14-годишната
възраст се задълбочава не само от квадрата на транзитния Юпитер към рождения, но и
от положението на Сатурн (полуцикъл на Сатурн).
Втората опозиция на Юпитер се проявява на 18 годишна възраст. Тук може да
се говори за формиране на социална зрялост у човека и не случайно тази възраст е
прието да се счита за пълнолетие. Към втория цикъл на Юпитер човек съзрява,
повишава се неговата съзнателност. И опитите да се демонстрират на тази възраст
асоциални явления, обикновено завършват с юридическа отговорност. Докато първата
опозиция на Юпитер би трябвало да се съпровожда със забележки на родителите или с
наставленията на учителите. Ако в този период възникнат конфликти между детето и
възпитателите на него ще му бъде много трудно да използва хармонично енергетиката
на втората опозиция на Юпитер. Ако детето се съпротивлява на тези напътствия, може
да се окаже, че то подсъзнателно ще повтори тази реакция и при втория цикъл. От
спецификата на тази опозиция зависи, как човек ще успее да разреши този проблем,
който тя му предоставя.
В какво може да се изрази спецификата на тази опозиция? Тук е важно да си
спомним за това, как работи техниката на този аспект и доколко тя зависи от силата на
планетите, участващи в нея.
Ние често говорим, че опозицията – това е компромис, конфликт, напрежение,
люшкане, струна, тетива – всички тези думи така или иначе се получават в зависимост
от това, каква е силата на планетите на двата края на опозицията. Представете си, че
много силен Юпитер стои в картата на това дете, каква е неговата представа за себе си,
за справедливостта, за порядъчността, може ли да се съмнява с себе си, пита ли някой
за съвет как да се държи и изявява. Съответно в опозиция към него се оказва слаба
планета, в слабо положение. Какво става с тази опозиция? Не се ли натяга тетивата,
струната се оказва трепереща и самото то притяга на своя страна принципите на тази,
която се оказва в опозиция. Опозицията се решава за сметка на ето това преливане на
енергия на люлката, той не обръща внимание на това, което става на другия край на
опозицията и не прави оттук изводи. Това се нарича “не му провървя на детето с
учители” и дълго няма да му върви, защото да види своите принципи, той може само
при опозиция, иначе не може да види, няма отражение. А в отражението се оказва
недостатъчно силен принцип. Ако настъпи обратна картина – в опозицията се оказва
силен, авторитетен, властен човек, (а собствения Юпитер е слаб) който подтиска
неговата личност, и в ситуация на опозиция детето е склонно да се ориентира по
външния съветник, то по такъв начин отработва стереотип на поведение: ”какво ще ми
кажат по-възрастните?”, “а къде е мама?”, “кой ще ми обясни, как трябва да се
държа?” и този стереотип се закрепва. Когато той отсъства, възниква състояние на
недоумение, стрес, паника, няма кой да го посъветва, доколкото съвет може да даде
всеки, който се намира на това място. По този начин детето е много зависимо от
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случаен човек. Състоянието на идентични грешки в едни и същи фази на
последващите планетарни цикли задълбочават негативните резултати от тяхното
появяване.
Трети цикъл на Юпитер, т.е. когато транзитния Юпитер се намира в съвпад с
рождения на възраст 24 години. Тук завършва втория цикъл на Юпитер и човек
участва в него съзнателно. Има зад гърба си опита на различните прояви в социалната
активност. Обикновено той вече има някаква професионална диплома, направил е
избор на жизнен път и започва да трупа опит на съвсем ново ниво в професионалнообществения живот.
В този момент транзита на Юпитер дава нов шанс, започвайки нов цикъл. И ако
човек не се възползва от тази енергия, той по-скоро изпуска този шанс, най-силния в
целия цикъл. И може да се окаже принуден да не върши своята работа, в случай на
пропуск в течение на целия последващ цикъл да се занимава не със свои неща. Може
да успее да навакса предишните пропуски с цената на доста големи загуби или
напрежение в кризисни ситуации.
Конкретният ефект от проявата на различните фази зависи от номера на цикъла,
който сам по себе си зависи от възрастта на човека, когато протича този цикъл.
Начало на четвърти цикъл на Юпитер и следваща възможност за експанзия,
настъпва към 35 години в живота. Често именно този период се нарича преломен. И
всеки прелом е разумно да се използва особено, много е важно да се разбере, какво
става с човека, важно е по това време да има опит на собствения вътрешен живот,
знания, помагащи му да осъзнае кризисните периоди и личната способност да реагира
на тях. Важно е човекът да може да се управлява в тези кризисни периоди и да знае
целия набор за самоуправление, целия инструментариум, който непосредствено
подхожда на неговата личност.
Следващата опозиция на Юпитер настъпва на възраст 42 години. Това е
поредния кризисен период, който се съчетава с опозицията на Уран (от 35 до 42
години), затова неудачно започналия цикъл на този период може да съвпадне с тежки
сътресения няколко поредни години, когато те ще се съединят с опозицията на Уран.
При някои хора те не протичат в една година, и оттук има усещане за това, че започва
цяла серия от тежки обстоятелства, предизвикана от началото на юпитерианския
цикъл и достигаща своята кулминация при опозицията на Юпитер и Уран.
Началото на шестия цикъл на Юпитер настъпва преди 60 годишнината.
Началото на шестия цикъл, обикновено се съпровожда от силен прилив на енергия,
желание да се започне нов живот, волна дейност само при тези условия, когато
енергията от предишните цикли е била използвана.
Доколкото излизането от конфликта на юпитерианския цикъл може да се
съпровожда с излизане в пенсия, с потребността човек да се избави от социалната
активност, с усещането за физическа умора, която се съпровожда само с натоварване
на няколко цикли на висшите планети. Неразумното, нерационалното им използване
довежда човека в този момент до опустошение.
Ако това не се случи, то често се виждате, че насилственото извеждане на човека
в пенсия в шестдесетгодишна възраст, в същия този момент, когато му се струва, че
сега е изпълнен с нови сили, всичко е усвоил, всичко е почувствал и този именно
момент на лишаването от работа в социалната сфера го довежда до тежки кризи, той
се свива и остава у дома. И тази юпитерианска енергия довежда до тежки заболявания,
наличието на тази енергия и нейното неизползване предизвиква повишаване на
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кръвното налягане, сърдечно заболяване. Ако, въпреки пенсионирането си човекът
продължава да търси начин на изява, което често се случва с работещите пенсионери в
някаква друга сфера и намиращи достойно приложение на своята енергия, тогава този
период се съпровожда с нов разцвет.
Ако в радикса Юпитер определя къде се прилагат принципите на планетите, а
дома определя типа на тази дейност чрез нейните аспекти, то транзита на Юпитер по
домовете винаги носи подобрение на ситуацията в дома. С Юпитер винаги се свързва
представата на човек за щастие, за късмет, за достойнствата в неговата най-добра
изява. Затова присъствието на Юпитер в следващия дом винаги говори за това, че на
този дом му е провървяло. И човек си казва: “ето в тази година особено щастие, особен
успех настъпват в този дом, в който се намира моя транзитен Юпитер”.
Юпитер дава на човека устойчив интерес към изучаване на себе си в дадена
сфера на дейност, изучаване на своите възможности и тяхното разширение. Човекът се
движи по посока, зададена от Юпитер, защото с Юпитер се свързва развитието. За да
се определи нивото на дейността на Юпитер, според проявите или по окраската е
необходимо да се проведе определена анамнезия в рождената карта и да се изясни
неговото радикално положение – в силна или слаба позиция се намира Юпитер в
радикса и от какво зависи неговата сила или слабост. Ако Юпитер се намира в силна
позиция, то неговият транзит ще бъде водеща сила в хороскопа и човек ще се
утвърждава в зоната на активирания от него дом. Активността или силата на Юпитер
се увеличава, ако той стои в кардинален знак, в кардинален дом или в кардинален
кръст, ако той се явява сигнификатор на дома, ако неговото положение в картата се
явява принципно отделено, например, положението на Юпитер “в ръка”, ако това е
планета, която има максимално количество аспекти, ако тази планета е господар на
хороскопа или ако това е възходяща планета. За Юпитер е много важно това, как той
се отнася към водещата планета в радикса, ако самият той не се явява такава. Струва
си да се видят циклите на тази водеща планета, защото те ще определят характера на
взаимоотношенията с Юпитер.
Транзитите на Юпитер поради принципа на разширение на тази планета не дават
точното време на събитията, но не дават и задръжки (за тях отговаря Сатурн).
ТРАНЗИТИ НА ЮПИТЕР ПО ДОМОВЕ
Необходимо е да се разделя положението на силния и слабия Юпитер в радикса.
Именно силният Юпитер ще включва дома според неговата същност, а слабия Юпитер
ще дава допълнителна окраска.
Транзит на Юпитер през 1 дом
Слаб Юпитер – настъпва по-активна реализация на своето основно
направление. Това е период на изпълнения на задачи с далечна цел.
В този момент Юпитер излиза от 12 дом и при неговото движение през първи
дом, може да се говори за известно освобождаване на личната енергетика,
разширяване на личната енергия. И ако това е второто дирекционно движение
(повторно преминаване), то именно при него настъпва реализация. Много зависи от
размера на дома, успява ли човек, който няма нищо в дома да реализира всичките си
потребности, които се активират в този момент. Това зависи от характера на стихията.
Ако това става при движението на Юпитер напред-назад (D-R), то при второто
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директно движение ще настъпи реализация, защото тигела на Юпитер може да има
най-благоприятното значение. Транзитният Юпитер се движи и прави своето първо
директно движение, при което тази зона се активизира, появяват се някакви
възможности, но това са само желания, а Юпитер върви по-нататък и активира
следващите зони. Но може да настъпи обратно движение, той се спира и тази
стационарна точка фиксира проблема, това, което се прави в този момент, което е
замислено, което е желано – това е като че ли тази цел, към която е вървял транзита на
Юпитер. Започва ретроградно движение на Юпитер, възвръщане и върви известно
вътрешно осъзнаване, търсене на някакви ресурси, по първи дом това може да бъде
търсене на социални контакти, на някакви условия. И всичко това се организира до
възвръщането, намира се. Той може да се върне и в 12 дом, а там е била зоната на
неразбираемото, точно там то се е обозначило, “това, което не мога, там почувствах
рамките по 12 дом, там бяха моите граници, това се оказа за мен зона на
невъзможното”. Оттук той започва отново своето директно движение и, когато дойде
до стационарната точка настъпва кулминацията на тази реализация, при второто
директно движение се реализира това, което е трябвало да се случи, това което е
искано. Затова тигелирането на Юпитер обикновено е благоприятно.
Транзит на Юпитер през 2 дом
Слаб Юпитер – слабият Юпитер от първи дом се е проявил слабо, но все пак се
е старал колкото може, защото 1 дом го проявява активно, той може там леко да се
надцени, т.е. да се натовари с повече, отколкото му е свойствено. В момента, когато
при даден човек от ASC се вижда Юпитер, на всички околни им се струва, че той може
много, към него идва енергия, идват събития, като че всичко може да поеме, а
енергетически той е слаб. Оттук (от 1 дом) той може да поема повече, отколкото е
способен и в края на цикъла настъпва известна криза. Тази криза влиза във 2 дом –
дома на здравето. Докато Юпитер минава през 2 дом, здравето се подобрява,
подобрява се и финансовото положение. И много често подобрението на здравето
настъпва с подобрение на финансовото положение. Настъпва усещане за финансова
независимост. При недостатъчно силен в картата Юпитер, човек все пак е способен да
направи усилия да подобри своето финансово положение, т.е. тази окраска тук може
да бъде съпроводена с действие, тъй като сигнификатор на 2 дом е Венера, а тя заедно
с Юпитер дружно може да води човека към щастието. Импулсът на Юпитер може да
се увенчае с успех.
Силният Юпитер във 2 дом колкото иска, толкова и ще получи.
Транзит на Юпитер през 3 дом
Слабият Юпитер ще активира кратките пътувания, ще способства разширяване
кръгозора на човека, може да настъпи оживление в контактите, да се придобият
някакви знания.
Тук в 3 дом идват учителите. Това е тази ситуация, когато ученикът е готов за
своя учител.
Силен Юпитер – настъпва силно учене, упоение от ученето, защото Юпитер е
склонен да прави всичко без край. Върху човек се струпват всякакви семинари,
курсове за повишаване на квалификацията, пътувания. Навсякъде е нужно да се учи и
човек просто се разкъсва при избора. Това активно учене може да определи неговата
по нататъшна дейност. В този период човек ще натрупа нови знания и навици, които
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ще му позволят да повиши професионалното си ниво. Разширява се кръга на колегите,
има нови колеги и сред тях може да се появят чужденци, идват значителни хора.
Транзит на Юпитер през 4 дом
Слаб Юпитер – настъпва хармонизация на условията в домашния живот. Това
се съпровожда с такива условия, чрез които става по-свободно да се живее.
Силен Юпитер – тук е важно да се види спецификата на дадената карта, към
какво се стреми човека, доколкото нееднозначността на четвърти дом ще определи
характера на транзита на Юпитер. Например, ако той се стреми към печалби, към
увеличение на материалната сфера, то ще се създадат условия за укрепяване на
материалната сфера, за нейното разширение, някаква голяма покупка, създаваща
стабилна материална основа – дом, земя. Ако човека се стреми към духовно развитие,
то този транзит на Юпитер ще му даде прекрасна възможност за емоционално
разкрепостяване, освобождение от някакви вътрешни проблеми от емоционален
характер, това може да се съпроводи с отработка на детски проблеми, които са
останали и се изразяват в комплекси от различен характер. Могат да се появят хора,
способстващи за това освобождение, техники, знания, които дават възможност да
започне да живее по друг начин. Това е също своего рода дълбочинен цикъл, 4 дом тук
има някакъв задълбочен цикъл, завършване на нещо. Завършване, защото 4 дом
символизира край на нещо.
Транзит на Юпитер през 5 дом
Споменът винаги е за непрекъснат празник. При слаб Юпитер – безделие,
много развлечения при неговото инертно поведение, той не го организира, но през
цялото време го канят. Има риск да се впусне в хазартни игри.
Може да се правят покупки само за удоволствието. Добре върви влюбеността за
сметка на пасивността – ето минава Юпитер и човекът се влюбил. Ако по време на
транзита на Юпитер човек се влюби, трябва да се има предвид, какво ще се случи
следващата година – Юпитер ще бъде вече в 6 дом и за всички злоупотреби тогава ще
настъпи разплата: или ще се наложи да се работи дълго и дълго да се дава, или ще се
наблюдават маса заболявания. Трябва да се има предвид, че по време на транзита на
Юпитер през 5 дом е по-добре да не се женим. Особено добра е творческата работа по
5 дом, ако той не е силен. Може да има много благоприятни детски прояви – учението
на детето, ако то кандидатства в университета по време на транзита на вашия Юпитер
– може да не се вълнувате (разбира се трябва да се погледнат аспектите), много
вероятно е да бъде прието. Ако се явявате на конкурс, ще имате успех. Дисертациите
по време на този транзит имат голям успех.
Адекватното използване на Юпитер, в това число и концертната дейност, ако
това е свързано с работата на артиста, изложба, премиера – всичко ще се получи
забележително. Иска ти се да се заемеш, защото Юпитер не само подтиква, но и
създава условия.
Транзит на Юпитер през 6 дом
В 6 дом Юпитер има най-слабото положение, това е устойчиво-слабо
положение (Земя). Юпитер обикновено дава енергия, затова, когато той е слаб, на него
му е добре – просто се подобряват служебните положения, незначително подобрение в
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службата (може би са поставили бюрото ви до прозореца, за което отдавна сте
мечтали).
Силният Юпитер в даденото положение ще взима силно енергия в 6 дом, ще се
наложи да се прилага активност, за да се получи енергетиката на 6 дом. Силният
Юпитер в 6 дом може да доведе до криза, тъй като той толкова активно се занимава с
работите на 6 дом, че може да доведе до конфликти. Този дом не е предназначен за
активност на Юпитер, там всичко трябва да е бавно и внимателно, акуратно и по
малко. Тук движението на Юпитер напред-назад (D-R) работи по друг начин. При
първото директно движение той включва неудачно 6 дом, но тъй като Юпитер е силен,
той упорства. И тогава при второто преминаване може да постигне целите си. Но
първото преминаване ще бъде съпроводено с конфликт, който се засилва и повтаря
при ретроградното движение и като булдозер го помита при второто директно
минаване.
Транзит на Юпитер през 7 дом
Слаб Юпитер – външната дейност на човека при преминаването на Юпитер
през 7 дом ще му донесе повече популярност, голям успех, някакво подобрение в
отношенията с партньора.
В силно положение Юпитер ще се стреми към популярност, ще приложи
всичките си сили за нейното постигане. У него ще се появи силен стремеж към
лидерство в организирането на групова дейност, важно е това да бъде в сферата на
неговата дейност, в тази сфера, където той е развил някаква активност. В този период
човек е склонен да се занимава със своето утвърждаване сред равни. Транзитите на
Юпитер през 7 дом са много благоприятни, ако се съпровождат със запознанство с
представители от противоположния пол, което завършва с любов, с много хармоничен
съюз. Началото на цикъл в 7 дом е много положително за брак.
Транзит на Юпитер през 8 дом
При слабо положение Юпитер има възможност да си получи дългове, които
дълго не са връщани, например. Или да получи приятни подаръци, или да получи
наследство. В 8 дом Юпитер може да получи всички тези придобивки, за които е
работил през тази година по 2 дом. Затова е необходимо да се видят транзитите през 2
дом, кой се старае там, доколко е благоприятно. И плодовете на тази дейност Юпитер
ще получи в 8 дом. При силно положение на Юпитер – при Юпитер в 7 дом има
активен стремеж към излизане от ограниченията, но излизане чрез криза.
Тук неговите цели се проверяват на здравина. Този период може да се
съпровожда с дълбоки разочарования от предишните цели. И това е изход от
ограниченията, които му е поставял предишния цикъл, може да стане за сметка на
провокирането на някакъв специфичен конфликт, кризисна ситуация. Например,
когато човек иска да излезе зад граница чрез някакъв конфликт, иначе не е възможно
да се откъсне, както това беше неотдавна в нашите условия. Там, където той се стреми
към емиграция чрез собствената си активност. Просто заминаването на хората в
чужбина, което изглежда като бягство от тези условия, в които те живеят,
освобождаването от тях по време на транзита на силния Юпитер през 8 дом. Може да
се наблюдава активна дейност по добиване на пари. Да кажем, имайки цел по 9 дом,
човек има нужда да получи някакви материални условия за старт, а сега не е време да
се печелят пари, да започва някаква работа, а има възможност да вземе в заем и да
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привлече някакви други сили с тези пари, да намери спонсори, учредители, които ще
създадат основите. Т.е. това може да бъде активен подготвителен период към
следващия цикъл.
Транзит на Юпитер през 9 дом
Слабото положение на Юпитер през 9 дом ще даде разширение на контактите
с хора от далеко.
При силно положение на Юпитер се появява нова цел, обем, нова активност.
Появяват се признаци на нови интереси и нови цели. Възникват събития или хора с
ново мислене. Възникват събития, които провокират в човека нов начин на мислене,
например, такова явление като среща с НЛО.
Транзит на Юпитер през 10 дом
Слабото положение на Юпитер носи обикновено, повишение в службата.
Промяната в служебното положение някак набира обороти.
Силното положение на Юпитер дава възможност за намиране на себе си.
Получаване на истинска популярност за сметка на собствените достижения,
популярност от друг характер, различна от тази по 7 дом. Тук популярността е на
ниво признание, на ниво появяване на свои ученици, на ниво поява на свое учение,
което някак си се е оформило, организирало по това време. Добре е да се получи
Нобелова и прочие награди по това време. Всичко зависи от социалното положение,
но награди ще има.
Транзит на Юпитер през 11 дом
При слабо положение Юпитер ще даде разширение на кръга от приятели, ще
се появят нови другари, приятелите ще доведат приятели. На приятелите по това време
ще се отделя повече внимание, на техния живот, на отношенията с тях, проблемите.
При силно положение на Юпитер настъпва залагане на далечни цели, тъй като
11 дом – това е бъдещето. Може да има среща с особена, нетривиална любов, с
някакъв необикновен човек, с духовен човек. Оживяват се надеждите за успех на
децата, вижда се тяхната перспектива, разширява се представата за собствените
идеали. Силният Юпитер може да предизвика потребност от промяна на живота. Т.е.
“виждам собствено си бъдеще по друг начин, иска ми се нещо да променя и така да
разширя своите възможности, че всичко да бъде по друг начин”. Тук е важно да се
отнасяме внимателно с Юпитер.
Транзит на Юпитер през 12 дом
При силен Юпитер има възможност за сериозно преселване. Подобряване
условията на живот в случай на емиграция. Човек прилага енергия, активно използва
Юпитер и се премества, тук без активност и билет няма да си купиш.
При слабо положение на Юпитер той повече ще действа на вътрешно
осъзнаване на процеса, който протича, но по-скоро ще води до анализи, ще има
някакво завършване на миналата дейност. Юпитер за сметка на своето благоприятно
проявление в дома ще изглади тези проблеми, които съществуват в 12 дом, ще ги
смекчи.
При силно положение Юпитер може да даде остра криза, която ще бъде
съпроводена с дълбоко усамотяване, анализа може да изглежда като “самоизяждане”:
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”нищо не направих, нищо не постигнах, за нищо не съм достоен”. Тук човек вижда, че
получава по-малко, отколкото е очаквал.
Дълбокият, вътрешен анализ на това, което се случва се съпровожда с търсене на
вътрешното, на нивото на фантазията, представата, мечтата за нова сфера на
прилагане, “а какво бих искал, ако всичко това не стане?”
При силно положение човек ще се натъква на препятствия в пространството и
времето при реализация на себе си, т.е. силният Юпитер в 12 дом ще стане този
невидим враг, силен враг, който подразбира 12 дом. Ако това се съпровожда със
смяна на социалните условия на каквото и да е, то наличието на Юпитер в 12 дом
може да му предложи като изход от тази криза влизането в манастир.
Силната планета в картата ще се проявява силно, мощно, активно, събитийно,
ще се занимава с изразяване същността на дома, и събитията според дома ще се
случват в човека. Ако планетата е слаба в радикса, това е само някаква окраска на
преживяванията, желанията, мечтите на тази тема, в този дом.
Ретроградният рожден Юпитер среща значително повече препятствия във
външния живот. Ако в началото казахме, че Юпитер не показва събития (транзита на
Юпитер), той не предизвика задържане, това не е истина по отношение на
ретроградния Юпитер в радикса – той предизвиква задръжка на тези събития.
Доколкото за всеки човек с ретрограден рожден Юпитер му е свойствено при неговия
транзит първо да го поеме в себе си, да помисли “и какво толкова е станало?” и да
усвои тази енергия вътрешно. И чак тогава да я възприеме, като някаква изменена
външно ситуация, а тя в този момент често се разнася, спада. А ако Юпитер е
стационарен, то той го възприема още по-бавно. Но е много важно стационарния
Юпитер в какво положение е – преди директния или преди ретроградния.
Пример: В карта на жена транзитен Юпитер върви през Везни, попада в 12 дом
и е ретрограден. За да се определи силен или слаб е той, трябва да се погледне
положението на Юпитер в наталната карта. Той се намира в 3 дом, в Козирог. Има
квадрат със Слънцето, тригон с Венера, полусекстил с Луната, 108 с Уран. Явно
Юпитер в тази година ще донесе някакви възможности за осъзнаване на своите
дълбочинни, подсъзнателни процеси чрез усамотяване, чрез вътрешен живот.
По-скоро, някаква приятелка на тази жена, която е настроена благоприятно към
нея, (или жена) може да разбере, да се оправи в самата нея. Тя може да води с нея
дълги беседи за себе си, за своите отношения с хората, за трудностите в отношенията с
хората, които тя не разбира, в които тя има определени цикли, които я безпокоят. Тя
има някакви проблеми с мъжа си и би искала да разбере каква е тяхната природа. В
тази година транзита на Юпитер с помощта може би на някакво учение, техника,
знание, литература, нещо, което тя може да обсъжда с благоприятно настроената към
нея жена ще й дадат положителни резултати.
И вече в края на тази година тя ще успее да използва получените през този
период знания за активиране на своята дейност, за усилване на своите възможности да
изразява на себе си вербално, да съобщава за своите състояния и да има обратна
връзка с тях. Нещо, което й се е отдавало трудно до сега.
Пример: В тази карта транзита на Юпитер тук е през 3 дом. В радикса той се
намира в знака Дева, в опозиция на Слънцето, в тригон с Марс, в секстил с Луната,
ретрограден, в 3 дом. Тук Юпитер е добре аспектиран, той има възможност да
привлече принципа на другите планети при решение на своите проблеми, а съответно
и хора, които могат по тези планети да се включат. Доколкото това е личностна
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планета, то и хората тук могат да се окажат конкретни – и Луната може да се повика, и
Марс, и Слънцето. Тук положението на Юпитер е слабо (Дева, 3 дом, ретрограден), но
тази слаба планета притежава мощен инструмент, добре аспектираните планети, и тези
планети всичките са аспектирани помежду си, те всички се затварят във фигура. На
инструментално ниво Юпитер има много възможности. По-скоро в близкото
обкръжение (транзит на Юпитер през 3 дом) ще се появят много нови жени, защото е
във Везни, защото е 3 дом, което може да предизвика отношения с Марс (приятелките
са си тръгнали, а те са много, все едно няма да провериш). Съществува потребност да
се заеме с образованието на дъщерята, да й се вземе частен учител.

Н. МАРКИН
"Транзити" II курс
8 април 1993 г.
ТРАНЗИТИ НА САТУРН
Много астролози считат транзита на Сатурн за най-важен от всички планетарни цикли. Ефекта от
неговото въздействие е обратен на ефекта от въздействието на Юпитер. Ако транзита на Юпитер
подобрява ситуацията в дома, разширява възможностите на човека, то Сатурн – забавя събитията,
фиксира, утежнява, концентрира, задържа. Последствията, възникващи от транизита на Сатурн са
неприятни, но на следващия етап те носят стабилизация и чувство за безопасност. Докато
транзитите на Юпитер съдействат за облекчаване на ситуацията и безпроблемното протичане на
събитията.

Проблемите възникват после, след като премине транзита. В най-лошия случай
транзита на Сатурн обърква личността в мрежата на вътрешните ограничения. Но ако
неговите свойства са осъзнати и се използват правилно, то Сатурн ще доведе до
интеграция с околните, с обществените порядки или с обществото, в което живее
човека. Цикълът на движение на Сатурн е около 30 години и неговата психология се
свързва с кризата по средата на живота. Движението на Сатурн му дава възможност да
се задържа във всеки знак около 2,5 години. Всеки съвпад на Сатурн със значима
точка от картата (предимно със съвпад на планети, с планета, с ъглови домове, с
куспиди на домове) открива неизвестни ранни аспекти на личността. Съвпадът на
Сатурн със светилата – Слънце и Луна формира, понякога тежки комплекси. Разбира
се това зависи от положението на светилата към планетата в картата, от неговата
силата и аспектация. Причината за възникване на комплекси ще покажат тези планети,
с които съвпадат светилата, тяхната проблематика може да протича по домовете,
които те управляват. Зад Сатурн стои фиксацията на свойствата на планетата на всяко
ново ниво от нови качества.
Първият цикъл на социалните планети ние свързваме с развитието на
биологичното ниво. Сатурн много забележимо се проявява на биологично ниво в
женските карти. Първата опозиция на Сатурн често се съпровожда с началото на
мензиса, втората опозиция – с началото на климакса. По такъв начин, способността на
жената да ражда деца се затваря обикновено между два последователни съвпада на
Сатурн. И това съвпада с циклите на Луната, раждането на децата се явява
физиологически възможно между двете опозиции на Луната при прогресиите, което
само по себе си съвпада с тези цикли на Сатурн.
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Пръв транзит на Сатурн – растяща квадратура се случва на възраст 6-7
години. Този транзит придава на структурата този опит, който възниква в течение на
първия опит да се противостои на влиянието на семейството, влиянието на
възпитателите, влиянието на обществото такова, каквото човек го възприема. Той се
противопоставя на родителската власт по начин, който му позволява рационално да
обоснове своите лудории, той започва да търси помощни средства, например, такива
като дрехи, храна, избор на приятели, той осъзнава смисъла на собствеността, но се
стреми да провери съществуващия порядък. Всички учебници по детска психология
съдържат случаи за немотивирани кражби при децата в тази възраст. Те крадат вещи,
които не са им нужни, с които не знаят какво да правят и често просто ги изхвърлят.
Тук много важно е наказанието, което може да последва за извършеното събитие.
Отсъствието на такова наказание ще включи апарата на повторението на такова
действие и изработва стереотип за безнаказаност, отношение към чуждата
собственост, като към собствена. Най-често това става в семеен кръг, при родителите,
при сестрата, при братята, дядото, бабата. Докато човекът е бил малък е имал
усещането, че всичко е общо, сега обаче в него настъпва осъзнаване на тези представи,
той вижда на кой какво принадлежи и го проверява – всичко това общо ли е или не.
Понякога се опитва да утвърди това, че “ние живеем заедно”, т.е. по такъв начин той
търси като че ли социална мотивация за своята постъпка, обяснявайки, че “в нашия
дом всичко е общо”.
Много е важно да се обясни на детето, необходимостта да се пита даже и за
общите вещи може ли да се взимат. Полезно е социалното осъждане, което става
независимо от родителите. За детето е полезен опита от това, как страничните хора се
отнасят към този факт, т.е. как обществото може да реагира на неговото поведение.
Втори транзит на Сатурн – опозицията настъпва на възраст 14-15 години.
Сега настъпва първото сериозно изпитание на силите. Този период и област, където
попада опозицията на Сатурн се характеризира с нетърпимост. Те се появяват в
резултат от колебанията между света на детето и света на възрастните.
Тази опозиция съпровожда квадратурата на втория цикъл на Юпитер. Детето
прави впечатление едновременно на възрастен и на малък. От него излизат сериозни
разсъждения, дълбоко разбиране на нещата и в същото време, неочаквана,
изключителна, шокираща околните безотговорност. Тази криза се съпровожда със
страх от отговорност, страх от самостоятелност, нежелание да се опита този довод.
Понякога неосъзната тъга по безоблачното детство се изразява в любов към някакви
детски вещи, с които човек е отраснал, към играчки, към детска мебел и правенето на
детски лудории, които се оказват несвойствени вече за него. Но доста често това се
изразява по крайно болезнен начин, съпровожда се с разширяване областта на
свободата и нивото на отговорност за своите постъпки, които му предявява
реалността.
Действителността във вид на училище, родители и обществото изисква от човека
зрял, осъзнат отговор. Стремеж да се освободи от свързващите детето връзки.
Подрастващият доста често избира пътя на яростната конфронтация и бунта. Известни
са бягства от дома в тази възраст, бягства напълно на никъде, просто като факт на
излизане, необходимост от друго, по-голямо пространство. Пространството, в което
живее детето при тази позиция го мъчи, сковава го. В този период групата на
връстниците представлява най-съществените ценности, много важно е в тази възраст
детето да има приятели, на които родителите могат да вярват, необходимо е да се
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запознават с тези приятели. Макар, че много често в този период детето се разделя с
близките си другари поради новия опит. Настъпващите по-късно опити да се освободи
от родителското влияние и съвети могат да продължат до юношеска възраст и това е
доста тежко, ако рождения Сатурн е силно поразен, защото такъв протест завършва
тъжно, обществото реагира на антисоциалното поведение, като го привлича към
отговорност. И това е особено тъжно, защото подобно поведение е резултат от
опозицията на Сатурн, а не поради истинската потребност на детето, то няма такава
нужда. Ако Сатурн, който символизира обществените принципи и морални правила не
напомни за себе си в съответния момент от живота, то това може да се изрази в
изолация на индивида от обществото в продължение на няколко години. И тогава на
човека ще му бъде много трудно да реши сатурианските проблеми.
Трети транзит на Сатурн – разходящата квадратура се случва на възраст 2122 години. Този аспект заварва човек в такъв период, когато той носи пълна
отговорност за своите постъпки. В много други култури, освен в нашата, човек в тази
възраст встъпва в своите юридически права. Тук настъпва първата криза на
съзнанието, която е свързана с окончателното разрешение на основните философски
въпроси, възникващи като правило, поради началото на самостоятелното
съществуване. В тази възраст детето често излиза изпод крилото на родителите си и
социалните планети започват да работят в неговата карта самостоятелно, а не чрез
родителския буфер. За размисъла над това, способства завършването на цикъла на
Юпитер – най-близкото завършване, който по това време изисква да се сложи в ред
всичко и да се систематизира.
Това е първата криза – кризата на повдигане на разисквания “какво не се е
получило при мен и защо”, опит човек да осъзнае своите възможности, да се сравни с
по-успели връстници и да проанализира грешките и загубите. Това е вътрешен аспект,
вътрешен по събитийност.
Тук не реалността настъпва твърдо пред човека, а той започва да я възприема
сериозно. Много хора казват, че това е период, когато се свалят “розовите очила”.
Това е особено важно за тези хора, които в тази възраст започват самостоятелен
живот. Ако те все още живеят с родителите си и все още в общ дом, общата каса често
нивелира тези проблеми и ги концентрира върху опити да получат някаква свобода от
родителите, а те все още имат надежда да влияят върху човека, върху детето.
Четвърти цикъл на Сатурн – съвпад на транзитния с рождения Сатурн
настъпва на възраст 29-30 години. Вторият цикъл на Сатурн сме свикнали да наричаме
интелектуално-психическо съдържание. Ако първият цикъл е бил възприет в основни
линии, то човек придобива определена степен на стабилност в зоната на Сатурн, т.е. в
знака и дома има равновесие.
Този цикъл на Сатурн се основава на сформираният вече, ясен и обмислен начин
на живот, който е свързан с приемането на ценности и определяне характера на труд.
Като правило, в този момент Сатурн съдейства на процеса за преоценка на ценностите,
преоценка на тези ценности, които са били важни в младостта. Тази преоценка става
вече на по-високо ниво, придава по-отчетлива форма на процеса и определя неговата
продължителност. Доколко трудно ще протича тази оценка, с какво ниво неотработени
и нерешени проблеми човек ще се срещне – от това се определя и продължителността.
В този цикъл се формират радикални, политически представи и възгледи. В тези
години личността изпълнява своите най-сериозни функции в социалното
взаимодействие. Обаче характера на втория цикъл напълно зависи от резултатите,
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които са постигнати при първия цикъл, който ще позволи да се асимилира опита в
течение на първия цикъл.
Всеки човек е длъжен да изпита определено количество транзити в течение на
своя живот, но той притежава свободна воля в областта на алтернативните проблеми и
реакции по отношение към реалните транзити.
Ето затова най-често задавания въпрос към астролога е: “Как може да се различи
съдбата на хора, родени в доста близко време, в един и същи родилен дом, в течение
на един час?” Отговора е, че даже и най-малкото разминаване в радикса, отличава
метода на разшифровка и начина на преминаване на нова фаза на цикъла, начина на
разшифровка на транзита, как го възприема човека – активно или пасивно,
асимилирайки опита, който има или не му обръща внимание. Реакцията на първата
фаза на първия цикъл при всеки човек може да бъде напълно индивидуална и тя се
съпровожда с това, че в следващите цикли това незначително различие, което по това
време е количествено, изразено в градуси, може би в точност на аспекта, ще доведе
рано или късно до значително разминаване, вече в качествено отношение и различно
ще се отрази в развитието на тези хора. Тези различия се явяват причина за формиране
на неповторими личности, способностите на човека зависят от тяхното правилно
определяне и от това, как те ще се разкрият в тях и от кого, и съвсем не от тяхното
потенциално количество в генотипа.
Ако се случи така, че някои фази от първия цикъл останат неизползвани,
възрастният човек във втората фаза (и това често се случва на възраст 45 години) ще
бъде принуден да решава същите проблеми, които не е решил на 15 години. Това са
така наречените комплекси на детските проблеми. Реално, това е възможно.
Безусловно за това е нужно взаимодействие с астролога или психотерапевта. Реално и
това е възможно, но е изключително трудно, тъй като се осъществява на друго ниво на
собственото съзнание. Човек се отнася към себе си като към възрастен, към социално
сложено, проявяващо се същество, той има друг социален статус, а проблемите
понякога си остават детски. Затова често при работа с клиенти ние търсим възможност
вътре в него, в неговия чувствен детски опит при търсене на нерешените проблеми
или корени.
Има риск, вторият цикъл на Сатурн да стане социално слабопродуктивен и
понякога повторение на първия цикъл. Ако тези детски проблеми остават твърде
много. За образуването на детските проблеми способства взаимоотношението в
радикса на Слънцето, Луната и Сатурн.
Пети транзит на Сатурн – разходящ квадрат се образува на възраст 36-37
години.
Започва по времето на четвъртия цикъл на Юпитер, настига човека вече стоящ
на пътя на психическата зрялост, с определена способност да осъзнае своите реакции
на въздействието с околната среда. Възниква ясно очертано, все още празно жизнено
пространство, което индивидуалността може да запълни с различна дейност или
интереси към материалните ценности от различен вид. Осъзнаването на значението на
жизненото пространство става или чрез обществените условия на по-нататъшното
развитие, или довежда до спестовен живот, когато личността в гоненето на
материални ценности се стреми в пълния смисъл на думата да запуши нишите на
образуваното пространство. И това естествено задържа неговото развитие –
психическо и интелектуално, характерно за този цикъл.
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Този период може да бъде много критичен за жените, това може да бъде
последния период на плодородност. Започва 7 годишен цикъл на възможност да има
деца.
Именно в този цикъл човек се оценява като много стар в сравнение с младежта,
за това да върши общи семейни дела. Или сам ги възприема чужди на себе си. Това
откритие понякога води до травмиране на човека, във всеки случай се възприема като
шок и предизвиква нужда от изолация с последващи разрушения.
Шести транзит на Сатурн – опозицията на втория цикъл настъпва на 44-45
години. Той понякога бива малко по-рано или малко по-късно. Това е свързано с
начина, по който минава транзитния Сатурн през чувствителната точка – направо или
прави прекъсване. Този цикъл донася една от най-силните криза. В този период на
човек му се налага да оцени своя живот, да го сравни със своята ценностна система, а
не да изхожда от системата на очакване от страна на своите връстници, родственици,
другари по работа. Тази позиция дава възможност за преценка, кое на дадения етап на
развитие се явява наш жизнен капитал. Няма нищо удивително, че за повечето хора
тази криза се проявява изключително остро. Положението на Сатурн по знак и особено
по дом ще определи характера на тази криза и ще покаже начина на нейната проява.
Тази опозиция довежда човек до крайни форми на мерило, повишена
раздразнителност поради изгубената младост и се явява не като нещо друго, а като
някакво очакване на смъртта. В този период човек започва да наблюдава смъртта на
своите връстници, която става не поради тежко стичане на условията, а по естествен
начин. Връстниците, умиращи по природни причини, карат човек да се замисли за
това, какво е направил, какво не е успял, колко много му е останало да права и какви
сили има да завърши това, което не се е получило и дали си струва да го прави? Тази
възраст съвпада с опозицията на четвъртия цикъл на Юпитер. Доста често в този
период човек изпитва нарастващо чувство на бунт, бунт против закрепостяващите
свободата на човека условия в семейството или обществените норми. По подобен
начин, както го е правил в детските си години, в подрастваща възраст, човек понякога
бяга от дома, втурва се да бяга от дома. Това понякога бива закъснял стремеж да
започне всичко отначало, да придобие нова професия, да скъса семейните възли.
Разводът на тази възраст оказва съществено влияние върху психиката и материалните
мерки на човека, като че ли върви мощно подкопаване на основите на неговото
съществуване. Стихийност и изстрелване на определени прояви, наблюдавани в
дадения период се намира извън сферата на влияние на Сатурн и Юпитер, тук върви
още и транзит на опозицията на Уран. И всички тези кризисни ситуации усложняват
този период.
За много хора е свойствено значително предчувствие на точния аспект и
събитията започват да се развиват по-рано, затова ни се струва, че периода от 41 до 46
години се явява тежка, затегната криза. На сходящата квадратура съответства
завършването на втория цикъла, което се случва по времето на творческия период в
живота на повечето хора. Квадратурата подтиква човека да познае нещо ново. Някои
хора неочаквано за самите себе си в този период се оказват на училищната скамейка,
те започват да задълбочават своите познания, които по-рано не са излизали извън
рамките на хоби. Други хора правят отдавна замислено пътешествие, а при много се
осъществяват закъснели мечти. Достижението и опита на тази област, областта на
сходящия квадрат, са изключително съществени, защото много се занимават с това,
което може да не е било все още усвоено, не е било включено в професионалната
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йерархия. По такъв начин, в този период смисъла на живота понякога се пренася върху
дейността, която човек до този момент е възприемал като любителска. Обаче при
много хора, заемащи незначителни постове в обществото се появява тръпка на
тенденция на очакване, и такава позиция заплашва със загуба смисъла на живота,
съпровожда се с пустота и усещане за поражение, загуба на по-рано придобити
ценности.
Осми транзит на Сатурн – съвпад на транзитния Сатурн с рождения е
началото на третия цикъл на 59-60 години.
Завършването на втория цикъл на Сатурн се съпровожда с остро осъзнаване на
съществуващото положение на делата, на собствения живот и този в социума.
Жизнените сили отслабват и много хора говорят за това, че не им остава нищо друго
да правят, освен да очакват смъртта.
Сатурн носи мъдрост и развитие на духовните ценности. От древността тази
възраст, възрастта след 60-те е определяна като възрастта на философията и
истинската мъдрост. За съжаление, съвременното общество е загубило тази позиция, и
да се решат законите на общественото развитие, общественото, а не духовното, се
предоставя най-често на хора от тази възраст.
Малко хора ще успеят да затворят третия цикъл, в неговата продължителност ще
се проявят, макар и с различно напрежение, всичките по-рано разгледани от нас
кризисни фази. На вълната на оптимизма на 71-72 години започва в този период
седмия цикъл на Юпитер.
Девети цикъл на Сатурн – опозицията, гаси остатъка от енергия на Юпитер
(74-75 години). Има усещане само за опозиция и съвпад (при третия цикъл на Сатурн).
Опозицията повече се приближава към рефлексите на преминалия живот. Останала е
още искра оптимизъм, която избухва на 83-та година от живота, когато започне осмия
цикъл на Юпитер. Обикновено придава на тези рефлекси благоприятна форма. Това е
възраст, в която за еволюцията може да се говори с единици хора. Позициите на
Сатурн и Юпитер сочат за единствения, най-характерен метод, чрез който
индивидуалността организира своите взаимоотношения в семейството, колектива и в
обществото. Тези цикли също сочат какво би могло да бъде и какво е в действителност
положението на човека в групата на хората, в обществото, в народа, във всеки момент
от живота.
В зависимост от положението в космограмата, транзитиращият Сатурн укрепява
и придава структура на различните прояви на човешко съществуване. Той укрепва
тази област, която е разширена от положението на Юпитер в предишния транзит.
Издигането и разширяването в областта на знанията и опита на Юпитер с последващия
транзит на Сатурн се закрепва и фиксира.
ТРАНЗИТ НА САТУРН ПРЕЗ ДОМОВЕТЕ
Ние, както и преди, ще си спомним някаква парадигма на домовете, вертикалата,
в която се вписват всички функции на тези домове, принципите и функциите на
Сатурн, които се натрупват на тази вертикала и я активират. Транзита на Сатурн може
да минава по дом различно количество време, което ще зависи от продължителността
на дома. Съществено се мени и усложнява неговото движение от възвръщанията.
Много е важно да се има предвид при интерпретацията възрастта на човека, което е
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свързано с определен цикъл на Сатурн, пола и положението на Сатурн в радикса –
неговата сила, аспектацията и областта, в която той се намира.
Транзит на Сатурн през 1 дом
Този дом – това е външната изява на човека, неговото вътрешно усещане за себе
си, за своите сили и възможности. Транзита на Сатурн дава впечатление за
загриженост у човека, потиснатост. В този период за него е характерно закъсняване
във всичко, което е свързано с неговата лична дейност, което често е свързано с
отслабването на здравето. Често се случва закъснение, свързано със загуба на
виталност или неочаквано възникнали кризи. Самореализацията в този период изисква
от човека свръхусилия, като че ли за всичко, което той може, към което се е адаптирал
и е свикнал, и е положен тежък камък, той е длъжен през цялото време да превъзмогва
тази тежест.
По този начин, неговите способности и възможности се изострят, той чувства,
къде са повече, а къде по-малко. В този период човек, обикновено, преживява
състояние на физическа и морална умора, защото всеки ден започва с тежко
преодоляване. Особено е “приятно” спомнянето за транзита на Сатурн през 1 дом при
хора, на които този дом се простира върху три знака. Добре е през този период да се
купуват камъни, на жените – украшения, а мъжете – да ги подаряват на някого, важно
е сам да ги купува, със свои пари. Може да се избегнат неочаквани трудности по
транзита на Сатурн, повдигайки ги специално, устройвайки си сам трудности. Често
това са години на борба, тежки, мъчителни, и успеха или неуспеха от тази борба
зависи от останалите транзити в този период, и от съвкупността от планети, влияещи
на първи дом в радикса, какви сили изначално помагат на човека за самореализация.
Транзит на Сатурн през 2 дом
Транзитът през 2 дом, малко преди регресията на Сатурн във 2 дом, включва
човека в безпокойство за неговото материално състояние, неговото финансово
положение. Струва му се и често не без основание, че го очаква нищета, разорение.
Тревогата за бъдещето на финансовото състояние в този период не е без основание,
като че ли по-рано, още преди това да се случи. Приближаването на Сатурн носи
вълна на тревога – или ще увеличат цените, или няма да стигат парите, или ще има
съкращения, или ще се прибавят нови грижи в дома, или спешно трябва да се прави
ремонт, а за това не стигат пари, въобще материалното състояние стои под влиянието
на Сатурн. Транзитът на Сатурн провокира забавянето на постъпленията във
банковата сметка, ако това засяга бизнесмените, съпровожда се с усложнение в делата,
имащи финансов характер, и в трудности при реализация на финансовите проблеми.
Поразения в радикса Сатурн при транзита през 2 дом носи тежки загуби, причините за
тези загуби могат да покажат останалите транзити. Това може да бъде, както стихийно
бедствие, така и обикновена загуба или постоянните малки загуби са уморителни, ако
Сатурн е достатъчно силен в картата. Полезно е да се подарява в този период,
обяснявайки си, че така трябва, което значително ще намали огорчението от загубите.
Печалбите ще бъдат по-ниски от очакваните, те ще се получават с тежък труд,
включва се режим на икономии.
Транзит на Сатурн през 3 дом
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В 3 дом отново неприятности – напрегнати отношения с околните (близкото
обкръжение), често със стари хора (по-възрастни от самия човек). Може да има
задръжки и трудности при пътуване и работи по 3 дом – търговия. Писмата не
пристигат, губят се, лошо се пишат. В случай на поразен в радикса Сатурн може да се
наблюдават неблагоприятни за студентите години, писателите, издателите. Ако
поражението в радикса е със Слънцето и Луната, то периода се съпровожда понякога
със заболявания на белите дробове.
Транзит на Сатурн през 4 дом
Носи безпокойство за състоянието на собственото недвижимо имущество, за
доходите. Появяват се неотложни и сериозни грижи по дома, грижи около родители,
родственици. Понякога с уреждане на гроб или възстановяването му, организация на
наследство от родственици, някакви нотариални проблеми (от близки родственици,
родители). Това може да е устройване на старци, грижи за тях. Ако Сатурн е поразен в
радикса или особено в случаите на неговото възвръщане, транзитния Сатурн създава
задушаваща атмосфера у дома, мъчителна за човека. Това е особено съществено, ако в
този дом се намира някаква планета, тогава може да се прогнозира, как ще протече
това, да се прогнозира реакцията и да се посъветва човека да потърпи няколко дни.
Защото възвръщането, което се затяга около някаква съществена точка от картата ще
бъде особено мъчително за тази планета, но в момента, когато транзита премине през
тази точка, от която е тръгнал ретроградно, може да се има предвид, че проблема ще
се разреши и ще отпадни, но ако се върви към нея съзнателно, иначе тя предизвиква
много големи страдания.
И ни се струва, че Бог се е обидил на човека и задълбочава неговата болка.
Важно е да се разреши този проблем при възвръщането след ретроградното движение
на транзитния Сатурн и тогава той няма да се повтори при следващия цикъл. Често
при тези движения на Сатурн напред-назад (D-R) се нарушават семейните отношения.
Също така често тук ние се натъкваме на проблемите на другите цикли и на всички
изместени детски проблеми, тъй като това е склад на понятия, на спомени, 4-ти дом е
край на всичко – “всичко, което исках да забравя аз го сложих в 4 дом”.
Транзит на Сатурн през 5 дом
Остава усещане за неудовлетвореност от емоционален характер.
Като че ли този транзит има по-силно влияние в женските карти, отколкото в
мъжките, тъй като при мъжете това най-често се съпровожда със спад във
физиологичните потребности и емоционални тенденции. Докато, при жените Сатурн
се противопоставя на състоянието на емоционалната неудовлетвореност.
Този транзит може да се свърже с децата, но трябва да се прави много
внимателно по всяка карта, може да има някои проблеми при децата – идва доктор за
детето, нов баща, детето може да постъпи на работа или някакво учебно заведение, ако
това е съществено за родителите, понякога може да е казарма за детето, но тук само
един Сатурн не е достатъчен.
Транзит на Сатурн през 6 дом
Води до отслабване на здравето поради болест, която я има вече в организма или
от някаква по-голяма или по-малка слабост. И за да се възстанови здравето, разклатено
от транзита на Сатурн през 6 дом са необходими дълги и мощни усилия. Изключение
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прави транзита на Сатурн през Везните, а също положението на Сатурн във Водолей и
Козирог усилва съпротивлението на организма, но само ако не се намира в опозиция
или квадратура спрямо рождения Сатурн. Опозицията на Сатурн, чрез транзита на
Сатурн през Козирог в 6-ти дом ще даде непременно напрежение в гръбнака, болки в
кръста с продължителен характер, много трудно лечими. Ако този транзит няма
поддръжка, то болестта става хронична.
Транзит на Сатурн през 7 дом
Може да има някакво напрежение в отношенията с партньора или с колегите.
Трябва да се различават колегите по 7 и по 3 дом. Колегите по 7 дом са хора равни, не
просто съслужители, а заемащи същия пост, имащи същата заплата и същата
отговорност или сътрудници от друга фирма, но с такова положение.
Ако през този период се планира брак, то той може да се състои със закъснение.
Ако рождения Сатурн е ретрограден, брака може да не се състои. Транзита на Сатурн
през 7 дом се явява неблагоприятен за водене на съдебни дела, ако процеса започне,
чрез Сатурн в 7 дом той ще се проточи няколко години.
Транзит на Сатурн през 8 дом
Това са години, които носят опасност за живота на близки вам хора или за вас
самите. Дълговете, които правите, ви носят безпокойство или парите, които давате
назаем. Съществува тревога, че няма да ви ги върнат или вие няма откъде да вземете
пари, за да върнете дълговете. При такава ситуация акциите, които притежавате губят
цена, обезценява се това, което имате или сте спечелили. На по-тънко ниво протича
преоценка на своята външна дейност, на своя жизнен опит, тежък процес на
самоанализ, саморазработка. Този период се счита за неблагоприятен за покупки,
търговия, спекулации. Може да се наложи лечение или операция по повод на
онкологично заболяване. Трудности с получаване на наследство. Лечение по повод на
много скрити заболявания, имащи продължителен инкубационен период.
Транзит на Сатурн през 9 дом
Благоприятен е за философско осъзнаване на собствения живот, на изминатия
път. Много е благоприятен за задълбочаване на окултните знания. Период на
структуриране на получените знания или влизане в някаква структура, за да се
систематизират знанията, получени до сега по всички възможни начини. Понякога
Сатурн в 8 дом дава възможност да почувстваш в себе си окултна сила, която плаши, а
в 9 дом дава възможност да тръгнеш да се учиш по този повод, и по този начин да
премахнеш страха и да внесеш яснота и знания, които са били тайнствени. За
поразения Сатурн, неговия транзит през 9 дом е неблагоприятен за пътешествия,
човекът ще се среща с препятствия или закъснения при получаване на визи, билети. От
страна на жената на брата или мъжа на сестрата може да има неприятности или при
тях те минават по 9 дом.
Транзит на Сатурн през 10 дом
Транзита на Сатурн препятства израстването по служба, пречи на еволюционния
ръст, но в същото време акцентира вниманието на човек в тази зона. Именно тук на
него му се иска да постигне най-големи успехи и тук той се среща с най-големи
трудности. В този период той разбира какво му пречи в издигането, какво в него не е
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съвършено и в какво неговите амбиции превишават неговите възможности. Този
транзит води до стабилизация в общественото положение, което не става
безпроблемно. На човек му се налага да преодолява множество разнообразни
трудности за постигане на своите очаквания. В същото време такъв транзит носи
опасност от големи загуби с емоционален характер. Често това е период, когато
майката боледува.
Транзит на Сатурн през 11 дом
Дава задръжки в реализацията на плановете за бъдеще или на отдавна
планираните дела. Задържане в реализацията на надежди, възниква тъга за референтна
група, желание всички да смениш, в това число да смениш и референтната група.
Транзита на Сатурн предизвиква състояние на дискомфорт в зоната, през която
минава, появява се чувство на самота сред приятели, струва ви се, че никой не ви
разбира. Във всеки случай, особено ако 11 дом е малък, ще предизвика ограничение в
кръга от приятели и отслабване на другарските връзки.
Транзит на Сатурн през 12 дом
В дадената ситуация състоянието на здравето е такова, че изисква пълен отдих
или методична грижа за себе си. Болест, която възникне през този транзит остава
следи за много дълъг период, може да стане хронична и човек да слуша нейният
отзвук в течение на много дълго време. Понякога се появява усещане за фаталност на
жизнените неприятности. Може да се появи влиятелен враг, с който е много трудно да
се борим. Може да се появи необходимост от настаняване на някой от членовете на
семейството (старец, дядо, близък човек) в психиатрична клиника или просто
отслабване на разума, незабележимо в някой от старците в семейството, станало
забележимо за околните. Също така може да има организация по настаняване на някой
престарял роднина в старчески дом. Най-благоприятният транзит тук ще бъде, ако
човек се насочи към хуманна, милосърдна дейност, някой “червен кръст”, кухня за
пенсионери. Може да има заточение, изгнания, дълъг предсъдебен процес, когато
човек се намира в изолация, а присъда все още няма.
ПРИМЕРИ
Пример 1: Карта на човек със Слънце в Лъв на 23. Сатурн се намира в
Скорпион, в 1 дом. Транзита минава през 4 дом, който е във Водолей. Този Сатурн
прави квинтил със Слънцето и куинконс с Луната. Този Сатурн ще даде в 4 дом:
цялата лична дейност ще е насочена дълго време на преоценка на собствените
жизнени сили, тук върви контрол на своите преживявания. Годината е достатъчно
кризисна, иска ти се да се откажеш от всичко, което е било заложено в основата, от
родителите, като принципи. Защото те не се връзват с тези представи за бъдещето,
които има човека, много е трудно да се откаже от тях, много е трудно да ги намери.
Това е по скоро криза на търсенето, поради детски неотработени проблеми. Този
транзит може в същото време да бъде свързан с някаква дейност в детско учреждение
или учреждение по обществено хранене, където ти се иска да направиш сериозни
реформи с прицелване в бъдещето.
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Пример 2: Карта на човек със Слънце в Овен на 16. Сатурн в Стрелец,
ретрограден, във 2 дом, в опозиция с Марс. Сега неговият транзит минава през
Водолей в 3 дом. Разходи за образование. Тук този транзит може да се възприема, като
транзит на активна позиция на човека, тъй като Сатурн се намира в секстил с
наталното си място. Човекът ще заеме активна позиция по отношение на собственото
си образование както и определяне на жизнените си задачи.
Тук е добър тригона на транзитния Сатурн с наталния Марс в 8 дом. Има
възможност най-добре да разбере мъжа си, чрез занимания по астрология, по-добре да
разбере отношенията със своя партньор. Чести са болестите от простудни заболявания
(Сатурн минава през Водолей).
Пример 3: Сатурн е в Овен, в 5 дом, в квадрат с Марс, куинконс с Уран на МС.
Сатурн транзитира през 3 дом, който е във Водолей – тук се определя сериозно
структуриране на образованието. При този Сатурн може да се окаже някаква
припряност, в началния етап на заниманията. Иска ти се да научиш твърде много и да
вземеш максимално. Доколкото собствения Сатурн е привикнал да взима на абордаж
всякакви знания, и по-скоро следващата година ще дойде истинското усещане на тези
знания. За сега вие натрупвате структура, на вас ви е трудно да интерпретирате, макар
че се захващате за това. Но не знаете още какви трудности стоят зад вашата
интерпретация. При вас има тенденция да казвате истината във всяка форма, да не
търсите позитивното преформулиране на вашите астрологически прогнози, и има
някои обстоятелства, когато вие ще се сблъскате със сериозни трудности в това. Ще
видите колко възможности се крият зад думата, която сте произнесли и как тя може да
бъде опасно травмираща, и колко е важно не всяко знание да се използва активно. Но
това усещане ще премине след половин година, на следващия курс ще се появи
интуиция и ще започнете “да плувате”, в най-добрия смисъл на тази дума, във вашите
астрологични знания. Ако има някакви проблеми през този период с вашите колеги,
братя, сестри или проблеми с делата по 3 дом, то тези проблеми скоро ще отплуват.
Пример 4: Сатурн е във Везни, в опозиция с Луната в Овен. Транзитира през 1
дом, голям дом. Наталният Сатурн е в 8 дом. Това може да е период на дълбока
депресия, проблеми с майката, може да бъде тежко финансово положение, в това
число отслабване на здравето. По тази карта може да се каже, че човека има сериозни
проблеми със самоизявата, трудно му е да намери област на своето прилагане, макар
че, видимо, има някакъв силен творчески потенциал.

Н. МАРКИН
"Транзити" II курс
8 април 1993 г.
ТРАНЗИТИ НА БАВНИТЕ
ПЛАНЕТИ
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Бавните транзити на планетите се намират зад орбитата на Сатурн. За сметка на
своята скорост техните транзити имат значение за цели поколения. Те сочат на човека
най-добрата посока в развитието въз основата на колективното безсъзнателно, т.е.
цяло поколение хора, родени в определена констелация на висшите планети имат
тяхното определено взаимодействие и определена тежест на космическите сили.
Затова планетите Уран, Нептун и Плутон понякога се наричат мост между Земята и
тези, които се намират зад пределите на Слънчевата система. Може да срещнете
определение, че те се явяват посланици на Галактиката и понякога предават на някои
хора част от така наречената енергия на космическото съзнание, обаче не на всички и
не винаги. С техните транзити могат да бъдат свързани сериозни кризи в живота на
човека. Обикновено разрешаването на тази криза се решава по два начина. Или след
като премине кризата хората се стремят да възстановят “статуквото”, състоянието
преди кризата – това е най-малко продуктивното отношение към собствената
еволюция. Или използват максималната енергетика на кризата, човек излиза на ново
ниво в стремежа си да балансира новото състояние за следващите еволюционни
процеси.
Кризата, предизвикана от транзитите на Юпитер и Сатурн, а сега на Уран,
Нептун и Плутон, винаги има място в живота. Това състояние е не много приятно, но
дава способност на човек да придобие зрелост и равновесие на нов етап на развитие.
Висшите планети могат да влияят на характера на човека ако една от тях се явява
господар на хороскопа или ако тази планета е доминанта в картата, или ако тя се
намира в съвпад с един от ъгловите домове, или ако тя се намира в ъглов дом, или ако
тази планета е силно аспектирана. Силната висша планета действа чрез дома, а не чрез
знака. Понеже този знак е общ за цяло поколение хора. А слабата планета може да
създава само фон.
Например: Уран – планетата, която открива пътя към богатството на психиката
на колективното безсъзнателно, не се проявява до 7 годишна възраст. Защото в
първите 7 години тя прави полусекстил към своето радикално положение. В случай,
когато тази планета е силна, нейната проява ще бъде забележима, ако ли не, то нейната
първа проява по-скоро ще се забележи на първия растящ квадрат или даже на първата
опозиция. Седемгодишното пребиваване на Уран в знак може да доведе до радикална
трансформация в съответните сфери на живота. При Плутон се забелязва първия
полуквадрат, квадрат и квинтил, при Нептун също. И двете планети са чувствителни
при преминаване през ъглови домове. Нептун прави първия полусекстил на 14 години,
а присъствието на Плутон в знак е от 13 до 31 година, затова тук регулярността зависи
от индивидуалната карта. Такива точни взаимодействия, като при транзитите на
Юпитер и Сатурн с висшите планети, е практически невъзможно да се направи.
Движението на Нептун и Плутон за сметка на тяхната бавност наричат
постоянен интегриращ елемент на личността. Влиянието на тези планети се
осъществява в този период, когато една от тях напуска дома на пребиваване и влиза в
друг. В този момент тя съществено може да измени характера на дейността на човека
и неговите взаимоотношения със света. При преминаването от дом в дом се сменя и
сигнификатора, с който започва да си взаимодейства планетата.
Уран има свой цикъл от 83,75 години. Транзитът на Уран оказва влияние върху
рождения дом, вселява в този дом тревога и неочакваното събитие настъпва при
транзита на Уран. Влиянието на пълния цикъл на Уран изпитват малко хора.
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Първият растящ квадрат обикновено се случва на 21 годишна възраст.
Този период се съпътства със зачестяване на импулсивното поведение,
неочаквани прояви на личността. Спомнете си какво съзнателно сте правили в този
период от живота, спомнете си какво се е случило във вас тогава, и сега ще разберете,
че това събитие е имало уранически характер, а съответно то е имало и динамика с
уранически характер. Т.е. то е могло както да започне, така и да приключи, ако това,
например, е бил брак – неочаквано запознанство, необикновен човек (във всеки случай
вие сте имали усещането, че той е съвсем необикновен) и вашите отношения ще
бъдат необикновени, не такива, както при всички хора. Понякога то е свързано с това,
че човек встъпва в брак заради реализация на личната си свобода, излизане от дома, от
родното семейство. Ако в този период ви се роди дете, то трябва да се предполага, че
живота му ще бъде под знака на Уран в много неща, и не бива да очаквате спокоен
живот от това дете. Ако това се е случило на възраст 21 година, то погледнете дали в
неговата карта няма доста точен съвпад на Уран с една от вашите планети или на
вашия Уран с една от неговите планети. Ако предприемете опит да се реализирате
професионално, то това може изведнъж да се окаже неочакван обрат в съдбата,
изведнъж неочаквано изборът на професията може да бъде с уранически характер.
Първата квадратура на Уран се съпровожда със съвместна квадратура на Юпитер и
Сатурн, т.е. съвпада с циклите на Юпитер и Сатурн и така Уран се проявява доста
критически.
На 39-42 се проявява първата опозиция на Уран, която също се съпровожда с
цикъла на Юпитер, Сатурн и Плутон. Не напразно този период отнема много животи.
Тази открита конфронтация на опозицията на Уран се съпровожда с тежка криза, найглобалните изменения, абсолютно ново състояние.
Втората квадратура на Уран се приближава към 60-те години и при падащ
квадрат настъпва разискване, натрупване на опит. И ако организма е все още
достатъчно силен, ще е способен да оцени своя жизнен път и да се приготви към
реализация на последния цикъл, който може да настъпи на 83 години, ако човек се
справи с този период. Този последен цикъл съвпада с осмия цикъл на Юпитер, и оттук
се появява вълна на оптимизъм.
Транзитите на Уран се наричат неконвенционални, т.е.когато и както си иска –
неочакваността и тревогата от неговото присъствие биха били трагични и
деструктивни за психиката на човека, ако не се съчетаваха с транзитите на Нептун,
който изпълва човека с вяра, че всичко, което предизвиква Уран има някакъв висш
смисъл.
Цикълът на Нептун е 163,74 години. Съчетанието на тези два транзита може да
се нарече, ако сте чели Кастанеда, видение от транзита на Уран и вяра от транзита на
Нептун, видение с опора във вярата. Означава, че личността се готви към дълбока,
трансформираща я дейност. Сферата в живота, в която се втурва Нептун обикновено
губи предишните си ценности и важност, и значителност придобива този дом, в който
влиза Нептун. Транзитите на Нептун по домовете са по-малко цялостни, отколкото
транзитите на Уран. Транзитът на Нептун може да обхване само половината от
зодиака в течение на един човешки живот. Транзитът на Нептун в случай на негативно
влияние, а негативното влияние се изразява в силно поразен Нептун в картата, се
изразява в освобождение от примката на Сатурн чрез алкохол, наркотици, света на
фантазиите или попадане под влияние на някакво движение, често с религиозен
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характер. За сметка на продължителността на цикъла човек може да получи множество
прояви на Нептун в течение на едно преминаване през дома и това винаги зависи от
нивото на съзнанието на човека, което в процеса на движение на Нептун през този дом
може да се измени, благодарение на други много по-бързи транзити, благодарение на
други кризи, даващи му възможност да осъзнае и да оцени своя жизнен път.
Изтънчеността и изискаността в проявата на Нептун изисква определена тънка
способност за тяхното възприемане. И ако у човека нея я няма, ако в него тя не е
вродена, той не се стреми да я възпита в себе си, а се отчуждава от нея. В този случай
на него ще му бъде много трудно да усвои благоприятното влияние от транзитите на
Нептун, няма с какво. Ако апарата е груб, то той не може да улови тънката настройка.
Хармоничното влияние на транзитния Нептун се проявява чрез неговия секстил,
тригон и не винаги, но често при съвпад, това е истинското, божественото,
артистичното вдъхновение, когато Господ Бог твори своята тънка идея върху съдбата
на даден човек. Нептун има такова свойство, че всички неблагоприятни аспекти, които
ние наричаме поразяващи, той ги смекчава, което не може да се каже нито за Уран,
нито за Плутон. За сметка на собствената си мекота, разлятост, неговият точен аспект
е трудно да се определи. Той има по-широк орбис, а от това всеки квадрат става като
че ли неточен, и опозицията като че ли е размита, затова и напрежението, свързано с
Нептун е значително по-меко, отколкото при другите планети, отговарящи за
точността.
Когато говорим за нехармоничната квадратура или опозиция на Нептун е важно
да се има предвид, че покрай тази квадратура и опозиция планетата изпитва още други
аспекти с други планети. При нехармонична аспектация – квадрат или опозиция с
Нептун в живота на човек се втурват зловредни илюзии, и нещо, което винаги е далеко
от реалността и практическия смисъл. Започваш да си мислиш, че ако Господ Бог е
решил да погуби някой, го лишава от разум. Нептун прибавя своята доза илюзии
върху и без това силните кризи, които съпровождат нехармоничните цикли на
Юпитер, Сатурн и Уран.
Преминаването на Нептун през два, а на Плутон през един знак определя
подхода на хората към определи критични периоди в техния живот. Например, 60-те
години, които минаха в САЩ и Западна Европа под лозунга “не правете война,
правете любов”, са ни известни с появата на движението на хипитата в Европа, и
появата на това явление е свързано с протеста против потребителското общество. Сега
вече от нашата епоха ние виждаме, че това не е било движение на единици, и не
единична проява е бил стремежа на хората, предимно младежи, да избягат от
действителността в света на наркотиците.
Те съвсем не са малко, тези цветя на живота (хипитата са имали емблема – знак
на цвете), които са погребани в този химически “рай” на младостта. Да се твърди, че
тяхното място в историческия процес е вече определено е все още сложно, но по-лесно
е да го разберем, ако се разгледа през призмата на астрологическите цикли на някои
периоди. Може да опитаме да разгледаме значението на конфигурацията на планетите
от позицията на астрологията, имащи място в тези години и особено чрез
взаимоотношенията Нептун-Плутон. Напълно достоверно е, че подобно положение
няма да се повтори в продължение на близките няколко хилядолетия. Между 1963 и
1968 година, когато Уран е бил в съвпад с Плутон в Дева и този съвпад е в секстил с
Нептун в Скорпион в света се наблюдава мощен протест на младежкото движение.
Този процес приемал съвсем различни форми, които не винаги са били така
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безобидни, като създаването на комуни и изолация от обществото, на младежки лагери
с оттенък на сексуално братство. У нас това не стигна, но в Европа то беше доста
популярно. Плюс през 1965-66 година се образува опозиция Уран-Сатурн, което
повлече след себе си радикални промени, предизвикани от студентските изяви.
Например, във Франция, хората със страх си спомнят революцията на 1968 година.
Там протестира младежта, студентите, в това число учениците от горните класове
срещу неуважителното отношение на преподавателския състав към тях, и всичко това
започна с опозиция на Уран и Сатурн, и за сметка на съвпада на Уран с Плутон. Това
начало придобива по-широк, глобален характер от студентско в демократично, когато
служителите излязоха на улицата, вярно там никой не беше убит, страните са
цивилизовани, чупеха стъкла на държавните учреждения, правеха стачки. От тогава
във Франция не съществува (освен на Площада на Бастилията) калдъръмена настилка,
правителството изчисли, че е по изгодно да я замести с по-скъпоструващи материали,
но по този начин да избегне възможността от хвърлено паве в стъкло. Те постигнаха
свобода, постигнаха уважително отношение към себе си, и сега всеки ученик може да
се държи както иска, ако не му е интересно в час и затова, че не му е интересно е
виновен преподавателя, и именно преподавателя отговаря пред администрацията за
качеството на своята продукция. Това е резултат от революцията през 1968 година. У
нас се проведе ХХ конгрес, разобличаване на сталинизма, така нареченото “пролетно
затопляне”, когато повея духа на свободата. Помните как се оживи авторската песен. В
началото на 70-те години, в 1971 година се случи съвпада на Юпитер с Нептун и
затова именно в този момент културата на младежите през този период беше найтеатрализирана, имаше голямо и активно внимание към действието, живота на хората
беше наситен с много елементи на артистизъм, свойствен на съвпада на Юпитер с
Нептун. Това се виждаше в дрехите – те станаха по-ярки, цветни. Появи се нова
тенденция в модата. Това е интересен съвпад на Юпитер с Нептун, в този период се
появи операта “Исус Христос – супер звезда”.
Въздействайки на цяло поколение Нептун вдъхновява, идеализира или създава
илюзии. 1942-1956 година Нептун беше в знака на Везни. Влиянието на планетата се
изразяваше в ново взаимоотношение в областта на международното сътрудничество. В
този период възниква Организацията на Обединените нации. Стремейки се към
равновесие, Везните се проявяват на международната арена, чрез биполярната система
на равновесие на силите. В пределите на съществуващите блокове възникнаха
международни икономически, политически и културни организации. В този период в
международната политика започва да взима връх идеята за сътрудничество. Тези
образи се очертават от позитивните опити за сътрудничество между блоковете, а също
формалното завършване на студената война. ;
1957-1970 година Нептун беше в знака на Скорпион, той е доста силен в този
знак. През този период появата на известните от по-рано явления става в
международен мащаб. Такова явление, като уличните демонстрации, расовите
сблъсъци, политическите убийства, започнаха да приемат глобален характер, най-върл
тероризъм, въздушно пиратство, залавяне на заложници по съвършено битови
явления, търговия с наркотици. Това е период на сексуалната революция,
съпровождащ се с публична реклама на секса, вълна от порнография и в това число
невиждан ръст на престъпността в най-големите градове на света. Това съвсем не е
пълния списък с проявите на Нептун в Скорпион.
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До 1984 година Нептун премина през знака на Стрелеца. И тук неговото влияние
способства за разгръщането на широка кампания по опазване на околната среда,
икономично използване на енергията и топливото, на природните ресурси. Тук Нептун
се опитва да вдъхновява с високи идеали зоната на разточителството и излишъка, и на
отсъствието на всяка мярка от юпитериански характер, на низшите прояви на Юпитер.
През този период се набелязва ръст на престижа и оперативността на Папството, и
оживление във всеки вид религиозна проява. От религиозни прояви в целия свят до
активизирането на някои религиозни системи, например, в мюсюлманския свят.
Сега Нептун навлиза в Козирог. Нептун в Козирог е склонен да реализира своето
влияние така, че да се вижда. Спомнете си, че Козирог – това е върха на планината,
най-видното място. Именно тук, на самия връх, той формира своя идеал. Тук
възможностите на Сатурн са насочени към усъвършенстване, към услуги за формиране
на тези идеали. Интуицията на Нептун се намира в съюз с предпазливостта и
сдържаността на Козирога. Периодът се съпровожда с размиване на границите, смяна
на властта, вълна на национализъм, смяна на идеалите. Това е особено свойствено за
държави с козирогска система на управление. В страните, където системата на
управление е по-демократична, по-малко сатурианска такива явления са по-малко
глобални, това може да стане на екологично ниво, влияние от различен вид стихийни
бедствия, особено в планинските райони. В Козирог екзалтира Марс и това
съпровожда, напълва енергетиката на нептунското присъствие в Козирог с това, че
Козирог активно и твърдо се бори с всякакъв вид низки прояви на Нептун. Вие
помните, че от този момент, в който Нептун влезе в Козирог в нашата страна
започнаха страшно да се борят с алкохолизма, просто категорично забраниха всичко –
унищожиха заводи, изскубаха лозята. Всяко навлизане в нов знак се съпровожда с наймощна събитийност. Понастоящем върви мощна кампания по борба с наркотиците и
наркобизнеса, появява се нова вълна на сгромолясване на маските на тайнственост от
властниците. Доста символично е, че в този период на власт идва човек, с
нептуниански характер. Помните, че Горбачов е Риба.
ТРАНЗИТИТЕ НА УРАН ПРЕЗ
ДОМОВЕТЕ
Транзит на Уран през 1 дом.
Това са всякакви видове травми, някаква неспокойна активност. Може да има
прояви на по-рано скрити способности, неочаквана проява.
В човек възниква страстно желание за промяна, за нов опит, за свобода. Много е
важно в каква възраст става този транзита.
Трудно е да се повярва, че 2-3 годишно дете може да поиска само да променя
нещо, но въпреки това, транзита на Уран може да даде изменения. Човекът може и да
няма достатъчно енергия за тези промени и да тръгне към спад на собствените си
прояви. Т.е. това не означава, че ще започне бурна активност, че ще започне рязка
промяна. При силно аспектиран Уран или при точен аспект на транзитиращия Уран с
важни точки от радикса събитието може да се изсипе върху този дом, който се намира
във Водолей.
Транзит на Уран през 2 дом
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Може да се изрази в това, че сферата на финансовите отношение ще започне да
изпитва неувереност, неустойчивост, тревога. Транзитът на Уран през 2 дом може да
окаже влияние върху здравето на човека. И тук е важно да се изучи, как са
аспектирани 6, 8 и 12 дом, как са запълнени, как са аспектирани техните управители и
в това число куспидите на тези домове. Във 2 дом Уран съдейства за неочаквано
изобретение, и ако има благоприятен аспект към 10 дом или когато той се образува,
може да настъпи смяна на материалното положение в зависимост от професионалните
промени.
Транзит на Уран през 3 дом
Ще доведе до пътуване, ще възбуди неочакван интерес към професиите на 3
дом, това може да е журналистика, издателство, търговия, реклама, всякакъв вид
дейност, свързана с комуникации. Ако куспидата на дома изпитва сериозно
положение, то транзита на Уран може да окаже негативно влияние върху здравето на
близките. Пътуванията често имат неочакван характер, оттук и нервност в околните,
които не могат да се подготвят за вашето отсъствие и това може да предизвика
скандали с уранически характер. При тези кратки пътувания може да има
неприятности, в случай на негативни аспекти на Марс и Сатурн. Марс, отговарящ за
транспорта на кратките пътувания, за различени видове автомобили и влакове, а
Сатурн отговаря за тяхното разписание, съответно объркване на транспорта, повреда в
транспорта или объркване в разписанието могат да съпровождат този период. Тъй като
това е в течение на дълго време, човекът започва да разбира, че “не му е съдено” да
пътува, приписва на себе си трудностите в реализацията на тези пътувания, и съвсем
не ги свързва с транзитите на Уран.
Транзит на Уран през 4 дом
Способен е да предизвика влечение към смяна на мястото, към преместване,
появява се желание да се промени нещо у дома, добре е, ако се залепят тапети. Но за
сметка на продължителността на транзита с едно лепене на тапети няма да се
разминеш, започваш да купуваш нова мебел, а не много старата да изхвърляш, и това е
най-благоприятната проява на Уран в 4 дом. Защото семейството, домашните,
собственото ни присъствие започва да дразни, иска ти се всички да ги смениш, и е
много трудно да се справиш с това съвършено необосновано, от гледна точка на
близките, раздразнение. Могат да идват съвсем неочаквани гости, които са добри, че
също така неочаквано изчезват после. Влиянието на Уран е не винаги така меко,
светло, то е неочаквано и неразбираемо. Ако е поразена материалната част на къщата
(помните, че делихме къщата на материална, астрална и ментална част, първата част –
е материалната проява на дома, принципите на дома, втората част на къщата е
емоционална, а третата – ментална), т.е. има поразена планета, към куспидата има
сериозно поражение, то Уран може да доведе до разрушаване на дома. Ако
емоционалната част на дома има такива поражения, то предимно гостите и
родствениците дразнят, раздразнението отива на емоционално ниво, с по-тънък
характер, и сякаш заради тях всичко в дома се руши. При съответните неприятни
аспекти с планетите, които могат да бъдат изразители на определени родственици, то
това понякога се съпровожда с непосредствена загуба на тези хора.
Транзит на Уран през 5 дом
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Освен за любовта и удоволствията, 5 дом отговаря и за децата. И за начало, ако
тези деца са още в зачатъчно състояние, то транзита на Уран през 5 дом съдейства за
аборт и прекъсване на бременността. Това е съответно, материалната част на дома. В
емоционалната част, ако става дума за удоволствия, то транзита на Уран води до
големи разходи за удоволствия. Домът е емоционален, съответно неустойчив.
Транзита на Уран провокира неочаквани контакти, които могат да възникнат, както
чрез радост, така и чрез страдание за сметка на емоционално напрежение. Може да
има много екстравагантни ситуации при развлеченията, неочаквани контакти. Ако в
картата Уран е добре аспектиран, може да има приятни, неочаквани запознанства,
което се нарича “любов от пръв поглед”. Може да се случи запознаване с хора с
уранически характер и този характер не винаги се свързва с тежки прояви на човека,
например, ураническа професия или изведнъж любов към астролог. Човекът може да
се заеме с нов вид творчество, може да се събуди нов талант.
Транзит на Уран през 6 дом
Дом на службата, на колегите, на работата, на обезпечаване на живота, на
домашните животни. Уран в 6 дом може да донесе някакви промени по служба.
Може да се случи след транзита на Уран през този дом човек да започне да се
чувства по-свободен в професионално отношение, или защото той чувства по-голяма
увереност за сметка на придобитите навици, може да има щастлив случай да се
освободи място, за което той е чакал, което му дава повече свобода, или някой от
хората, които му пречат си тръгват. 6дом е още дом и на болестите – могат да се
появят някакви неочаквани заболявания, може да се случи травма, или може да
настъпи изостряне на заболяване на нервна почва, тъй като Уран отговаря за съдовете
и нервните заболявания (въздух), а Уран може да добави нервност в този дом, през
който транзитира. Може да има срив в устойчиви, жизнено важни системи в живота на
човека. За всеки човек неговото жизнено важно нещо е много субективно, и за
транзита на Уран през 6 дом ние бихме могли да кажем, че това, което човек счита за
жизнено важно в своя живот може да бъде подронено, а какво именно – ще покаже
картата.
Транзит на Уран през 7 дом
Недоволство от отношенията с близък човек, раздразнение с партньорите,
неочаквано скъсване в отношенията с партньорите, развод. Особено ако Уран прави
възвръщане – впечатлението е такова, че скандалите в семейството стават традиция,
повтарящи се в едни и същи форми, в доста мощни, енергетически мощни прояви, и
човек понякога изпитва пълно учудване от това, как се държи при тези скандали в
семейството, “никога в живота си не съм очаквал, и не съм считал, че съм способен на
това”. Действието на Уран е подобно на взрив, затова са неприятностите, Уран е много
силен в 7 дом. В зависимост от знака Уран може да създава някакъв фон на влюбеност,
ако човек не е встъпил в брак и ако той няма все още никакви партньорски отношения,
няма колеги, с които би могъл да се скара, то Уран в 7 дом създава фон на поредица от
влюбвания, безкрай неочаквани и приятни запознанства, и всеки път ти се струва, че
си влюбен. Това може да предизвика раздразнение от факта, че вчера си бил влюбен в
един, а днес в друг от момента, в който тази система бъде забелязана от човека и той
започне да се подозира в най-тежки, донжуановски прояви. В това число подаването
на молба за развод може да не бъде резултат от продължителни скандали, а от
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съвършено немотивирана постъпка. Най-конструктивната, хармонична проява на Уран
е чрез астрологията, затова е встъпването в астрологична асоциация, контакта с
астролози през този период, започване на работа като консултант-астролог, всякакви
запознанства с хора, имащи уранически характер.
Транзит на Уран през 8 дом
Пробуждане на окултни способности, което понякога възниква след травма или
авария. Може да настъпи шоково състояние, предизвикано от Уран заради нечия
смърт, не е задължително това да е близък човек, просто от контакта със смъртта. При
този транзит се отбелязват невротични заболявания, временни и прочие психични
заболявания. Интересно, че в този период хората понякога се втурват в чужбина, в
емиграция или дисиденство. Ако Уран се реализира на това ниво, човек може би се
лишава от възможността да излезе с Уран на ментално ниво, където може да намери за
себе си нови състояния, ново ниво на възприемане, нови източници на информация,
тъй като 8 дом – това е дом на трансформациите и е много важно тук да не се тръгне
по първия, много силен зов на Уран. Задържаната ураническа енергия ще даде в 8 дом
мощен порив на ментално ниво, ако човек е готов за това. Ако той теоретически не е
осветлен и духовно е слаб, то това може да бъде съпроводено с всякакъв вид психични
отклонения.
Транзит на Уран през 9 дом
Транзита на Уран има ярко изразена духовна окраска. Интерес към
необикновени въпроси на духа, понякога изведнъж човек започва да се занимава с
йога, окултизъм, астрология. В тези условия за човека е свойствено преодоляването на
обикновената форма на търсенето на Бог, иска ти се да намериш своя Бог. На
материално ниво това може да са неочаквани пътувания зад граница, поява на нови,
фантастични възможности, за които човек даже не е мечтал никога, нови връзки, нови
контакти. Понякога пред човека възниква някаква алтернатива, дилема, и транзита на
Уран през 8 дом е хванал идеята за емиграцията, необходимостта да направиш нещо
със своя живот, и в момента, когато ние идваме в 9 дом човек може да реализира тази
емиграция, и да използва цялата тази енергия на материално ниво. Или тя може да
отиде за вътрешна работа и прехода на тази енергия на материално ниво да е много
благоприятен. Ще са му достъпни дълбоките размишления. Интересно, че в този дом
транзита на Уран вече дава избор, а в 8 дом такъв избор нямаше. Обяснява се с това, че
8 дом се намира във неподвижен кръст и е склонен към натрупване на енергетика от
такъв характер и устойчивост. А 9 дом – е дом от подвижния кръст, склонен е да
пренася на друго ниво достиженията, идващи по този дом, затова тук има по-голям
избор и повече възможности. Уран е, когато намира своя естествен изход, т.е. когато
се появяват някакви уранически занимания, такова занимание може да бъде
наблюдаването на звездното небе. Понякога прехода на ментално ниво се съпровожда
с някаква трагедия в живота, защото е много трудно да се предпазиш от това, да не
реализираш раздразнението, ураническите подбуди, безпокойството. От това
безпокойство ти се иска колкото се може по-скоро да се избавиш, човек се опитва поне
нещо да направи. Бедата е само в това, че то веднага не минава, след като направиш
всичко веднага, и затова на единици им се отдава да я използват по духовен начин.
Транзит на Уран през 10 дом
41

Уран в 10 дом може да доведе до загуба на близки, доколкото той се оказва в
опозиция на 4 дом, може също да доведе до напрежение и криза в дома, в който
живеете, рязко изостряне на домашните отношения, голямо желание за независимост.
Ако говорим непосредствено за транзита на Уран през 10 дом, то в професионалната
сфера може да се появи желание за смяна на дейността. Или, при наличие на
определен аспект в наталната карта, рязко издигане по йерархната, социална стълбица.
Неочаквано се появяват много възможности да се постигне издигане за сметка на
собствени източници на енергия, за сметка на собствени открития или за сметка на
освобождаване на място. В този период човек може да бъде посещаван от неочаквани
идеи, може да има силни промени в мисленето. За това е необходимо Уран да има
силно положение в картата или в конфигурацията.
Транзит на Уран през 11 дом
Появяват се нови отношения с приятели, нови запознанства, нови приятели. Или
неочаквано рухване на идеалите, надеждите, внезапни промени в плановете. Също по
опозицията към 5 дом – неочаквана влюбеност.
Транзит на Уран през 12 дом
Може да има пътуване зад граница по вода, но по много по-тайни пътища,
отколкото по 9 дом, не така пряко. Връзките, контактите ще се случват в началото на
12 дом. След това постепенно самовглъбяване, човек започва да отделя много време на
духовни занимания, те изискват все повече място в неговия живот. Уран премахва
бариерите и забраните на 12 дом, които са показани в радикса, ако човек върви към
премахването на тези бариери, го прави съзнателно. Уран премахва тези ограничения,
които човек сам си е поставил. Уран не дава затвор, той дава свобода, но тук е важно
да се види дали не е подтиснат в радикса или много е подтиснат в транзита Сатурн.
Ако има такова нещо то Уран може да заработи негативно, като лишаване от свобода.
Тогава Уран остава подчинен на 12 дом, а няма да го взриви. В 12 дом Уран може да
предизвика много резки конфликти, които извеждат човека от състоянието на
закрепостеност, мощна, дълбока криза, която може да даде срутване на всички
крепости и освобождение. А след това, той вече ще тръгне в 1 дом. Всичко, което е
постигнал човек с разрушаването на бариерите в своето подсъзнание, излиза на ново
ниво на дейност или съвършено ново ниво на съзнание.
Съвпадът на Уран с Нептун в Козирог дава всякакъв род неочаквани изменения
с абсолютно такъв характер, непредвидени, резки, на избухлив характер. Това е
положението на Уран и Нептун в Козирог, а от друга страна ние се намираме вече
няколко години в челия свят в състояние на непрекъсната революция, навсякъде и
навсякъде нещо се променя и се променя не безболезнено за всички. Колкото и да
скрива Нептун всичките тези условия, той способства за замъгляването на тези
обстоятелства на тези разгони, кой и как ги ръководи, колкото и да се взираме, няма да
разберем. Има някакви хора, някои се виждат, но предимно не тези, които се
занимават с това. Същото може да се каже и за съвпада на Уран с Нептун, че върви
сериозна реформа. В религията, както и в държавната власт се срива маската на
тайните служители, откриват се неприятни факти в историята на висшето духовенство
и се публикуват. Т.е., това, което става на върха на Козирога става достъпно, колкото и
да го криеш. Още може да има всякакъв вид неочаквани катастрофи, както във
въздуха, така и по вода, под вода, в планината, наводнения, земетресения – те всички
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стоят в съчетание с тези три планети, които се намират в непрекъсната аспектация
помежду си. Интересно е, когато Уран подмине Нептун и навлезе във Водолей, а след
това тук влезе и Нептун. Водолей, в това число отговаря за мутацията и за мутантите,
ще бъде много интересна ситуация. Такова съчетание не е имало.
Въпрос: Ако Уран има в рождената карта аспекти, как ще работят неговите
аспекти?
Ако Уран няма аспекти, това означава, че той не може да се включи и да предаде
енергия, възникваща при неговите транзити в самия него.
Тук трудност представляват транзитите по този Уран, всеки транзит, на всяка
планета през неаспектирания Уран приема цялата енергетика на тази точка. А
транзитиращия Уран може да има много аспекти, но той ще способства развитието
само на това, което е заложено в рождения Уран.
Когато висшите планети са директни, и особено когато те всички са директни,
човек е склонен да възприема тази енергия на външните планети отвън, от събитията.
А ретроградните висши планети дават на човек възможност да възприеме тяхната
енергия вътре в себе си и отвътре да има този контакт с висшите сили, от вътре да има
тези взаимодействия с други галактики, да има тази възможност. Кармичната
астрология предполага, че това са по-мъдри или поумнели хора. А тези, които помлади усвояват енергията на висшите планети за сметка на собствената си младост, тя
при тях засега идва отвън. На такъв човек му е трудно да се сблъска с чудо, на него му
е трудно да повярва в него, в неговия живот рядко се срещат хора с някакви
необикновени свойства на характера, на психиката, той е много повече свързан с
реалността. А всичко останало е различно при всеки, в неговия личен живот това не
се получава.
Съединение на Уран с Сатурн. Единият разрушава, другия сдържа.
Единият казва: ”искам да бъда свободен”, другия – “сядай на място, не мърдай
от място”. Зависи от точността на съвпада. Вътрешно тежко противоречиво, има
интересни умствени способности, интересно се учи. Но всичко в неговия живот не
става просто. Става с много дълбоки промени, може би с трагичен характер. За дълбок
анализ е нужна карта.
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