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Запознайте се с Марс 

Анализът на Марс, който ви представям в тази 
книга, е материал, с който особено много се гордея. Тук 
давам едно алтернативно тълкуване на Марс, което 
обаче едновременно с това си остава класическо. 

Марс е моторът в нашия живот. Той задейства 
процесите и определя както темпото, така и на-
чина на действие. Без да познаваме неговите осо-
бености и сила, трудно бихме могли да подредим 
пъзела на собствения си живот и да се свържем с 
личната ни истина. 

В начина, по който виждам, усещам и интерпрети-
рам астрологията, за мен е важно каква е предистори-
ята на всяка една планета в рождената ни карта, как 
тя е свързана с родовата система и какво точно озна-
чава това за нас на символно ниво. Много ми беше не-
приятно, когато учех астрология и не можех да получа 
адекватно обяснение защо картата ни е такава, защо 
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животът ни се развива така. В класическата интер-
претация на астрологическата наука, която изучавах, 
имаше едно много силно чувство за фатална предопре-
деленост, но нямаше обяснение защо именно се случва 
всичко. Често се обясняваше, че рождената карта е 
такава, тя е даденост, така са застанали планетите. 
Аз усещах, че не позицията на планетите определя жи-
вота ми, а че те символизират нещо повече, свързано с 
по-голяма енергия от мен, но също така и със свободна-
та ми воля. Затова и стигнах до моята интерпретация 
на астрологичното познание, която търси първопри-
чината, логичната свързаност и точното обяснение 
на всяка една планета. 

А хората, които искат силно да се впишат в об-
щата норма за щастие, която често се изразява само 
до това „да са живи и здрави“, не можеха да приемат 
поднесената информация, противопоставяха ѝ се. На 
някои от тях съчувствах – те бяха толкова далече от 
живота си, нямаха никаква представа кои са, живееха 
„в обувките“ на майка си или на баща си и се бяха загу-
били напълно и безвъзвратно. 

Тези хора нямаха нужда от консултация, изобщо не 
беше възможно да им се предлагат каквито и да било 
прогнози, нито можеше да се направи анализ на от-
давна забравената им личност. Те често ми заявява-
ха едностранно и категорично, че са много щастливи. 
По-сетивните от тях усещаха, че не е точно така, че 
има и друга истина, но осъзнаваха, че дори и тя да е 
тяхната, личната им истина, те не искат да я позна-
ват, защото би им донесла много болка. 

Тогава усетих, че зад позициите в картата ни има 
голяма предистория, но тази тема е така болезнена и 
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толкова малко комерсиална, че никой не се наемаше да 
се занимава с нея. Затова реших да го направя аз – за-
щото усетих, че астрологията, която се поднася и на 
мен самия в класическия си комерсиален, прогнозен ва-
риант, е принизена до псевдонаука, насочена към това 
да угажда на недоволни жени и да ги баламосва кога ще 
се омъжат. 

Астрологията е гениално езотерично познание, 
което може да бъде изучено технически от много 
хора, но от малцина може да бъде разбрано реално и 
в дълбочина.

Когато свързах астрологичното познание с тема-
та за родовата енергия, сякаш всичко ми се изясни и 
придоби смисъл. Тогава усетих колко дълбоко и точно 
може да е астрологичното познание, но и колко болез-
нено и трудно е за приемане. 

Разбирах защо „спрелите“ и отчаяни хора искат да 
отидат на астролог и той да ги излъже, че животът 
им може да се оправи отвън, без тяхната намеса. Но 
това никога няма да се случи. Разбрах обаче, че има и 
много хора – точно като мен, които нямат търпение 
да разберат себе си още по-добре и че тази астрология, 
която аз им предлагам, е правилният метод. За мен те-
мите за астрологията и родовата енергия са неделимо 
свързани. 

Затова в тази книга ще разберете какво символизи-
ра позицията на Марс в живота ви и как тази тема е 
свързана с родовата ви енергия, както и със собстве-
ното ви отработване на енергийните нива в живота. 
А също ще откриете и връзката ѝ със секса. 

Вярвам, че тази информация ще ви помогне да под-
редите по един още по-разбираем начин пъзела на соб-
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ствения ви живот и да го приемете с много по-голяма 
лекота и готовност. 

Тази книга е дълбоко свързана с „Очевидната скрита 
истина за секса“. Позицията на Марс се свързва именно 
с това как отработваме сексуалната си енергия, какво 
ни привлича в сексуален план и как бихме искали да ре-
ализираме секса. Това тълкуване ще ви помогне както 
да разберете по-добре себе си, така и партньора до вас. 

Желая ви едно вълнуващо пътуване в света на Марс!



Между пространствата:

 –  Но къде се намирам? Тук всичко ми е непознато!
 –  Дай си време да свикнеш и да осъзнаеш, че си в 

една нова реалност! – каза ми Гласът.
 – Усещам как енергията ми се пробужда, как ста-

вам все повече себе си. Изпитам толкова много гняв, 
ентусиазъм, агресия, радост. Какво да правя с тази 
енергия?

  – Време е да се запознаеш с „Тайните на Марс“. 
Нека приключението ти започне сега! 



ГЛАВА 1  
 

Марсовият период 
Между 35-ата и 49-ата година 

 от живота
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Зараждането на марсовата енергия

Марсовата енергия обикновено се свързва с мом-
чешката недодяланост, с прекаления ентусиазъм, с 
прибързаността, с агресията, с постоянния нагон. 
Очевидната скрита истина е, че това е най-ниската 
проява на Марс именно в неговия неосъзнат и незрял 
вариант – момчешкия. Това е периодът, в който тази 
енергия се заражда, затова тя е толкова незряла точ-
но в пубертета. 

По тази причина можем да кажем, че ние винаги усе-
щаме енергията на Марс, но първият по-осъзнат пери-
од на запознаването ни с нея е по време на пубертета. 
Тогава преливаме от енергия, тя дори ни идва повече 
и това ни тласка от една крайност в друга. Някак си 
това е времето на истинското запознаване с Марс, с 
първите опити за агресивно налагане на Аза, с първите 
сексуални контакти, с първата осъзната конкуренция. 

С годините отработването на тази енергия се про-



16

меня, узрява. Марс се свързва с класическото изра-
зяване на здравата мъжка енергия. Тя е центрирана, 
спокойна, свързана със собствения си център в жи-
тейски и емоционален план. Това е топлата енергия, 
която носи любов и отдава без страх. Това е енергия-
та, която не е агресивна, защото е авторитетна. Тя 
никога не напада, но умее добре да се защитава, и то 
не с юмруци, а с присъствие и думи. 

Това е мъжката енергия, която знае много добре 
мястото си в секса. Може да се свърже както емо-
ционално, така и физически. Знае какво е в състояние 
да даде и е наясно с това, което иска да получи. Това е 
енергията, до която всеки един от нас стига към 35-
ата си година и отработва през следващите 14 годи-
ни. Именно това е периодът на Марс в живота ни.

Енергията на тази планета става основната, коя-
то ние реализираме в живота си тогава. Тя се отъж-
дествява с осъзнатото действие, с ясните цели и 
тяхното постигане. 

Това е енергията на секса, който вече не гони брой-
ката, а иска да се успокои, да отдава, да получава, 
да се слива, да се наслаждава. Сексът, който не се 
мотивира само от красивото тяло, а от емоционал-
ната близост и от разбирането. 

Това е енергията на зрялото действие, която 
си поставя цели, знае какво преследва и е много на-
ясно защо го прави. 

За много хора това са най-успешните години от 
живота им, в които те постигат всичко, за което 
някога са мечтали и са си представяли. Периодът на 
личния успех, в който човек реализира цялата си сила 
и се наслаждава на постиженията си. Времето, през 
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което много добре знаем каква е силата ни, накъде 
искаме да я насочим и какво желаем да постигнем. 
Енергията вече не се пилее, тя се насочва лесно и ние 
реализираме мечтите си. 

Всичко това звучи повече от прекрасно. Може би 
тук е моментът да попитате: Защо тази енергия 
не се случва по този чудесен начин на всички? Ето и 
отговора: Защото тя може да бъде отработена от 
тези, които я познават, разбират и знаят как да я 
управляват. Да е благодатна за всеки, който се е ос-
мелил да приеме и прегърне мъжката енергия в себе 
си и се откаже от модела на обществото, което 
ни тласка цял живот да отработваме момчешката 
енергия. 

Ако влезете в периода на Марс с необуздана мом-
чешка енергия, възможно е той да ви се стори из-
тощителен, агресивен, вие да се чувствате слаби и 
провалени, да се лутате, да не можете да концентри-
рате енергията си, всичките ви начинания да се про-
валят, да сменяте работата си и да не успявате да 
намерите себе си. Може би това звучи тежко, дори 
трагично, но тук пак има решение. Дали вашето его и 
съзнанието ви ще позволят да стигнете до него и да 
го приложите на практика обаче е друг въпрос. 

Решението е да спрете да правите всичко, което 
сте правили до момента, което досега се е увенчало 
е неуспех и не е довело до положителен и констру-
ктивен резултат. Това може да е желанието ви да 
угаждате на майка си или на баща си, да работите 
професия, която не е за вас, да се опитвате да сте 
родител и партньор за пример, докато мразите и на-
казвате семейството си, и т.н. 
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След като спрете, е добре да се изолирате за из-
вестно време и да съберете енергията си. Хората, 
които искат да минат през този процес, но не ус-
пяват да се измъкнат от руслото на обичайния си 
живот, обикновено минават през тежки събития, 
които те самите определят като катастрофа, но 
реално именно това се оказва най-голяма помощ за 
тях. Често това може да включва уволнение, развод, 
заминаване в чужбина и раздяла с родителя, от кого-
то иначе не сте успели да се откачите, отлитане на 
децата от семейното гнездо. 

След като съберете енергията си, е време да се 
върнете към себе си и да си спомните какъв е вашият 
път, какво сте искали винаги да правите, какво ви се 
отдава, какво ви вълнува и да се опитате да върнете 
този ентусиазъм в живота си. 

А после да се върнете в света на социалното и да 
реализирате потенциала си по един здрав и осъзнат 
начин, който да ви направи щастливи и да допринесе 
за щастието на хората около вас. 

При някои хора този процес отнема малко – може 
и около година, при други повече, трети се загубват 
в него, четвърти се отказват от него. Важното е, 
че знаете решението, а как ще го приложите и кога – 
зависи само от вас. 

Жизнената ни енергия и нейното приложение са 
връзките ни с живота. Ако тази енергия протича 
конструктивно в живота ни, тогава ще сме щаст-
ливи. Ако не се случва така, няма как да се наслаж-
даваме дори на собствените ни успехи, защото ние 
следваме нечий чужд енергиен модел и не се иденти-
фицираме с тези постижения. 
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Никога не е късно да спрете да тичате по пътя, 
по който тичате, и усещате, че не е вашият. Поз-
волете си да потърсите и да намерите себе си!
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