ЗНАЦИТЕ
Астрология, Хороскопи, зодиак, нумерология, любовна съвместимост, таро.

Натална карта на Гергана Георгиева
Астрологическа диаграма ( Астрологическия кръг)

Асцендент ♓︎ Риби
Хората с асцендент Риби имат тенденцията да са чувствителни, състрадателни,
емпатични, със слаба воля, дълго страдащи, замечтани, отлагащи, пластични,
впечатлителни, непрактични, нерешителни, душевни, сантиментални,
романтични, идеалисти, страстни, безгрижен, мързеливи, не са притеснени с
ежедневните делнични неща, разсеяни и в търсене на Светият Граал.
Понякога сте твърде разсеяни, че дори не обръщате внимание на настоящето.
Прекарвате живота си в мечти вместо да го живеете. Може да сте обсебени от
музика, танци, дори наркотици. Може да изпитвате такава самота, че нищо във
външният свят да не може да я излекува. Да оставате сами е абсолютна
необходимост за вас.
Вибрациите на този свят може да са ви твърде много на моменти. Много сте
чувствителни към състоянието на заобикалящата ви среда и можете да сте като
гъба, абсорбираща всичко около вас, за добро или лошо. Много сте привлекателни,
но трябва да се научите да бъдете по-практични и земни и как да концентрирате
силите си когато и където трябва.
Трябва да помагате на другите в живота си, но трябва да се научите да да не
оставята да се възползват от вас или да вярвате на всяка ревлива история.
Духовен урок който трябва да научите: Постоянство. Юпитер и Нептун заедно
управляват Риби, затова Юпитер и Нептун ще бъдат важни в наталната Ви карта.

Позиции на планетите по Знаци
Слънце в Козирог

Козирозите имат желанието да изкачват планини и да стоят изправят на
собствените си два крака, да работят за техните амбиции и тяхното спасение. Те
са консервативни, организирани, методични , традиционни, отговорни, честни,
ефективни, търпеливи, практични, авторитетни , дисциплинирани, сериозни и
целенасочени. Погледнато от отрицателната страна вие можете да бъдете

притеснени, песимистични, подозрителни, упорити и нетолерантни. Вие сте найщастливи в кариерата си, призовавате за честност и постоянство. Имате страх от
провал.
Вашата тиха външност ви прави да изглеждате самотни. Изграждате стена от
резерви, за да се предпазите от неблагоприятните ветрове на света около вас.
Нищо не пречи на вашите планове и амбиции. Вие се стремите към сигурност, като
държите здраво на дълга и отговорността. Работата е много важна за вас. Много
Козирози имат комплекс за малоценност, а това понякога е нещото, което им
пречи да се успеят. Те искат да изглеждат добре пред света.
Козирозите обичат да планират всеки ход, претеглят всички плюсове и минуси на
всеки въпрос преди това. Те са надеждни, особено в условията на криза. Винаги,
когато ги питат, те дават добри, практически съвети. Те са, като правило,
неагресивни хора и изразяват враждебност само като защита при нападение.
От време на време Козирозите могат да бъдат много чувствителни и да изпитват
болка, когато са сами, сякаш никой не ги разбира. Отрицателният Козирог ще
търси възмездие за злините, които са му направили. Козирози се нуждаят от хора,
но в същото време са склонни да се изолират от света, поради техния резерв и
страх да не бъде наранени. Те могат да бъдат много лоялни към близки приятели
и хора, които ги интересуват. Уважение и признание е важно за тях. Насърчението
и похвалата са от съществено значение при мотивиране на Козирога.
Козирозите се страхуват да не останат без материални придобивки, те трябва да
имат постоянни доходи. Техните постижения в живота се осъществяват
посредством стабилен напредък , а не чрез спекулация или схеми за бързо
забогатяване. Те имат силна самодисциплина и нищо не ги отмества от поетия
курс. Те ще се откажат от много удоволствия, за да постигнат целите си.
Усилената работа ги освежава. Козирозите са пестеливи и обичат да събират
неща. Те се гнусат от отпадъци. Това включва и празното губене на време – не
обичат да се говорят много и празни приказки. Козирозите говорят, когато имат
какво да кажат.

Козирозите са креативни, но те трябва от време на време да се научат да
преодоляват съмненията в собствените си сили и да работят върху изграждане на
доверие в себе си. Песимизмът в собствените си способности задържа развитието
им. Те трябва да се научат да вярват в себе си и да станат оптимисти.
Козирозите имат много търпение, което е добре, защото много от техните планове
се осъществяват със закъснения, срещат спънки и препятствия. Това ги учи на
послушание, което е по този начин им помага да се стремят към духовни
постижения, а не към материални такива. За тях работата е терапевтично
средство и е може би най-доброто лекарство за каквото и да било заболяване, с
изключение на преумората, която те са склонни да имат. Трудно е за един Козирог
наистина да се отпусне. Те са щастливи, когато заети, дори и в свободното си
време.
Козирозите са мислещи, самостоятелни хора. Липсва, може би, от личния
магнетизъм на някои от другите зодиакални знаци, те все пак са доста тактични,
състрадателни и отзивчиви. Техните собствени лични страдания им помагат да
разберат страданията на другите. В любовта, Козирозите са толкова романтични и
емоционални, както всеки друг, но обикновено те чувстват задръжки в
изразяването на емоциите си. Те са предпазливи при поемане на задължения, до
момента в който разберат, че чертите и начина на живот на партньора им са
съвместими с техните. След като се оженят, те рядко се развеждат, защото
чувстват, че всяка ситуация може да проработи, ако се потруди човек достатъчно.
Луна в Телец

Вашият емоционален характер е стабилен и това успокоява околните. Вие
обикновено сте уравновесени и миролюбиви и не е лесно да ви изкарат от кожата
ви. Можете да бъдете и доста големи инати на моменти, особено когато става
въпрос за правене на промени, които са емоционални по природа или които
изискват емоционална настройка. Вие търсите сигурност и често очаквате тази
сигурност да идва от материални владения и ресурси. Следователно, вие желаете
да събирате материални блага и пари. Вие се придържате към нещата от
миналото. Нужна е ви е много обич и близост, за да успокои чувството ви на
несигурност. Но понякога се държите с хората прекалено свойски. Вие очаквате
лоялност в любовта и сте много предани на тези, които се грижат за вас. Имате
склонността да се отдадете на чувствени удобства и дейности. Яденето на обилни

или сладки храни ви се струва, че ви дава сигурност. Вие може да имате проблем с
теглото. Храната може да се превърне в заместител на емоционалната
удовлетвореност и любов. Вие сте находчиви, определени и упорити. Вие може би
сте късметлии. Вие сте най-щастлив, когато работите с ръцете си, вероятно нещо
със земята или неща от земя/глина/. Вие мразите болестите и болката и се
страхувате от тях. Твърде голям комфорт в статуквото може да ви попречи да
направите необходимите промени. Не бъдете твърде сковани в мислите или
постъпките си.
Меркурий в Водолей

Вашите мисли ви правят да бъдете уникални, необикновени, ексцентрични,
неконвенционални, странни и може би малко изпреварили времето си. Вие сте
прогресивни и нетрадиционни мислители и сте отворени и възприемчиви към нови
технологии и открития във всяка област. Вие вярвате, че човечеството може да
реши проблемите си чрез творческо използване на интелигентност, изобретателни
умове и научни принципи. Вие сте малко по-нетърпеливи с тези, които са
консервативни и лишени от въображение и тези, които се страхуват, може би да
си помислят за нови неща и идеи. Да бъдете в крак с най-новите разработки и
технологии, е забавно за вас. Четенето на научна фантастика помага и ви дава
храна за размисъл относно радикално нови начини за възприемане на нещата.
Имате силен хуманитарен импулс и се радвате като участвате в съвместните
усилия на групата, които са съвременни и иновативни. Имате гъвкав,
дисциплиниран, практичен и оригинален ум. Вие сте интуитивни и находчиви, с
възможности да проникнете зад маската, която носят другите. Вие следвате
собствените си убеждения, независимо от това, което другите мислят за вас и
имате възможността да изразявате своите идеи ясно, така че другите лесно да
разберат. Погледнато от отрицателната страна може да бъдете ексцентрични,
бохеми, радикални, революционни и инати.
Венера в Козирог

Любовта и обичта се изразяват по предпазлив, резервиран и сериозен начин. Може
би не сте толкова демонстративни към тези, които обичате. Вас ви интересува
това, което другите хора мислят за вас и вие пламенно желаете любов и
признателност, но вашия отговор е резервиран да изглежда, че наистина сте

много самостоятелни. Повърхностните взаимоотношения не ви интересуват
изобщо. Вие сте предпазливи и сериозни към любовта и искате дълбока, истинска,
трайна любов. Вие сте старомодни и харесвате традиционното отношение на
ухажване и любов и ще останете верен на любимия човек в добри и в лоши
времена. Вие може да бъдете привлечени от по-възрастни хора, емоционално
зрели и надеждни и такива, да могат да осигурят сигурността, която желаете. Вие
сте склонни да бъдете лоялни, надеждни, търпеливи и непоколебими. За вас
любовта може да се съпостави с практическите аспекти или въз основа на
нуждите на сигурността. Може би ще се ожените за пари или състояние. Вие
имате силно желание да се предпазите от нараняване и това може да ви предпази
от предателства в любовните дела. Вие може да бъдете много егоистични и
ревниви или студени и пресметливи, ако Венера е зле аспектирана. Възможно е да
имате една интензивна амбиция и желание за престиж и висок статус.
Марс в Овен

Вие сте агресивни, пионерски и приключенски настроени и винаги с перспектива
за стартиране на нови проекти. Вие мразите сдържаността и не обичате да ви се
казва какво да правите или как да го направите. От време на време можете да
бъдете вироглави, импулсивни и нетърпеливи. Вие върви след това, което искате с
голямо усърдие и не приемате „Не“ за отговор. Вие обичате конкуренцията и
всичко, което ви позволява да тествате или да докаже себе си. Сътрудничеството
не е вашата силна страна и можете да бъдете много своенравни, погълнати в себе
си и егоисти. Вие сте самоуверени и мразите зависимостта или да разчитате на
другите. Вие искате да бъдете себе си и да правите нещата по свой си начин, дори
и това да не е най-добрия. Вашият най-добър талант е за получавате нещата
бързо. Ако първоначалния успех не идва бързо, може да се уморите от този проект
и да се преместите към друг. Да сте поддържащ не е вашата силна страна.
Дългосрочните усилия не са толкова привлекателни за вас, както бързите,
краткосрочни въпроси, които можете да завършите с бързо, така че можете да
започнете нещо друго. Енергията и ентусиазма са силна ваша страна.
Самоконтролът е важен за вас . Трябва винаги да бъдете във физическа активност
и да поддържат формата си. Вие можете да бъдете предразположен към
инциденти, дължащи се на прибързаност. Трябва да се научите да се придържате
към един проект, докато не приключи, преди да се прехвърлите на друг. Трябва
да се научите да управлявате вашия темперамент и импулсивност.

Юпитер в Телец

Вие желаете да разширите света около вас с практически и осезаеми, материални
неща. Наградите, които очаквате от вашите усилия трябва да бъдат материални в
природата. Като жест на благодарност, простото „благодаря-ти“ не е толкова
добро, колкото нещо малко под формата на нещо конкретно, така че да можете да
задържите и да видите. Вие сте щедри с вашите вещи и споделяте свободно това,
което имате. Вашият характер има тенденция да бъде малко по-екстравагантен
или снизходителен и това е вашата природа. Можете да бъдете упорити в своите
философски или религиозни вярвания, които се нуждаят от доказателства, преди
да започнете да вярвате. Налице е страх от болест и болка. Пари и материални
придобивки могат да дойдат при вас, но вие трябва да използвате ресурсите си
разумно, иначе те ще ви вкарат в неприятности. Голямата слабост към обилна или
сладка храна може да ви доведе до наднормено тегло. Следва да наложите
контрол на устата си и на низките си страсти.
Сатурн в Козирог

Вие сте амбициозни, имате добър самоконтрол и организаторски способности.
Можете да бъдете дисциплинирани, търпеливи, твърди работници, които в крайна
сметка получават заслужени награди. За вас темите са дълг и отговорност са
много важни. Вие разбирате, че времето и страданието служи на целите и, че
щастието не е крайната цел на съществуването. Може да откриете, че е трудно да
се поделите енергията си между работа и забавление. Вие имате възможността да
прилагате абстрактни понятия в конкретни условия. Може да изпитате чувство на
самота и неадекватност и би могло да бъде една от причините, поради които сте
склонни да работите толкова дълго и трудно. Погледнато от отрицателната
страна, престиж и обществено положение може да бъде изключително важно за
вас и вие ще бъдете изкушени да направите каквото трябва, за да ги придобиете.
Егоизмът и голямата любов и желание за власт, може също да присъстват.

Планетите по домове
Слънцето е в 11 дом

Вероятно имате желание да вдигнете мерника си на по-високо ниво и да търсите
идеи, които биха били от полза за групата. Или може да пожелаете да поставите
Вашите собствени цели и желания над желанията на групата. Имате способността
да се сприятелявате, а много от приятелите Ви са хора, които са влиятелни и
владеят властта. Радвате се да работите с групи. Вие сте отговорни, либерални и
широкомислени. Вие сте човеколюбец, който би бил по-скоро популярен,
отколкото влиятелен. Имате организационни способности и вероятно ще поемете
лидерската роля в групови дейности или приятелски срещи.
Луната е в 1 дом

Честата смяна на настроения и променливостта са ключови думи за Вас. Тези
емоции могат да доведат до голяма нерешителност, несигурност и неубеденост.
Съзнанието за външния Ви вид може да доведе до промени в настроението. Вие
сте чувствителни и може би се притеснявате твърде много от това, което хората
мислят или говорят за Вас. Забравете за удоволствието на всички (няма как да се
угоди на всички) и вместо това се съсредоточете върху това да вършите всичко
възможно. Наберете самоувереност и кураж да бъдете различни и не
позволявайте да да Ви пречупят. Можете да бъдете много чувствителни към
Вашата среда, така че не отивайте на места, които биха могли да предизвикат
лоши чувства или лоши спомени. Вашето подсъзнание е много силно и понякога
доста неуправляем. Бъдете по-малко чувствителни към реалните или
въображаеми слабости на хората около Вас. Отнасяйте се позитивно. Можете да
бъдете доста неспокойни и импулсивни. Майка Ви може би Ви е засегнала много
през детските години. Някои от силните Ви страни и много от слабостите Ви
вероятно се дължат на това. Нейното влияние е и може да продължи да бъде
силно, както за добро, така и за лошо. По отношение на призванието: акцентът е
върху Вашата индивидуалност. Опитайте се да намерите нещо, което Ви
позволява да изразявате собствената си уникалност в работата си. Намерете
нещо, в което наистина можете да вложите сърцето и душата си. Без тази
дълбока емоционална връзка просто ще преминете през движенията и ще бъдете
нещастни в работата си.

Меркурий е в 11 дом

Вие разполагате с оригинален, цялостен, адаптивен и интелектуален ум. Вашите
цели са получени чрез използването на ума си. Вие избирате приятели, които
стимулират ума ви, може би по-млади приятели. Намирате го стимулиращо да
разговаряте с тези приятели, които споделят противоположни мнения. Вие
можете да бъдете говорител или секретар на любимата си група или организация.
Венера е в 10 дом

Вашият приятен нрав и хармонична природа ще ви направят популярни в
кариерата си и в света като цяло. Хората искат да правят много и хубави неща за
вас, което може да ви доведе до мързел, ако злоупотребявате с тази енергия. Вие
имате любящ и приятелски подход към света с общо отношение на оптимизъм.
Това разположение може да бъде по-благоприятно за публично говорене и пеене.
Вашият глас може да се използва, за да се молите и да вдъхновявате хората. При
тази позиция обикновено се предоставят удобни финансови обстоятелства.
Марс е в 1 дом

Имате изобилие от физическа енергия. Понякога имате толкова много енергия, че
ставате безотговорни, импулсивни и невнимателни. Може да сте преживяли
различни порязвания и изгаряния по главата и лицето, които да са оставили
някакъв белег. Вие сте самоуверени, независими, нетърпеливи и искате да
направите нещо свое. Имате добри организаторски способности. Вие обикновено
сте самоуверени. Пазете се от инциденти, дължащи се на вашата импулсивност.
При боледуване ви тресе повече от обикновено.
Юпитер е в 2 дом

Имате възможността да бъдете финансово успешни. Парите сякаш сами идват при
Вас и най-вероятно никога не сте пропускали вечеря през живота си. Вие сте
оптимисти и сте уверени в талантите и способностите си. Вашите идеи и
инвестиции почти винаги успяват, благодарение на добрата Ви интуиция. Обичате
материалните неща и може да се наречете късметлии. Убеждавате хората да Ви

се доверят и може да получите финансова помощ от някого, за да развиете
идеалистичните си идеи. Внимавайте да не станете прекалено разглезени и
екстравагантни. Ограничавайте желанията си за сладко и десерти.
Сатурн е в 10 дом

Вие сте самоуверени и независими, с добър бизнес и организаторски способности.
Успехът при вас идва бавно, чрез постоянство и упорита работа. Трябва да
приемете вашите отговорности, в противен случай животът ще бъде поредица от
неуспехи и провали. Преследването на власт и използването на други, за да
получите това, което искате, ще доведе до вашия провал. Вие трябва да
контролирате своите амбиции. Бъдете внимателни когато изгаряте мостове зад
себе си – може да се наложи да премине обратно по тях. Може да имате трудности
с всеки един от родителите, защото тяхната дисциплина и строгост са големи и
контролират живота ви.
Уран е в 10 дом

Вие не сте конформист и не търсите стабилна кариера, която да е без особени
събития и да е често срещана. Вие сте много независими и можете да искате да
бъдете самостоятелно заети лица. Вашият бунтарски характер, може да ви накара
да правите точно обратното на това, което се казва да направите във
длъжностната ви характеристика. Вашето силно въображение, интуиция и
творчество ще подхождат на всяка кариера, която изберете. Внезапни промени в
богатството добито от работата са вероятни. А кариера в електроника, компютри,
изобретения, метафизиката или механика е възможна.
Нептун е в 10 дом

Странни и объркващи неща могат да се случват по отношение на кариерата ви и
вашето израстване, за да бъдете успешни. Силен идеализъм е характерен за тази
позиция, така, че трябва за държите очите си отворени с краката ви за бъдат на
земята. Кариерата ви може да включва нещо артистично, вдъхновяващо,
хуманитарно, драматично, реклама или медиум. Tеатърът, химията, психическите
дейности, фотография или взаимоотношения с наркотици са възможни кариери за
вас. Вашият публичен образ може да има своите възходи и падения, дължащи се

на сили извън вашия контрол. А чувството на отхвърляне от единия или двамата
родители е възможно.
Плутон е в 8 дом

Вие притежавате силна интуиция и добра бизнес мисъл. Имате аналитичен ум,
смелост, сила на духа и интерес към метафизичния свят. Вие можете да имате
ясновидски способности. Имате възможност за наследство. Възможно е да имате
грижа или затруднение за пари чрез брак или чрез бизнес партньор. Не може да
имате финансови сътресения и трансформации. Вие търсите смисъла на живота и
можете да се развие интерес към смъртта и задгробния живот. Искате да знаете
как Вселената оцелява. При тази позиция се развива прозрение, самосъзнание,
независимост и регенерация. Всяка тенденция да доминирате, контролирате или
да притежавате другите трябва да бъде разгледана по положителен начин.

Планетарни аспекти

Слънце опозира на Марс

Вие сте по-загрижени за собственото си самосъхранение, отколкото за нуждите и
интересите на другите. Имате борбен дух и сте в конкуренция с тези около вас.
Трябва да се научите как да си сътрудничите и как да правите компромиси.
Вашите желания се изпълняват толкова по-добре за вас, колкото повече ви липсва
самоконтрол. Вие сте егоисти понякога, често чувствате, че трябва да се борите,
за да получите това, което искате и сте склонни да поставите себе си на първо
място, което дразни другите. Имате нужда да сте прави, дори когато не сте. Вие
имате затруднения да прощавате на другите и да казвате, че съжалявате. Вие
имате много енергия и жизненост, но трябва да бъдете внимателни, да не ги
разсейвате в непродуктивни действия. Вие сте прибързани, нетърпеливи и
понякога безразсъдни. Имате нужда да мислите, преди да действате. Вие не
харесвате формите на лишаване от свобода и възставате против това. Вие имате
проблеми с началниците си и това може да повлияе на кариерата ви. Имате огнен
темперамент и склонност към злополуки. Вие трябва да бъдете внимателни. Лесно
се разочаровате и се оттегляте ако не стане по вашия начин. Вашите импулсивни
действия могат да ви поставят в много трудни ситуации, включително може да
станете комарджия. Често изразявате нетърпение и гняв, които сте склонни да
изсипете върху тези, които са най-близо до вас.
Ако можете да научите как правилно да насочвате вашата енергия, тогава няма да
има ограничение за вашите постижения и успехи. Но това ще стане със
самодисциплина, самоконтрол, сдържаност, търпение, постоянство и воля. Трябва
да разберете, че вашите собствени лични желания не могат да бъдат в
съответствие с желанията на вашия дух и това е, което е причина за целия стрес,
който чувствате вътре. Потърсете вашия Висш Аз и след това можете да
превърнете много от тези негативи в позитиви. Пречките, които срещате във
връзка с осъществяването на вашите лични желания, са за да ви помогнат да
останете в съгласие с желанията си. Имате необходимата увереност и смелост,
които са от значителна помощ за вас, защото с този аспект срещате много пречки
в живота си. Вие просто трябва да развивате самоконтрол.
Слънце хармонизира с Юпитер

С вашият оптимизъм и жизнерадост печелите много приятели и това ви помага да

успеете в живота. Вие имате много голяма доза самоувереност, която привлича по
невероятни начини. Вие искате да се обогатите чрез някакъв вид философия. Този
аспект ви предпазва от опасности и вреди. Вие сте ентусиазирани и си
взаимодействате добре социално с останалите. Този аспект дава и определена
мярка на материалното богатство. Имате големи амбиции, но не се борите много и
е трудно да ги постигнете. Вие сте щедри с голямо сърце, надеждни, искренни,
честни и идеалисти със силно чувство за справедливост, честност, етика и морал.
Вие не обичате отмъщенията и това няма да застраши вашия характер и
репутацията ви. Вие работите върху контрола на егото си чрез някаква религиозна
или друга философия. Този аспект носи много щастие в живота за вас, защото сте
спечелили обезщетения в предишни животи, като сте били мили и внимателни
към другите.
Луна опозира на Меркурий

Вие сте ясни, изразителни и остроумни, но може да нямате достатъчно
постоянство и дълбочина, както в мислите, така и в действията. Вашата памет не
е толкова добра и ви липсва психическа стабилност. Може да се окаже трудно да
вземете каквато и да е решение и то ще бъде предмет на много притеснения,
обикновено за тривиални неща, които никога не се случват. Интелектуалните ви
навици може да дразнят другите. Вие имате склонност да клюкарствате зад гърба
на другите хора. Облягате на истината само за собствените си цели. Имате
естествен интерес към хората и техните вътрешни мотивации, чувства, личен
живот и преживявания. Вие сте добър слушател и имате талант да получавате
информация за живота, мечтите, желанията на другите хора, за неща, които са
лични и имат значение за тях. Вие имате особен интерес към миналото.
Интересувате се от споделянето на истории – напр. личната история ( детството и
началото на семейни преживявания , генеалогия и т.н.) или с корените и
произхода на обществото ( археология, митология, история и др.). Вие сте
носталгично настроени и се радвате да слушате житейските истории на други
хора и да обсъждате вашите собствени преживявания и чувства.
Трябва да намерите баланс между ума и емоциите си, като трябва да се научите
да проявявате емоционални реакции, само когато има причина. Имате остър ум, но
може би имате и остър език, който наранява другите хора. Вие трябва да
„преброите до десет“ преди да заговорите, за да сте сигурни, че думите ви са
конструктивни и се основават на смесица от чувства и разум. Вие сте неспокойни и
нервни и можете да бъдете много раздразнителни на моменти. Вие имате голяма

нужда да бъдете разбирани и обичани.
Луна хармонизира с Венера

Вие инстинктивно знаете как да накарате хората да се чувстват ценени, обичани,
обгрижени, приети и сигурни. Вашата замисленост и ежедневните ви актове на
доброта ви правят обичан от всички. Вие се радвате на добри отношения с жени.
Вие сте емоционално изпълнени чрез художествено изразяване, независимо дали
това е живопис, поезия, музика или пеене. Вие имате чувство за красота, хармония
и лукс. Това е отразено в дома ви, който сте създали за себе си и за своите близки.
Не харесвате лошите маниери. Aпетита ви за прекалено сладка или твърде много
храна трябва да контролирате. Също трябва да контролирате и склонността ви да
търсите лесен изход. Вие може да бъдете мързеливи на моменти. Хората, които
обичате, усещат, че наистина ви е грижа за тях. Вие сте много популярни, добре
харесвани и е забавно да сте наоколо. Обичате като цяло хората и се
наслаждавате на работата с обществеността. Вие сте щедри и привлекателни и
бихте могли да бъдете и съвършената домакиня/домакин. Вие сте се научили как
да се балансирате вашите емоционални нужди, така че нямате желанието да
притежавате тези, които обичате.
Луна съвпада с Марс

Имате много емоционална енергия и вие трябва да се научите как да я
канализирате с конструктивни усилия, за да запазите равновесието си и здравия
си разум. Вие смятате, че трябва да бъде постоянно заети и ставате нетърпеливи
и раздразнителни, ако нещо или някой ви забавя или ви кара да чакате. Имате
избухлив нрав и резки промени в настроението. A бурния ви семеен живот може
да е в резултат на вашата склонност да се борите за това, което искате и не
правите компромиси и не си сътрудничите. Вие наистина сте изключително
конкурентни. Имате независим дух и не ви харесва да бъдете спирани по какъвто
и да било начин. Вашият импулс и нетърпение трябва да бъдат поставени под
контрол. Често сте подложени на произшествия, порязвания и изгаряния заради
вашето бързане и невнимание. Вие като цяло сте топли и нежни, но в същото
време може да сте доста трудни за хората около вас и понякога сте много упорити
и сте склонни към критична оценка на другите. Вие се дразните и сте
нетърпеливи с хората, които са по-бавно от вас. Този аспект укрепва вашето

здраве и жизненост.
Луна хармонизира с Сатурн

Вие имате добър контрол на емоциите си и този аспект е склонен да ги задържа,
дори и при най-лошите ситуации. Имате спокойствие и баланс, които ви дават
възможност да действате хладно и по ефективен начин, когато повечето хора
около вас губят разсъдъка си. Вие сте в състояние да се запазите обективността
си по време на емоционален стрес. Този аспект задълбочава съзнанието и дава подобра концентрация и фокус. Имате силно чувство за отговорност и другите могат
да разчитат на вас да успеете да спазите обещанията си. Вие сте верни на вашите
приятели и близки. В трудни ситуации, вие сте в състояние да запазите
спокойствие и да се намерите правилното решение. Вие обикновено сте
конвенционални, традиционни и сериозни във вашите мисловни навици. Може да
има моменти, когато имате проблеми с изразяването си на обич към другите.
Трябва да се научите как да изразявате топлината и любовта си към другите и да
им кажете, как се чувствате. Вие сте самоуверени, систематични, организирани,
внимателни и пестеливи в бизнес делата, и тактични и дипломатични във всички
отношения с другите. Вашето търпение и постоянство са привидно безкрайни. Вие
сте отговорни и надеждни, почтени и справедливи.
Луна хармонизира с Уран

Умът ви винаги е нащрек, бърз и оригинален, както и интуитивен и ярък в своите
фантазии. Имате изобретателски способности и сте привлечени към окултните
изкуства и науки. Вие имате интерес и способности по астрология, електроника
или компютри. Вие сте без задръжки и много спонтанно и често ще направи нещо
неочаквано или смешно, за да отпуснете хората и да ги измъкнете от техните
коловози. Вие обичате да се чувствате свободни и неограничени. Вашият живот е
пълен с много видове необичайни преживявания, които носят внезапни и
неочаквани промени. Имате много оригинални идеи, концепции и цели, които
могат да бъдат много полезни за другите. Виждате всички страни на всеки въпрос
или проблем. Но вие може да нямате необходимото постоянство. Вие сте
иновативни, забавни, оригинални и късметлии. Вас ви привлича новото и
различното, защото това ще доведе до вълнение в живота. Можете да признаете
необходимостта от контролиране на вашите емоционални изблици.
Луна хармонизира с Нептун

Имате прекрасно въображение и сте много чувствителни и интуитивни. Вие сте
нежни, благи, романтични, симпатични и състрадателни. Винаги сте там, когато
трябва да чуете проблемите на другите хора и никога не ги съдите за това, което
те са направили . Вие сте идеалист и вдъхновяващи и намирате голямо
емоционално удовлетворение чрез изкуство, било то рисуване, музика, театър или
танци. Може да се интересувате от фотография или имате нещо общо с морето.
Вие сте в състояние да жертвате собствените си нужди, ако това ще означава да
помогнете на друг. Вие сте много креативни и трябва да изразите себе си и по
този начин да останете емоционално балансирани. Вие имате интерес към
метафизиката или окултните науки, както и такива способности, макар и да не сте
ги открили до сега. Вие сте особено настроени към вибрациите в обкръжението
ви, обръщате внимание на хората и ситуациите, с които сте заобиколени.
Красотата и хармонията на заобикалящата ви среда има много силен ефект върху
вашите емоции. Вие винаги се стремите да се запази мира, да се избегне
конфронтацията и всички да са щастливи. Давате безрезервно времето си, за да
помагате на другите и в това отношение сте напълно безкористни. Вие имате
голяма нужда да бъдете в услуга на другите. Вашите сънища може да са
пророчески.

Меркурий опозира на Плутон

По природа проявявате интерес към всичко потайно. Обичате да си играете на
детектив и да изравяте скритата информация. Не ви е достатъчно да се доберете
до знанието, вие трябва да влезете в дълбочина, за да откриете истината. Падате
си по добрата мистерия и теми като смъртта, умирането, прераждането, секса и
мистични или природни методи на лечение са ви изключително интересни. Трябва
да знаете какво правят и си мислят останалите, но самите вие рядко споделяте
какво ви се върти в главата. Поради влечението си към проучване и разследване,
може би се интересувате от психотерапия, психоанализа или консултантска
дейност като цяло. Имате невероятна способност да се съсредоточавате и
притежавате остър ум. Преценявате хората и ситуациите ясно и бързо. Много сте
наблюдателни и малко ви убягва. Като рентген сте за намеренията и желанията
на околните. Отвъдната страна ви впечатлява силно.
Любимо четиво за вас са детективските романи, шпионските истории. Вие просто
искте да научите всичко в области, от които повечето хора никак не се вълнуват.
Притежавате ясно изразено мнение, което повлиява останалите. Някои смятат, че
сте вманиачени във вярванията си. Помнете да оставяте място за чуждо мнение.
По този начин ще научите дори повече в сферата, която ви вълнува. И на последно
място – притежвате доста опъната нервна система, което може да ви направи
нетърпеливи и раздразнителни. Трябва да се научите да си давате почивка.
Склонни сте да проявявате недоверие, дори параноя. Не се въвличайте до крайна
степен в идеите, което ви допадат, защото някои могат да бъдат фанатични.
Когато другите не са съгласни с вас, се палите. Трябва да се научите да
изслушвате внимателно чуждата гледна точка и да си давате сметка дали не сте
сбъркали вие самите. Вярването, че винаги сте прави, не е истина. Преди да
отхвърлите дадена идея я обмислете. Този аспект ви превръща в „Тома неверни“ и
се налага всеки път да видите първо доказателствата.
Венера съвпада с Сатурн

Да проявите интимност с друг не е лесно за вас. Вие сте били наранени в миналото
и не сте склонни да се отваряте към другите, защото ви е страх да се нараните
отново. Това е болезнено преживяване и сте решени вътре в себе си, че ако не
стигате до близост, тогава няма да се нараните: „Аз съм една скала, аз съм един

остров „. В резултат на опита си, хората могат да си помислят, че са студени,
надменни, безчувствени и незаинтересовани. Предизвикателството тук е за вас да
се научите да се отворите и да се доближите до хората , независимо от
възможните последици. Трябва да се помни, че не можете да намерите истинската
любов, ако не желаете да дадете първо любов, независимо от резултатите.
Любовта не е бартер и не можете да очаквате всеки, когото обичате, да ви върне
обичта обратно. Това не е начин, който работи. Този аспект се опитва да ви научи,
че любовта е универсална и всеобхватна.
Може да се окаже трудно да вярвате на хората, защото помните последните
болезнени преживявания, така че ще ви отнеме време, да свалите всичките си
бариери и защити. Вие може би смятате, че сте недостоен за любов и не можете
да измислите много причини, защо някой трябва да ви обича. Но, този тип мислене
е една илюзия. Имате право на любов толкова, колкото и всеки човек, но любовта
носи отговорности. Вие сте достойни за любовта и имате много време да й се
насладите, но трябва да промените вашите нагласи. Хората ги е грижа за вас, но
те ще са склонни да ви оставят, ако чувстват, че не ги чувате. Изразете емоции си
и вземете шансовете си. Те няма да ви убият, ако ги пуснете.
Вие трябва да се научите да цените и обичате себе си повече и да изразявате
своята благодарност към другите по-открито. Не с материални подаръци, а честно
и с истински емоции. Имате сложен емоционален характер. Вие сте много лоялни
и непоколебими към тези, които обичате. Това е възхитителна черта. Вие сте
склонни да бъдете много сериозни и отговорни в отношенията си. Вие може да сте
привлечени от забележимо по-стари или по-млади партньори. Опитайте се да
бъдете по-малко чувствителни и да прощавате, когато си мислите, че любимия
човек ви е пренебрегнал. Имате нужда да се чувствате сигурни и ако не го
направите, след това , сте склонни да се хвърляте в недоумение. Всичко е
отрицателните емоции на повърхността след това.
Може да се окаже трудно да покажете любовта физически. Не бъдете скъперник с
чувствата си, както и с вещите си. Скъперничеството не ви служи добре. В края на
краищата, нищо няма да можете да вземете с вас, когато си отидете. Така че
използвайте всичко сега, дайте си малко щастие. Може би вие робувате на
тенденцията да се равнявате по неща, които притежавате, те да ви дават
сигурност. Това е още една илюзия. Вие наистина не ставате по-малко сигурни,
ако раздадете част от притежанията си. Всъщност, единственото богатство, което
имате е това, което подарявате на другите. Това е още един урок, който трябва да

научите. Вие сте надежден приятел, на когото може да се вярва.
Венера съвпада с Уран

Вие сте раздразнителни, спонтанни и лесно се предизвиквате емоционално и
сексуално. Вие сте склонни да се хвърляте и да излизате от любовта много бързо
и имате малък самоконтрол или загриженост за коректност, когато чувствата ви
са объркани. Вие сте уникални, малко ексцентрични и нестандартни и нямате
нищо против да експериментирате. Вие обичате вълненията, особено в
емоционалния си живот. Можете да се насладите на тръпката от преследването и
разделянето, когато нещата започват да ви отегчават. Вие предпочитате
нетрадиционни взаимоотношения, такива , които ви дават много свобода и
независимост, като не ви харесва да се чувствате обвързани. Всъщност, вие може
умишлено да избирате партньори, които са недостъпни, защото така дълго
нещата ще са далеч от „получаване“ и ангажиране. Вие не харесвате да се
чувствате прикрепени близо към взаимоотношения и предпочитате да останете
откъснати от всичко това.
Имате твърде необичайно и експлозивно емоционално естество. Променяте се
емоционално толкова лесно, колкото посоката на вятъра. Вас ви смущават
емоционалните възходи и падения, които не разбирате, и имате склонността да
обвинявате всеки, който ви се изпречи за това. Щурите емоционални приливи
които чувствате отвътре са, защото творчеството не може да намери достоен
израз навън. Използвайте вашите прекрасни, творчески способности и интуицията
си за достигане на нещо креативно – художествено или музикално. Тогава няма да
бъдете чак толкова в ръцете на своите хаотични емоции.
Вие имате много личен магнетизъм и сексапил . Другите ви намират за много
съблазнителни, вълнуващи и интересни. Вие сте неспокойни по природа, пътуване
би било добре за вас, тъй като ще ви даде възможност да задоволите
любопитството и страстта си за пътешествия. Промяната е необходима за вас и по
един или по друг начин вашия живот ще бъде изпълнена с нея. Като цяло, не ви
пука какво мислят хората за вас или за начините, по които се отнасяте към света и
към другите. Вие ще направите това, което искате. Трябва да упражнявате
самоконтрол над вашата чувствена природа.

Венера съвпада с Нептун

Вие сте склонни да бъдете това, което някои хора наричат безнадежден романтик.
Вие сте настроени много идеалистично за любовта и романтиката. Склонни сте да
поставяте вашия любим човек на пиедестал, а това може да доведе до неприятни
усещания, когато обичаният не отговори на вашите чувства, следва огромно
разочарование и обезверяване, лошо самочувствие и настроение. Трябва да спрете
да гледате на света през розови очила и да видите неща такива каквито са
наистина, кое е лъжа и кое илюзия.
Друга важна част на този аспект е, че може да не намерите човек, който да
отговаря на вашите представи за идеална „половинка“ и това да се окаже само
една фантазия. Може да употребите много време а дори целият си живот в
търсене на г-н или г-жа „Перфектни“. Колкото по-рано разберете че няма идеални
хора, няма рицари на бели коне, които да ви спасят, толкова по-добре. Спрете да
сънувате – но си запазете мечтата.
Има опасност от погрешно възприятие и изграждане на взаимотношенията с
партньора. Вие или вашият партньор може да се почувствате длъжни да играе
ролята на мъченик, жертва или спасител. Двама равностойни партньора са найважното за една връзка.
Вие сте чувствителен човек, който се радва на по-фини и естетични неща в
живота. Вие желаете хармония и красота и най-вероятно имате влечение към
изкуството, рисуване, музика, танци или театър. Имате артистични или мистични
наклонности. Това е част от вашият чар, заради което ви харесват. Несигурност в
любовните отношения. Не забравяйте, че всеки има слабости, но направете найдоброто на което сте способни, това иска вселената от вас.
Марс хармонизира с Уран

Вие сте динамични, решителни, бързи, импулсивни, иновативни и най-вероятно
добри техничари. Отговаряте на всяка ситуация почти моментално и предпочитате
спонтанността пред рутината. Харесват ви занимания с физически активности,
които изискват бързи рефлекси и добро чувство за ритъм. Притежавате голямо
количество нервна енергия и жизненост примесени с непрекъснатото ви желание

да видите, че нещо се случва, прогреси и се променя. Моментното положение не
ви привлича, не ви интересува и бързо ви омръзва. Понякога ви е трудно да се
отпуснете, защото обичате да сте да в движение. Вие сте независими, не обичате
да ви обвързват. Част от характеристиките ви са – водачество и това, че успявате
да вдъхновявате другите. Трудно ви е да приемете чужди съвети, понеже
изпитвате нуждата да опитате всичко самите вие. Справили сте се сравнително
добре в миналите си животи при балансирането на гнева и импулсивността. Имате
добре развита интуиция и ако се научите да я слушате по-внимателно, ще имате
още по-голям успех. Обичате да стигате до крайности и да се бунтувате, но също
така осъзнавате, че е във ваш интерес понякога просто да се „включите в
стадото“. Въпреки, че обичате промяната, няма да я приемете на всяка цена.
Притежавате магнетизъм и можете да станете лидер, но не заради властта, а
защото умението ви да предвиждате ви позволява да се справяте успешно.
Наблюдава се тенденцията да ви се случват необикновенни неща, но вие ги
приемате с готовност, защото обичате предизвикателствата.
Сатурн съвпада с Уран

В зависимост от другите фактори в хороскопа ви, този аспект или ще ви донесе поголямо или по-малко объркване. Борбата тук е между консервативните и
либералните, традиционните и иновативните, конвенционалните и ексцентрикът,
реалното и мечтателното. Създава се вътрешно напрежение. Този аспект, обаче,
може да ви даде силата да слеете положително тези различни качества, по
начини, които са наистина от полза за всички. Това не може да стане лесно, но ако
отдавате необходимите многократни усилия, то със сигурност е възможно да се
постигне. Вие сте в състояние да направите големи реформи с помощта на
дисциплина и структуриране. Чувството за ред и практичност ви позволяват да
достигнете до края на нещата, просто трябва да останете там. Вие трябва да
бъдете търпеливи, добрите неща отнемат време, за да се изградят. Нужно ви е
спокойствие и трябва да се научите да контролирате ужасния си нрав. Нахвърляте
се върху другите и това определено ви носи вреда в дългосрочен план. Чувство за
безпокойство може да ви накара да действате доста импулсивно. Внезапните
решения или емоционални изблици, направени в разгара на емоцията, ще ви
накарат да съжалявате по-късно. Вашето вътрешно напрежение вероятно е
причинено от емоциите ви, докато тези емоции достигнат непоносими нива. След
това можете да се взривите. Научете се да се освобождавате от тези силни
емоции чрез упражнения – това ще ви бъде от полза. Медитация или йога са два

начина, по които това напрежение може да бъде насочено правилно.
Сатурн съвпада с Нептун

Вие можете да бъдете обект на чувство на депресия, несигурност и съмнение в
себе си. Независимо дали ви харесва или не, в някакъв момент ще трябва да се
доверите на хората, независимо от предишните си лоши преживявания. Част от
вашата мисия тук е да се издигнете над лошите неща, които светът ви поднася.
Оттеглянето от обществото няма да ви помогне да изпълните своята задача.
Трябва да се смесите с хората. Това е единственият начин за преодоляване на
всяка груба страна на вашия характер. Лицето ви създава проблеми – вие се
изправяте пред тези, които правят живота ви труден и вие смятате, че спасението
ви е в замръзналата ви, безизразна физиономия. Това, че игнорирате хората, не
решава проблемите, те остават. С течение на времето можете да научите, че
страданието носи покорство и послушание, носи облекчение и спасение.
Нептун хармонизира с Плутон

Както при всички от вашето поколение, имате възможност да бъдете в услуга на
другите, за благото на човечеството. Използвайте всички психически или духовни
сили, за да помогнете на тези около вас.
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