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За да отразяваме и интегрираме всички наши планетни лич-

ности, първо трябва да сме наясно как работи всяка една в живота

ни – от какво се нуждае, какво иска, как се проявява, как може най-

добре да бъде удовлетворена. Трябва да можем да се наблюдаваме

в действие, настроени същевременно към вътрешното ни състоя-

ние и към нашето поведение, които отразяват различни планетни

същности. За да идентифицираме нашите подличности и да се

запознаем с тях, първо трябва да култивираме нагласа на приемане

и състрадание – отношение, което е подпомагано от разбиране на

нашето минало и как различните аспекти от самите нас, които може

сега да не ни служат, са развивани като средство за справяне с

нашето обкръжение. Запознаването с подличностите ни и приуча-

ването да ги ценим, вместо да съдим тези, които са били обезпо-

коителни в зрелия ни живот, изисква време и внимание.

Подличности по знак

Списъкът по-долу показва известен брой подличности по знак,

които е вероятно да проявяваме в себе си. Въпреки че на пръв поглед

може да изглежда, че притежаваме доста, свързани с преобладава-

щите ни знаци, обичайно ще открием, че само няколко са основни

характеристики на нашата личност. Много от нас може, например,

да притежават „гладно дете” или „любимец”, но специфичната

форма, която тази подличност приема, и отделните й желания, нуж-

ди, цели и начини на поведение ще бъдат уникални за всеки от нас.

Достатъчно удивително, вероятно ще открием, че веднага

след като разпознаем и признаем част от себе си, и й дадем поз-

воление да бъде, тя се трансформира и започва да разкрива по-

ложителния си потенциал. Когато спрем да съдим нуждаещото се

дете на нашата Луна в Рак, тя спира да плаче и пищи и заразкрива

грижовната си чувствителност към другите, както и способност-

та си да ни подхранва с топли чувства; когато спрем да съдим

нашия мързелив, нефокусиран Рибешки Марс, той започва да се

отпуска и да ни насочва към творчески, вдъхновяващи дейности.

Когато привикнем да наблюдаваме подличностите, докато те

се появяват и изчезват от съзнанието ни, ние започваме да знаем

кога сме в контакт само с една или две, и когато съзнанието ни е

достатъчно широко, за да обхване повечето от тях едновремен-

Марс в 7-и дом и да предизвикаме спор, защото сме ядосани, после

изживяваме Луната ни в Риби в четвърти дом и се оттегляме, чув-

ствайки се наранени, а след това може би ще активираме нашата

Венера в единадесети дом в Близнаци и ще се потопим във вихър

от социални дейности, така че да забравим нашите гняв и уязви-

мост. Възможно е да изразяваме една планета за момент, час, ден

или дори по-дълго, без да се консултираме с други планети или да

ги изявяваме, докато и те не бъдат активирани.

Може би нашето Слънце в четвърти дом в Дева е аспектирано

от Сатурн и неговата подличност в момента доминира живота ни.

В продължение на месеци е възможно да сме загрижени за отговор-

ностите ни към семейството, да бъдем обсебени от организиране на

домашните си дела. После Сатурн прави опозиция на Марс в десе-

тия ни дом в Риби и сме претоварени от задачите, които сме прене-

брегвали в работата си. По маниера на една опозиция, може да се

люшнем към нашия Марс и да се идентифицираме с Марсовата ни

подличност, обръщайки вниманието си към нашите професионал-

ни дела, като вече напълно пренебрегваме дома и семейството си.

Възможно е Марс да доминира живота ни в продължение на няколко

месеца, преди да превключим отново и да оставим нашето Слънце

в Дева и четвърти дом пак да се посвети на личния ни живот. Създа-

ваме многобройни проблеми за себе си и изхвърляме живота си от

равновесие, когато позволим на някоя от планетарните ни личности

да доминира нашето съзнание твърде дълго и да блокира желанията

и нуждите на другите планети, които също трябва да бъдат удовле-

творявани, ако искаме да сме в мир със себе си.

Може да е необходимо, поне в случая на опозицията, да извър-

шваме известно клатушкане; но ако в хода на последователното пре-

включване между и сред различните ни планетни същности позво-

ляваме на една да доминира и напълно забравяме всички други,

възможно е да се държим по маниера на раздвоените личности и да

създаваме състояние на постоянен хаос в живота ни. В горния слу-

чай, например, докато сме концентрирани върху нашето семейст-

во, може да пренебрегваме работата си до такава степен, че почти

да я изгубим, а после, за да възстановим професионалната си сигур-

ност, да блокираме извън съзнанието си цялата загриженост за по-

требностите на семейството ни. Работим всеки ден и нощ, докато

не открием, че съпругът ни се готви да ни изостави, а нашите деца
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ръководител

авантюрист

спортист

конкурент

демагог агитатор

спонтанно дете

агресор

нарцисист

демон на скоростта

рискуващ до безумие

„Първо аз”

инициатор

откривател

мис Истинско призна-
ние

боец

мачо

изпълнител

антагонист

разглезено келеме

пионер

кръстоносец

пристрастен към вълнение

сладострастник

художник

безгрижен

самолюбец

производител

човек, трупащ пари

мис Самодоволство

червоугодник

епикуреец

конформист

„чичо Скруч”

притежател

непоклатима скала

предприемач

добър човек

лакомник

прахосник „ангро”

майката Земя

култиватор

материалист

мързелив безделник

кученце

локомотив

булдозер

мениджър

колекционер

спонтанно бъбрив

„мацка”

остроумие

клюки

дилетант

социална пеперуда

мис Тривия

специалист по логика

учен

дознател

нощна птица

интригант

пратеник

енергичен ентусиаст

жонгльор

човек, който не го
свърта

приветлив съсед

разпределително табло

стоножка

продавач

библиотекар

всезнайко

тълпа на ток-шоу

манипулатор

ÁËÈÇÍÀÖÈ

ÐÀÊ
гладно дете

гургулица

добра майка

октопод

защитник

домакиня

поддръжник

щраус

медиум

истерик

ревльо

мъченик

лепка

Плюшкин

черногледец

квачка

хапльо

малката мис Мъфет

хрантутник

„Горкинкото аз”

мама Хъбард

един от дъвчащите*

покровител

утешител

ËÚÂ
звезда
игриво дете
герой
красив принц
Ромео
Дон Жуан
ярко сияние
крал
актьор
певец

командир
бохем
създател
самолюбец
позьор
златно сърце
диктатор
мис Шампанско
плейбой
жокей

светулка
самохвалко
лауреат
фенерджия
Страхливия лъв*
романтик
пчела царица
тузар
господин Доверие

ÄÅÂÀ
аналитик

организатор

счетоводител

скептик

секретар

дребен тиранин

работохолик

мис Лъжеморалност

перфекционист

пуритан

монахиня

мис Смирение

помощник

силно притеснителен

фанатик на тема здраве

невротичен работохолик

свенливко

слуга

невидим човек

пазител на морала

дисектор

дребнаво човече

медицинска сестра

приятелски слуга

добродеятел

безупречен

ÎÂÅÍ

ÂÅÇÍÈ
принцеса на мира
фея принцеса
ангел
щастлива домакиня
изтънчен гост
усмивко
приспособимо дете
претендент
нежен гълъб

сътрудник
сладост и светлина
посредник
естет
оценител
Чарли Браун
флиртаджия
вълшебник
ласкател

центрист
безпристрастен съдия
люлка
поклисар
мис Равновесие
кралица на красотата
жената зад мъжа
преговарящ
посредник

ÑÊÎÐÏÈÎÍ

ÒÅËÅÖ

следовател
подмолен
изследовател
ревнива кучка
тестер
секс маниак
съдия
търсач на истината
вулкан
електростанция

мърляч
пристрастен към власт
екстремист
разрушител
възкресител
диктатор
тежкар
пристрастен към напрежение
тенджера под налягане
човек, който прави напук

мълчаливец
беглец
детектив
манипулатор
приемчик
вълк
скорпион
психолог
лечител
стоикОт „Вълшебникът от Оз”, Франк Баум – Бел. ред.



288 289ÏÚÒßÒ  ÍÀ  ÑÅÁÅÐÀÇÊÐÈÂÀÍÅÒÎ ÏÐÈÍÖÈÏÈ  ÍÀ  ÄÚËÁÎ×ÈÍÍÀÒÀ  ÀÑÒÐÎËÎÃÈß

но. С разпростирането на нашето усещане ставаме по-способни

да съзнаваме всички аспекти от себе си, да преминаваме от една

планета към друга и да се консултираме с всяка от тях, когато

вземаме решение. Развивайки начин на живот, който включва всяка

от нашите планети, ние лека-полека губим идентификация с пла-

нетните ни личности и влизаме повече в контакт с центъра в нас,

който осигурява силата и просветлението, позволяващи ни да ви-

доизменим дори най-трудните ъгли в картите ни.

В „Планетните аспекти” аз въведох някои от собствените ми

планетни същности и ги оставих да разговарят помежду си и да

започнат да учат как да си сътрудничат. Техниката на беседване

с нашите планети, като разговаряме с всяка една или им позволя-

ваме да говорят една на друга, е мощен похват, изведен от гещалт

терапията и разработките на психосинтезата за подличностите,

който може да ни позволи да направим пряк контакт с части от себе

си и да ги приведем в съответствие. Нека разгледаме следното:

„Прегърни ме”, казва Луната в Овен, докато Нептун е изгубен в

нейното любимо фентъзи. „Искам домати”, казва тя на Слънцето

във Везни (в 9-ти дом), което се опитва да реши какво да прави с

разширяващата се дължина на тази глава. Тогава Луната се

обръща към Уран (в 7-и дом), който се подготвя за клиент: „Нека

ти разкажа какво правих днес!”

„Ти, пиявицо! Ти, ревло! Ти, нахалнице!”, пищи Уран. „Ти, разглезе-

на мухло! Ти, хленчеща подмазвачко! Ти, лицемерна кръвопийко! Ти,

сополиво надуто нищожество! Ти, цивреща, скимтяща, мяукаща

тъпанарко!!!” Уран в Овен удря Луната отново и отново с елек-

тронната си картечница, удивен от способността на Луната да

се надига отново дори и след най-зашеметяващите удари.2

Създаването на диалог между нашите планети, както в пред-

ходния разговор между Слънцето и Нептун във Везни, въвлечени

в Т-квадрат, с точна квадратура между Луната в Овен и Уран в

Рак, може не само да разкрие досега непризнавани измерения на

собствените ни вътрешни драми, но и – чрез пряко изживяване

и изразяване на нашите лични архетипи – да катализира собст-

вената им трансформация.

ÑÒÐÅËÅÖ
търсач
професор
вечен студент
моралист
всеобщ приятел
свободен дух
изследовател
мисионер
философ

гуру
книжен червей
мърляч
вечно отлагащият
екстремен деятел
раздувач
скитник
оптимист
всезнайко

господин Щедрост
догматик
общопрактикуващ
професор по етика
мъдър старец
филантроп
спортист
екскурзовод
непринуден човек

ÊÎÇÈÐÎÃ
администратор
бизнесмен
стоик
пазител
работохолик
безделник
реалист
опровергател
конформист
ужасител

стълб на силата
планинар
Атлас
саможивец
авторитет
шеф
скъперник
мизантроп
песимист
Макиавели

патриархалният татко
господин Отговорност
груб индивидуалист
търсач на статус
господин Сигурност
господин Президент
некадърник
упорита, трудна дама
доставчик
господин Ангажираност

ÂÎÄÎËÅÉ
хуманитарист
учен
бохем
луд гений
приятел на всички
реформатор
либерал
бунтовник
изобретател

особняк
фенка
свободна душа
необвързан
невъвлечен
отцепник
възбуден
еретик
групов лидер

индивидуалист
свободомислещ човек
търсач на истината
спасител на човечеството
анархист
Лудия Шапкар
неудачник
аутсайдер
господин Политика

ÐÈÁÈ
мистик
скитник
идеалист
готован
всеотдаен
хамелеон
поет
медиум
мъченик
скитник
Избраният
музикант

безгръбначен
мис Скромност
дърводелец
Пепеляшка
мечтател
фантазьор
паразит
изсулвач
жертва
елф
циник
квачка

чувствителен слушател
изгубена душа
мис Уязвимост
плачливко
ангел на милосърдието
ескапист
космически кадет
мис Безпомощна
неуловимият
спасител
мис Съчувствие
„Горкинкото аз”


