
19. Избор

Видяхме, че животът представлява последователност от ня-
колко възрасти. Всяка от тях е период на учене и избор, който 
оказва влияние върху следващите. Случващото се може да е ре-
зултат от поредица привидно незначителни моменти или от ед-
ничък критичен повратен миг. Подобни ситуации обикновено 
съвпадат с някой транзит, характерен за конкретен хороскоп или 
обща астрологична постановка. През 1962 година например съв-
пад на Слънце, Луна и пет планети във Водолей довежда до све-
товна криза, когато Индия и Китай, двете най-многолюдни дър-
жави, се възправят една срещу друга заради банален пограничен 
спор, а Русия и Америка – двете най-могъщи – едва не влизат във 
война по повод ракетната криза в Куба. Този масов съвпад на не-
бесни тела кара хората да реагират по различни начини съобразно 
културата и собствения темперамент. Много индийци например 
нямат търпение да се втурнат в битка за родината си, докато дру-
ги се оттеглят в медитация. Поне един генерал в Русия е готов да 
натисне ядрения бутон, докато в Англия млад мъж предлага на 
своето момиче да се любят, преди ядрените бойни глави да се по-
сипят над Лондон. Всеки има възможност за избор, дори по време 
на международна криза.

Изборът започва още от утробата. Както бе отбелязано, 
тръгналата да се ражда душа има възможност да добие известна 
представа относно родителите си. Ако бременността не е желана, 
развиващото се ембрионално тяло може да бъде увредено поради 
отказ на душата да се включи в света на това семейство. Подобно 
решение рискува да доведе до тежка съдба. Но всичко това е част 
от индивидуалната карма, ако тази личност сама е била такъв 
родител в предишен живот. Подобна възможност проличава от 
Уранова конфигурация при Асцендента или в Осмия дом, което 
вещае хронически влошено здраве или ранна смърт. Но дори в 
подобен случай инструментът на свободната воля може да пре-
върне нещастието в преимущество, доколкото немалко хора с ув-
реждания са постигнали големи успехи в живота. Стивън Хокинг, 
астрономът Козирог, който има огромни заслуги в проучванията 
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Фигура 37 – ЖИВОТ
Това са стадиите на едно въплътяване. Но дори да изживее всички тях в мате-
риално тяло, човек може и да не надхвърли детските нива в своето психологи-
ческо развитие. Има множество хора на средна възраст, които смятат, че все 
още са по на осемнайсет години. Това се дължи на силно влияние от страна на 
Венера, Везни или Телец в хороскопа или пък на обстоятелството, че са „фик-
сирали“ своето съзнание върху този ранен период от развитието си. Много 
подобни мъже проявяват този „синдром на Казанова“, а някои дами така и не 
се отказват от ролята на „фатална жена“. Избралите пътя на развитие се 
стремят да преминат отвъд Слънцето.

(Халеви)
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на космическите черни дупки и написа бестселъра A Brief History 
of Time (Кратка история на времето), страда от тежка форма на 
амиотрофична латерална склероза. Той мечтае да стане съвре-
менен Исаак Нютон и наистина получава неговото професорско 
кресло в Кеймбридж.

Следващата фаза, тази на Луната, когато детето се развива 
под закрила на майката, също крие моменти на избор. Душата 
може да приеме живота такъв, какъвто е, или да остане гневна 
заради отреденото ѝ. Една майка разказва за яростта на своя син, 
че е роден, която цели четири десетилетия не го напуска. Той роп-
тае срещу всичко и всички до самата старост и без съмнение ще 
следва същия модел в по-нататъшни съдби, докато не се научи на 
промяна.

Както е добре известно, влагането на емоционална енергия 
от родители в свързвани с дете очаквания, е обичайно явление. 
Това ги кара да проектират върху него какви ли не надежди, дока-
то то развива своето его. Понеже подчиненият на Луната разум е 
ориентиран към семейни порядки, той култивира особен подход. 
Естеството му зависи отчасти от знака, в който е разположена Лу-
ната. Така например водният характер на Луна в Риби ще влезе 
в комбинация с придобити културни наклонности. Как ще бъде 
използвана такава личност, зависи от индивида, който може да се 
окаже изцяло доминиран от обстоятелствата или да ги използва 
– подобно на актьор, – като съзнателно наложена маска за при-
криване на онова, което в действителност произтича в ума му. 
Този избор е от решаващо значение за отношенията на индивида 
с другите хора в живота.

Подчинената на Меркурий житейска фаза, възрастта от седем 
до четиринайсет години, развива мисловната триада от психоло-
гическото Дърво. Ако Меркурий в рождената карта е омаломо-
щен, детето ще трябва или да полага големи усилия в училище, 
или да остави разума си без развитие. И обратно, ако неговият 
Меркурий е благоприятно разположен, ще се учи с необичайна 
лекота, само че породената от такива способности прекалена са-
моувереност може да внесе в поведението му известна доза мър-
зел. Тук също се разкриват възможности за избор. Това се отнася 
и до управляваната от Венера фаза на юношество. Когато настъпи 
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пубертетът, възниква силно желание да се опознае сексуалността. 
И докато благоприятно разположената Венера предлага един из-
бор, то при друг аспект възможностите ще се окажат различни. 
Но и в двата случая ще трябва да се вземе решение по въпроса 
как да се постъпва със страстите; тяхната природа също е поста-
вена в зависимост от астрологичната позиция на Венера. Поня-
кога липсата на аспекти или пък тяхното изобилие се оказват ре-
шаващи. Първото може да създаде безсърдечна фатална жена, а 
второто – един Дон Жуан. Либертинът Казанова има Меркурий, 
Венера, Марс и Юпитер в Риби при Слънце в Овен. Тази водна 
и огнена комбинация поражда неутолимо желание да съблазнява 
жени, като се обяснява в любов на всички тях, докато му омръзнат 
или се увлече прекалено силно. В някой момент Казанова сам е 
избрал този начин на живот. Старостта си изкарва в самота и без 
любов. Това е карма.

Поемането на отговорност за собствения живот е един от 
признаците за соларна зрелост. След като завършат напълно фи-
зическото си развитие, хората трябва да решат дали искат да бъ-
дат възрастни, или не. Някои приемат предизвикателството, но 
други не са готови да осъзнаят, че каквото се случва е, по тяхна 
вина или заслуга. Подобни люде предпочитат да останат в Мерку-
риевия или Венерин стадий, да си играят игрички или се държат 
като юноши на стари години. Не са малко и ония, които се отда-
ват на фантазиране относно положението на собствената персона, 
докато водят живот, който не им носи голяма радост, нито раз-
крива особени перспективи. Този е може би един от най-важни-
те моменти на избор. Той превръща милиони в последователи на 
други, например на популярни знаменитости, от които се възхи-
щават, както от по-големи братя и сестри, или пък на патерна-
листки политически фигури, обещаващи да се грижат за тях, ако 
гласуват за партията им. 

Човек не трябва да следва тълпата, която се подчинява на 
лунния закон за приливи и отливи, направляващ масовите движе-
ния. Ако реши да следва повелите на своето Слънце, пред него се 
разкриват по-широки възможности. Един собственик на селско 
магазинче поне може да бъде господар на себе си, докато висо-
коплатеният чиновник в гигантска корпорация остава не повече 
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Фигура 38 – ИЗБОР
В живота настъпват критични моменти, когато трябва да вземаме важни 
решения. Това става обикновено по време на мощни транзити в нашия хорос-
коп. Най-често иде реч за избор между по-малко и по-голямо. Второто изисква 
повече усилия и риск, но е с по-благоприятни последици, докато първото не 
налага обвързаност; то е по-сигурно, без да бъде изтощително. При него обаче 
няма истинска отплата. Такова решение може да зависи от някаква връзка – с 
работа или начинание. Повечето предпочитат по-лесното, заради неговата 
сигурност, докато други, разбрали, че сигурността е само илюзия, поемат ри-
ска, като „тръгват по правия път“.

(Таро)
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от лесно заменяем слуга. Съществуват множество охолни роби 
на високи длъжности във властта или големия бизнес, както и в 
прочути фамилии, докато мъже и жени, които сами управляват 
живота си, са рядко явление. Те също могат да бъдат наемани, но 
не и купувани. Подобни лица са самостоятелни личности, поне-
же са решили да не бъдат управлявани от своите Луна и Асцен-
дент. Много често изпъкват като единствени възрастни в своето 
обкръжение, чиято подкрепа и съвет всички останали търсят за 
решаване на лични проблеми. Шефове от различен калибър ги 
ненавиждат.

Прекрасен пример в това отношение предоставят американ-
ските изследователи, ловци и пионери от Дивия Запад, които го 
отварят за света. Те са самостоятелни, храбри и изобретателни. 
Джоузеф Уокър, пионер от ХІХ век, например е признат само-
битен аристократ както от индианци, така и от белокожи, макар 
да живее по същия примитивен начин, както и те самите. Той е 
синоним на лидер, който се радва не само на авторитет, но и на 
вътрешна зрелост. Поставен върху Стълбата на Яков, Уокър би 
заел върха на физическото Дърво и централната соларна ос на 
психологическото. Тук се намира долната сефира от духовното 
Дърво, която представлява третия трансперсонален компонент на 
индивидуалността. 

Когато тези три слънчеви нива се съединят, съответният ин-
дивид се превръща в мъж или жена на съдбата. Това го изправя 
пред необходимост да реши, ще поеме ли мисията си или не. Сво-
бодната воля позволява да откаже. Някои напреднали люде пред-
почитат спокойния живот. Лао Дзъ, китайският мъдрец, прави 
точно този избор, когато се оттегля в планините, за да се отърве 
от неизлечимо покварената среда на имперския двор. Това показ-
ва как може да се изменя съдбата, когато се използва контролът 
на съзнанието.

Марсовият житейски период – трийсетте и четирийсетте го-
дини – има подчертано отношение към избора. Борбата за заво-
юване на житейско положение изисква постоянно вземане на ре-
шения. Някои от тях са фатални. Едно погрешно решение на мъж 
може да съсипе неговата кариера, докато същото при една жена 
е в състояние да компрометира доверието на детето. Подобни 
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неща не са рядкост; те могат да дамгосат нечий живот завинаги. 
И обратно, едно мъдро решение може да измени перспективите 
пред цяло семейство. Мнозина сред решилите да се преселят в 
Америка не съжаляват заради направения необратим избор. Той 
променя положението им от недоимък в охолство, като разкрива 
и допълнителни възможности.

Юпитеровият период на средната възраст включва по-малък 
брой очевидни възможности за избор, но такива има. Тук не ста-
ва дума толкова за битови проблеми, доколкото на този етап те 
следва да са вече решени в един или друг смисъл. Сега по-скоро 
възниква въпросът какво да се прави след оттегляне от активен 
живот. Когато работа и деца са си отишли, трябва да се тръгне 
по нов път. Можем да се пуснем по течението към упадък или 
да търсим нови начини за развитие. Мнозина умират скоро след 
пенсиониране, тъй като са били прекалено зависими от профе-
сионалните занимания. Сегашният свят не се нуждае повече от 
техните умения, които се оказват скоро и остарели, задминати от 
прогреса, и човек остава лишен от цел, освен ако не се заеме с 
размисъл върху своите житейски уроци.

Сатурновият период има отношение точно към такива зани-
мания. Анализът на извървения житейски път разкрива как някои 
събития се подреждат в определен модел. Допуснатите грешки, 
проявен инат или дори злонамерени наклонности не са приятен 
спомен, но в комбинация със соларния и Сатурнов аспект на ума 
създават възможност и за множество положителни изводи. Из-
правянето на стари грешки може и да е невъзможно, но правил-
ната преценка и съответни решения във връзка с по-нататъшния 
или следващ живот са от голямо значение, особено в светлината 
на внезапни Уранови откровения относно индивидуалната съдба, 
които могат да настъпят в късна старост.

Плутоновият принцип на мистично знание, чието влияние 
се усеща във всеки житейски стадий, сега с положителност ще 
изпъкне в съзнанието на умиращия. Появяват се проблясъци от 
далечното минало или бъдеще, които имат отношение към насто-
ящия момент. Когато всички те се съберат на едно място, трябва 
да се реши: да си отидем в мир или да се вкопчим в деградиралото 
тяло. Този е може би най-важният избор, понеже определя какво 
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ще се случи след смъртта и в следващия живот. В мига на раздяла 
със земното човек изпитва силата на Нептун, сферата на Божест-
веното. Тук се взема окончателното решение.


