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ветното звездно тяло. В случая резултат може да се получи
чрез непрекъснато наблюдение и точно дефиниране на
събитията.

13.

Най-добрият ден за

реализиране на планове

Цялата идея за наблюдаването на транзитите е, раз-
бира се, усещането и смисълът да бъдем в хармо-

ния с космоса, да насочваме живота си в хармония с кос-
мическите съответствия, но без да се превръщаме в роби
на звездното влияние. Първите разграничения, които тряб-
ва да бъдат направени, са тези между благоприятни и не-
благоприятни, положителни и отрицателни констелации.
Под благодатен Юпитеров транзит човек ще е предприем-
чив, а при негативен аспект на Сатурн ще трябва да се спра-
вя с по-голям разход на енергия, за да преодолее труднос-
тите. Малко по малко може да направим опит да свържем
отделните транзити с различни видове планове.

Интелектуалната работа изисква добри транзити на или
към Меркурий (ума), Нептун (вдъхновение, въображение
и фантазия), Уран (интуиция, конструктивност), Сатурн
(концентрация) или Венера (изкуство).
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Физическата работа по-скоро се увенчава с успех под
транзит на/към Марс (енергия), Слънцето (тялото), Слънце-
то към Марс = физическа сила, Слънцето към Сатурн
(търпение, издръжливост), към Уран (подтик) или към
Меркурий (интелектуално насочена сила).

Призванието, навлизането в професия и стремежът в
живота зависят от съотношенията спрямо МС; отчасти също
от асцендента, когато професионалната реализация съще-
временно влияе върху околната среда – например в случая
на занаятчия; повишението (Юпитер спрямо Слънце, Мер-
курий, асцендент, МС; Сатурн към Слънцето, Меркурий,
асцендента, МС); преговорите с висшестоящ (Юпитер спря-
мо Слънцето, Юпитер, асцендента, МС); смяната на про-
фесия (Уран спрямо асцендента, МС, Слънцето, Меркурий).

Бракът изисква да се обърне особено внимание на тран-
зитите на Слънцето (за мъжете) и Луната (жените); на фак-
торите, свързани със сексуалните отношения – Марс, Ве-
нера (сексуалното желание) и лунния възел (сексуалната
връзка); на транзитите на Юпитер (щастие и хармония) и
на личните точки асцендент и МС.

Приятелството и запознанството между мъже и жени
се развива под транзитите на Юпитер спрямо Слънцето,
Луната, асцендента, МС, Венера, Марс; под тези на Уран
(внезапни отношения) към Слънцето, Луната, асцендента,
МС, Венера, Марс, лунния възел. Нептун играе голяма роля
в пораждането на разочарования и грешки; Сатурн води до
отчуждение и раздяла.

Печалбите чрез лотария, залагания и спекулации
възникват основно под транзити на Юпитер във връзка с
Уран (внезапен добър късмет), с Нептун (надежда за късмет,
спекулация, печалба без извършване на работа), с асцен-
дента и МС (лично щастие).

Промените в местоположението и пребиваването са
подпомагани под транзитите на Уран към асцендента и МС,
и също така към Меркурий, Юпитер и Сатурн.

Съдебните процеси се печелят по-лесно, когато се про-
веждат под транзити на Юпитер. Тригонът на Юпитер към
Марс е особено благоприятен, но също квадратурата или
опозицията на Юпитер спрямо Марс често водят до благо-
приятни решения.

Полагането и вземането на изпити е благоприятства-
но от хармоничните аспекти на Юпитер, Уран или дори
Сатурн.

Екскурзиите за отдих ще се окажат добри, ако Юпи-
тер е позициониран благоприятно по отношение на Мер-
курий, Уран, Сатурн, а в случай на пътуване през океана
Нептун често играе роля.



14.

Основно тълкувание:

Слънцето

СЛЪНЦЕТО е дарителят на живот, който дава на чо-
века физическа, умствена и духовна сила.

Психологическо съответствие

+ Воля за живот, радост от живота, желание за власт,
великодушие.

– Липса на желание и воля за живот, нерешителност,
екстравагантност, арогантност.

Биологическо съответствие

Здраве, жизнена енергия, сърце, кръвообращение, мозък,
дясното око на мъжете, ляво око на жените, дясната
страна на тялото; сърдечни заболявания, болест на очите,
нервно разстройство, конвулсии.
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Социологическо съответствие

Мъж, баща, държавни служители, лица на властта.

Продължителност на влиянието по транзит

Един до два дни.

Транзитите на Слънцето

1. Слънце към Слънце

+ (C) Телесна и духовна хармония.

– Влошено здраве.

2. Слънце към Луна

+ Психично равновесие, добро чувство за хумор, приятен
контакт, добри взаимоотношения с другия пол.

– Вътрешно недоволство, нестабилност на характера,
конфликт на интереси и задължения, склонност към
духовен конфликт, накърняване на здравето (особено
вярно за жените).

3. Слънце към Меркурий

+ (C) Практическо мислене, бистър интелект, съзнаване
на целите, организационен талант. Благоприятен аспект
за бизнес дела, преговори, кореспонденция, кратки
екскурзии, запознанства.

– Неразбираемост, разсеяност, нежелание за работа, лошо
настроение заради кореспонденция или преговори.

4. Слънце към Венера

+ (C) Любовни чувства, притегателна сила, популярност,
привързаност, художествен усет, изразяване на емоцио-
налния и любовния живот, малки успехи или подаръци.

– Неконтролиран любовен подтик, дисхармония, външни
изяви, превъзхождащи вътрешната стойност, търсене на
удоволствия, прахосване на средства.

5. Слънце към Марс

+ Енергия, решителност, творческа сила, инстинкт,
смелост, амбиция, стремеж към власт, шансове за успех.

– (C) Прибързаност, раздразнителност, упорство, импул-
сивност, кавгаджийство, склонност към болест и злопо-
лука. В случай на заболяване: висока температура. Екст-
равагантни искания, преумора.

6. Слънце към Юпитер

+ (C) Добро здраве, стремеж към власт и собственост,
признание, успех в преговорите (с властите), усет към
социалното, общителност, радост, удоволствие, малки
подаръци.

– Конфликти, произтичащи от арогантно и претенциозно
поведение, небрежност, екстравагантност, излишно
харчене, болест чрез неуместно хранене, конфликт с
началници или властови фигури, сблъсък на мнения в
договорните отношения.

7. Слънце към Сатурн

+ Хрисимост, упоритост, погълнатост, самоутвърждава-
не, уединение, скромност, творческа издръжливост,
концентрация, контакт с по-възрастни хора, постепенен
напредък.

– (C) Слаба конституция, принудителна скромност и
сдържаност, ограничения и трудности, склонност към
песимизъм.
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8. Слънце към Уран

+ Тенденция към промяна и реформи, нови планове,
изненадващи посещения или внезапни новини, любов
към свободата, гъвкавост, интуиция.

– (C) Внезапно възпрепятстване на плановете, дребни
спънки, внезапна дисхармония в любовния живот.

9. Слънце към Нептун

+ Възприемчивост към всички впечатления, живо въо-
бражение, ентусиазъм, склонност към мистицизъм, дълбо-
чина, вкус към пътешествия, съпричастност. Малък успех
в паричните въпроси.

– (C) Впечатлителност, разочарования, планове без
възможност за реализация, уклон към алкохол, никотин и
т.н., самозаблуда, измама, вражди.

10. Слънце към Плутон

+ Стремеж към власт, желание за подчиняване на другите,
водачество и повлияване на другите, самоутвърждаване.

– (C) Принуда да понася, заблуден фанатизъм, арогант-
ност, надценяване на себе си.

11. Слънце към лунни възли

+ (C) Желание за сдружаване и запознанство, взаимни
преживявания, сътрудничество, приятелство, връзки с
обществеността.

– Затруднено сътрудничество, бъркотия в общуването,
раздяла.

12. Слънце към асцендент

+ (C) Положително отношение към обкръжението,
постигане на признание, връзки с обществеността, жела-
ние да си важен.

– Дисхармонични връзка с околната среда, „накисване”
от другите, отчуждение.

13. Слънце към МС

+ (C) Съзнаване на целите, усърдност и прилежание,
развитие на личността, разпознаване на своята мисия,
положителна нагласа към живота, професионални пре-
димства.

– Смътни намерения, безцелност, погрешно отношение
към живота, неохота за работа.

Практически примери

Ако единствено Слънцето действа по транзит, няма
да произтече явно съответствие; тук се касае само за дела-
та от обикновеното ежедневие, неща, които повечето хора
дори не забелязват.

Например под транзитно Слънце в тригон с Венера
млад мъж среща приятелката си или жена получава любов-
но писмо; под Слънце в тригон с Марс служител в офис ще
бъде в състояние да си върши работата добре и ще получи
заслужено признание; под Слънце в съвпад със Сатурн
писател в усамотение ще е способен да се концентрира
върху работата си, докато в същия ден иначе би му се нало-
жило да преодолява трудности и пречки в обществения
живот; един мъж се порязва, докато се бръсне под Слънце
в опозиция на Марс и е раздразнен, защото трябва да отиде
на вечеря с рана на лицето.

Някога млад мъж написа в писмо под транзит на
Слънцето в квадрат с Марс: „През нощта на понеделни-
ка, докато се сключваше аспектът, сънувах, че съм на
сватбено пътешествие с мис X и беше толкова възбуж-
дащо еротично, че се събудих. Отново се унесох и за-
спах дълбоко, но целия ден бях все още много развълну-


