
I. СПОСОБНОСТТА НА ИНДИВИДА ДА УСТАНОВЯВА ВРЪЗКА  

Това е началото на един семинар от две части, посветен на връзките, и 

сега ще се занимаем главно с индивидуалните рождени карти. Повече време ще 

посветим на темите, свързани с Луната, Марс и Венера в собствените ви 

хороскопи и в тези на други хора, ще се занимаем и с различни фактори, които 

дават своите отражения, когато се опитваме да анализираме връзките − като 

например седми дом, и така нататък.  

В подобен семинар може да бъдат засегнати много теми и сега ще 

направим именно това. Най-напред ще поработим предимно върху анализа на 

индивидуалната рождена карта, но мимоходом ще набележим и неща, които са в 

пряка връзка със сравняването на хороскопи. Във втората поредица от 

упражнения ще правим практически сравнения между двойки карти, което е 

нещо доста по-сложно, отколкото разглеждането на една отделна, защото трябва 

да обръщате внимание на два комплекса от фактори.  

Идеята на ръководството* е да събере на един лист всички основни 

фактори, които можете (и би трябвало) да разгледате при основния анализ на 

потенциала за партньорство, способността за установяване на взаимоотношения 

и специфичните типове съвместимост на всеки отделен индивид, показани в 

синастрията − нещо, с което ще се занимаем във втората поредица лекции от този 

семинар.  

От всички книги върху синастриите най-много обичам брошурката на 

Лоис Сарджънт (тя всъщност не показва как да анализирате индивидуалната 

карта, но е много полезна при правенето на синастрии). Книжката не е от вчера; 

на това отгоре е една от най-евтините в жанра и въпреки всичко е най-добрата в 

конкретната сфера.* Малко са книгите, които разглеждат с подробности нуждите 

на човека в инвидидуалните му връзки. Има една от Ебъртин, озаглавена 

                    

*Вж. „Ръководство за съставяне...” по-нататък в тази 

глава. То беше раздадено на участниците в семинара и по-

нататък периодично ще го споменавам.  

*Става дума за книгата на Сарджънт „Как да 

управляваме човешките си взаимоотношения”, публикувана от 

AFA.  



„Космическият брак”; там може да се намери нещичко за индивидуалните 

хороскопи, а в „Астрологическа съвместимост” Палмър пише за Венера и Марс 

в отделните знаци − тя е по-пълна от другите подобни. Не съм съгласен с всичко 

казано там, но вие със сигурност можете да научите нещо от нея.  

Организирах този семинар поради една основна причина. Преди да 

започнете да правите синастрии − а хората винаги искат да знаят „имам ли 

съвместимост с Джордж, ще се разбирам си с Мери” и т. н., − трябва да 

разгледате индивидуалната карта, на първо място поради това, че е възможно 

даденият човек да не е съвместим с никого. И за да бъда по-конкретен − 

възможно е той да не се сработва с околните, да е много взискателен или пък 

нечувствителен, понякога дори жесток... Така че най-напред идва 

индивидуалната карта. Защото нерядко ми се е случвало следното − правя 

синастрии или за тази цел определям среща и човекът идва, а аз започвам да 

разглеждам индивидуалната му карта и час по час повтарям неща от рода на: 

„Трудничко е за вас да се сработвате с когото и да било”. Така че не само 

съвместимостта е важна; от значение е и следното: „Умеете ли да се настройвате 

към съвместимостите или хармоничните енергийни потоци, които може да 

пресекат пътя ви; способни ли сте да се свързвате с тях или с човек, настроен да 

общува с вас?”  

 

РЪКОВОДСТВО ЗА СЪСТАВЯНЕ НА СИНАСТРИИ  

Част І. - Способността на индивида да установява взаимоотношения  

а) Общо проучване на рождената карта с фокусиране върху 

първостепенните нужди, желания и ориентация на индивида; „сходства” и 

„несходства”; обща енергетична настройка на всеки индивид поотделно; какви 

вибрации и качества „оцветяват” или „тонират” личните планети в зависимост 

от техния знак, дом и близките им аспекти.  

б) Способността за поддържане на близка връзка, показана в съответните 

рождени карти: седми дом; аспекти към Слънцето (особено за жените) и към 

Луната (особено за мъжете); знакът и аспектите на Венера − какво търси всеки 

човек в близките си връзки, в приятелството, брака, любовта и т. н.  

в) Емоционални и сексуални потребности и ориентации: погледнете по-

специално Марс, Венера и Луната − знаците и аспектите им; изследвайте 



цялостния баланс на стихиите в рождената карта, за да видите „откъде идва 

човекът”.  

г) Разучете всички важни домове, особено седми, пети, единадесети, осми, 

първи и онзи, който отговаря на слънчевия знак на индивида.  

д) Изследвайте всички точни транзити и прогресии, които може да са 

свързани с важни процеси, ново съзнание за личните потребности или нови 

форми на себеизява.  

е) Отбележете специално всички индикации за „споделен опит” − тоест, 

всички „интераспекти” в рамките на 2о точност, които всеки транзит активира в 

един и същи момент.  

Част ІІ. - Техники на сравняване на карти  

а) Какво взаимодействие има между енергийните полета на двете лица? 

Обърнете внимание на всички точни „интераспекти” (тоест, аспектите между 

двете карти с орбис до 4о). По какъв начин двамата се „подхранват” взаимно?  

б) След това потърсете по-общите „интераспекти” – индикатори за 

хармония или дисхармония между планетите на двамата според техните стихии 

(това показва цялостната енергийна комбинация във връзката). Отделете особено 

внимание на хармонията или дисхармонията между Слънцето на единия и на 

другия, както и на взаимоотношенията между двете позиции на Луната, 

Меркурий, Венера, Марс, между Венера и Марс, Венера и Луната, Слънцето и 

Марс.  

в) Не забравяйте, че всеки точен аспект, в който участва най-малко една 

лична планета, асцендентът или десцендентът, има изключително значение.  

г) Всеки съвпад с асцендента, десцендента или управителите на първи и 

седми дом на единия човек с някоя от планетите на другия е от значение, защото 

сочи цялостно трайно влияние върху връзката (но не забравяйте, че с времето 

това може да се развие и изрази по различен начин във всяко партньорство).  

д) След това разположете всички планети на единия индивид в 

съответните градуси от картата на другия и отбележете кои домове във всяка 

карта биват активирани от партньора. Особено важни са домовете, където 

попадат Слънцето, Луната или асцендентът на другия (или техните управители) 

Домовите сфери, в които попадат трите външни планети, обикновено не са от 



значение, освен ако не се образуват точни съвпади с някоя планета или куспида, 

или пък ако разликата във възрастта на двамата е твърде голяма.  

е) Всеки интераспект, който се повтаря два пъти, винаги сочи основен тип 

енергийно взаимодействие между двамата. Някои мъдри души го наричат 

„двойно подчертаване” (Пример: Луната на А е в съвпад с Юпитер на В, а 

Луната на В е в тригон с Юпитер на А).  

 


