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1. КаК работи астрологията?

За повечето хора астрологията се изчерпва с 
познаването на слънчевия знак (зодията) и всич-
ки очакват, че представителите на една зодия 
трябва да си приличат и да имат сходни моменти 
в живота.

Това не е напълно грешно, но слънчевият 
знак/зодията предполагат посоката, в която е по-
ела душата по пътя на духовното си развитие в 
този живот.

Освен слънцето в рождената карта има и още 
девет планети, които придават различни отте-
нъци на зодията и правят човек индивидуален и 
различен. Затова заключения само по зодията са 
несериозни и неслучайно хората не разбират дъл-
бочината на тази наука, ако досегът им е бил само 
с популярните форми на астрологията, които се 
представят в медийното пространство. 

Другите много важни компонента, изграж-
дащи личността, са позицията на асцендента в 
рождената карта и позицията на Луната, като 
понякога ролята на Луната в живота на хора-
та (при повечето жени е така) е по-значима от 
тази на зодията/Слънцето.

Десетте планети в картата предполагат каква е 
енергията ви, какви са силите ви, слабостите, по-
тенциалът в живота, а дванайсетте дома показват в 
какви сфери ще бъде приложен този потенциал.
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Освен това астрологията работи и с лунните 
възли, от които се вадят заключения какво е било 
миналото на човек и какви са основните му зада-
чи и предизвикателства в този живот.

Между всичко, изредено дотук, има и аспекти 
– те са сякаш кабелите, които свързват различ-
ните елементи и от тях зависи дали енергията ще 
протича добре, или ще има трудности.

Разбира се, има още много второстепенни еле-
менти в картата, като черната и бялата луна, ас-
тероидите, средните точки и т.н., но те по-скоро 
дават нюанси и пояснения на основната картина.

Затова е трудно да се правят глобални заклю-
чения – нещата са много индивидуални и е важен 
анализът на всеки един елемент, за да може да се 
постигне пълен анализ.

2. МъжКите и женсКите знаци  
в астрологията

Навсякъде в природата има полярност. В ас-
трологията също. За да има баланс и хармония, 
има Ин и Ян, мъжко и женско, тъмно и светло.

Знаците в астрологията – т.нар. зодии, също 
имат своите характеристики и се делят на мъжки 
и женски. 

Мъжките знаци са свързани с елементите огън 
(Овен, Лъв, Стрелец) и въздух (Близнаци, Везни 
и Водолей). Разбира се, между двете групи има и 

още едно делене, което е по оста силни (огън) –сла-
би (въздух). Силата и слабостта в астрологията се 
свързват с начина на изразяване на егото, тъй като 
Слънцето/зодията е синоним на егото в астроло-
гията. 

Най-натоварен с мъжка енергия е знакът на 
Овена, който се управлява от планетата Марс. 
На жените, представителки на тази зодия, им е 
по-трудно усвояването на типично женския жи-
вот, било то като визия, или поведение. 

Мъжките знаци са по-активни, дейни, агре-
сивни, склонни към промени. Те са по-независи-
ми, по-самостоятелни. Притежават мъжки тип 
мислене – по-логично, отколкото емоционално, 
по-трудно правят компромиси. Често се опитват 
да са водещи в отношенията.

Мъжките знаци се разбират добре помежду 
си и формират добри партньорства. Огнените 
знаци могат да изградят добри приятелства, но 
партньорството е по-трудно, защото за огнените 
знаци не е характерно да отстъпват и им е трудно, 
докато се нагодят към характерите си. Комбина-
цията между огнени и въздушни знаци е много 
позитивна и стабилна.

Женските знаци се свързват с елементите вода 
(Рак, Скорпион и Риби) и земя (Телец, Дева, Кози-
рог). Може би най-натоварен с женска енергия е 
знакът на Рака, защото той е и символ на майката. 
Раците са много мили, грижовни и чувствителни 
хора, способни на майчина грижа и отдаденост, 
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като това се отнася както до мъжете, така и до же-
ните, представители на знака.

Женските знаци са свързани с повече съобра-
зителност, чувствителност, мекота в поведението, 
компромиси, желание за обвързване и намиране 
на сигурност. Женските знаци са по-спокойни и 
по-самовглъбени. Те са по-склонни да изпадат в 
меланхолични състояния и да разчитат на парт-
ньора.

Разбира се, между тези знаци пак има делене 
на силни и слаби, като силните знаци принадле-
жат на „стабилната земя“, а слабите на „емоцио-
налната“ вода.

Женските знаци изграждат много стабилни, 
топли и дълбоки отношения помежду си, като 
комбинацията между водни и земни знаци е най-
добра.

Важно е да се подчертае, че при мъжкото и 
женското начало, макар и  странно,  отношенията 
между мъжки и женски знаци не са така хармо-
нични.

Разбира се, всичко зависи от личния хорос-
коп, като партньорството е нещо много индиви-
дуално. По принцип  представителите  на мъжки 
и женски знаци по-трудно постигат хармонични 
отношения поради съществени личностни разли-
ки. Тук още един път се затвърждава поговорката, 
че се привличат тези, които си приличат. 

3. КаКво е асцендентът?

Има много теории за важността на асценден-
та. Някои го пренебрегват, други му дават прека-
лено голямо значение при анализа на рождената 
карта.

Всъщност асцендентът е върхът на първи дом, 
още по-просто обяснено, това е първи дом от 
картата ви. За разлика от другите домове, които 
просто се наричат втори, трети, пети, т.н. (изклю-
чение са кардиналните оси), асцендентът си има 
свое име и затова е по-интересен.

Какво представлява първи дом и за какво от-
говаря? Това е на първо място изгряващият знак 
по време на вашето раждане. Асцедентът се сменя 
на всеки два часа.

Едно от най-важните неща, за които отговаря 
асцендентът,  е физическото тяло и начинът, по 
който изглеждате. Затова по един асцендент може 
да се предположи как изглежда човек. Примерно 
се смята, че хората с въздушни асценденти (Во-
долей, Везни и Близнаци) са по-привлекателни, 
хората с асцендент Козирог излъчват респект, хо-
рата с асцендент Скорпион са магнетични (по-по-
зитивен или негативен начин).

От друга страна, асцендентът е социалната 
маска, която си поставяме пред хората. Това е 
първото лице, което показваме при първа среща. 
Често от позицията на асцендента зависи как ще 
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