
1 

 

Планетите – значения, аналогии 

 

Всяка планета има аналогия със събития от живота и социални роли които 

отговарят на качествата които тя носи и тяхното познаване е важно за 

правилното тълкуване на астро картите. Те датират още от древността и са 

наблюдавани хилядолетия. В наши дни ние можем само да ги допълваме и 

развиваме аналогично на динамично променящият се начин на живот, но не 

и да се опитваме кардинално да ги променяме и да си измисляме нова 

астрология, защото в основата си сме човеци, чиито основни функционални 

и физиологични нужди не са претърпели кой знае какви промени. По – долу 

представям някои основни ключови принципи като с тях темата далеч не се 

изчерпва. Всеки от тях следва да се прилага внимателно и да бъде в синхрон 

с разглеждания конкретен случай като се имат предвид и други 

астрологични фактори и най-вече човека който е застанал пред нас. 

 

СЛЪНЦЕ 

Нашият „Аз“, нашият вътрешен център, нашето самосъзнание. Символ на 

нашите лични успехи, власт и авторитет. Има пряко отношение към 

здравето и жизнените сили на всеки един човек. Колкото по силно е 

Слънцето, толкова по ярък и творчески ще е живота на човека! 

Социални роли   

Баща, мъж, водач, лидер. Възрастни хора, но такива живели почтено, 

честни и достойни. 

Места 

Красиви сгради, централни оживени градски улици, казина и игрални зали, 

детски градини и площадки, арени. В по-стари времена – дворци и палати. 

Събития 

Ако Слънцето е добре разположено в картата. На човек му се дава шанс за 

богатство, власт, авторитет, почести, слава, великодушие, добро 
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покровителство в живота, добро обществено положение, лични успехи. 

Заемане на длъжности имащи отношение към правителство. 

При наранено Слънце  разочарованията и грижи, напразни надежди, 

безчестие, надутост, властолюбие. Човек може да изгуби своето положение 

/да падне от високо/. Неприятни, тежки удари от съдбата, някои 

заболявания. 

 

ЛУНА 

Нашето ежедневие, най-лични нужди. Тя дава указание за нашите 

хранителни навици, нашата приспособимост, умеем ли да си почиваме и 

как го правим. Отношенията с майката, ролята на жените в живота /особено 

тези при мъжете/ 

Социални роли 

Майка, сестра, приятелка, съпруга, вдовица, дъщеря, леля, слугиня, 

неприятелка, публика, народ. 

Места 

Роден дом, както и мястото в което живееш /сега/, водни басейни, природа, 

гори, улици, площади, публични места, заведения за хранене. 

Събития 

Понеже Луната в своята природа е изменчива, то такива са и събитията 

които я следват – променливи, независимо дали са положителни или 

отрицателни. 

При добро разположение и силно положение дава добро ежедневие, 

разбирателство с майката, с жени. Променлив, но емоционално богат 

живот, успехи. Добро въображение, приспособимост, мекота, грижа към 

другите. Плодовитост във всичките и разновидности. Щастливи и 

романтични пътувания по вода. 

При отрицателни –  На първо място емоционални проблеми, боязливост, 

капризност душевни страдания, меланхолия /особено при нараняване от 
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Сатурн, Нептун/. Промяна на доходи, загуби, изпадане в бедност. 

Хранителни разстройства. Труден живот, повече от един брак. 

МЕРКУРИЙ 

Крилатият пратеник на боговете! Планетата която свързваме с 

комуникация, общуване, пътувания, договори, сделки, новини, изпити. 

Планетата която отговаря за това как мислим и как изразяваме това в писмо 

и реч. Планетата която понякога може така да обърка нещата, че да 

предизвика куп недоразумения и главоболия.. 

 Социални роли 

По-млади братя, братовчеди, племеници, съседи /изобщо млади хора/, 

интелектуалци, студенти, колеги, журналисти, посредници, хемафродити. 

Места 

Учебни заведения, библиотеки, книжа улицата, пазара, търговски център, 

училища, информационни центрове, транспортни средства. 

Събития 

При добре поставен Меркурий. Живот, с много, но положителни промени в 

професията, в работата, учението и приятелския кръг. Добра прозорливост, 

практичен и пъргав ум, напредък във всичко което изисква интелектуална и 

умствена работа. Вещ в търговските дела. Многостранност и лесна 

приспособимост към всякакви обстоятелства. Много добър посредник. 

Работата на тези хора е често свързана с пътувания в повечето случаи 

безпроблемни. 

При лоши аспекти: повърхностно отношение, вечни съмнения, хитруване. 

Освен това чести промени на местоживеенето, на работата, непостоянен 

дом, непостоянни доходи, загуби. Наказуеми постъпки, кражби и 

злоупотреби, проблеми със закона. Едни от най-големите шарлатани, 

изнудвачи и мошеници имат силно наранен Меркурий в картата. При 

напрегнати аспекти  с Луна, Уран, Нептун  може да има тежки разстройства 

на нервната система, психични заболявания. 
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ВЕНЕРА 

Социални роли 

Майка, сестра, любовница, съпруга, дъщеря, проститутка, изобщо всички 

млади жени. 

 Места 

Свързани с удоволствия, театри, концертни зали, изложбени зали, салони за 

красота, модни подиуми, градски увеселителни места, търговски центрове. 

Събития 

Наричана още „малкото щастие“. Човек е нежен, чувствителен, общителен 

радва се и се наслаждава на живота. Удоволствията, влечение към 

изкуството, всичко това се случва по естествен начин. Любовните 

отношения, бракът са безпроблемни и играят главна роля в живота. 

Материалното положение, възможностите за успех, просперитет са добри.  

При напрегнати аспекти – трудности във взаимоотношенията, връзките, 

брака и изобщо любовните дела. Животът често е белязан от страдания и 

трагедии, загуби – финансови и на любими хора. При силно наранена 

Венера – проституция, сводничество, лош морал. 

 

МАРС 

Социални роли 

Мъж, воин, герой, кавалер, любовник, спортист, по-големи братя, открити 

врагове, хора на средна възраст, сводник. 

Места 

Жп гари, цехове за обработка на метали, оръжейни магазини, леярни, 

ковачници, касапници, хирургични зали. 

Събития 

При добро разположение  – Възможности за развитие и лични успехи 

благодарение на лична енергия, воля, смелост и решителност. Успехите 
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идват по-бързо ако е на отговорна длъжност и сам той е организатор, мотор. 

Не е добре за него да бъде поставен в позицията на подчинен. 

Лошо поставен в картата – има много предпоставки за нещастни случаи, 

чести наранявания, болести съпроводени с опасност за живота. Освен това 

насилие, кражби, загуби от природни бедствия, огън. При крайно лоши 

аспекти такива хора са тирани и престъпници, застрашени от попадане в 

затвор и изобщо вид ограничаване на личната свобода. 

 

ЮПИТЕР 

Социални роли 

Учители, висши духовници, гурута /като тук те могат да бъдат и в смисъл на 

лъжеучители, зависи Юпитер как е поставен в наталната карта/, роднини на 

бащата, чичовци, авторитарни хора, бохеми, хора в зряла възраст.  

 

Места 

Университети, семинарии, религиозни храмове, туристически агенции, 

съдебни палати и изобщо места имащи отношение към закона и правото, 

учреждения, банки.  

 

Събития 

При добри аспекти, животът е щастлив, човек напредва без да влага много 

усилия, късметът го съпътства. Дава добро материално положение, печалби 

от лотарии. Освен това почести, слава, дълъг живот изпълнен със здраве и 

благоденствие. 

При нараняване - Лицемерие, надутост, фалшива набожност, суетност. 

Човек е склонен да прекалява във всяко едно отношение. Болестите идват 

от преяждане и излишества, по тази причина се образуват и тумори в 

организма. 
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САТУРН 

Социални роли 

Дядото, предците, старият баща, непосредствен началник, по-стари братя, 

слуги, самотници, селяни, просяци, бедните народни слоеве, възрастни 

хора.  

 

Места 

Земя, стари постройки, недвижими имоти, рудници, кладенци, усамотени 

места, пустини, затвори, болници, развалини, гробища, позорни места. 

старчески домове, тесни, студени и тъмни помещения, високи места.  

 

Събития 

Сатурн от най-древни времена е наричан  „Голямото нещастие", планетата 

на кармата и съдбата. Дори при най-благоприятни аспекти неговото 

разположение в картата винаги показва мястото където няма да ни е 

особено лесно, ще срещаме повече пречки и трудности, ще учим уроци.  

Все пак ако е добре поставен в картата, трудности има, но човек е 

последователен, методичен, полага усилия и успехите постига именно чрез 

тези качества. Добра материална осигуреност след втората половина и в 

края на живота. Дълъг живот, човек става жилав, „консервира“ се, особено 

когато е в близост до асцендента, както и в добри аспекти със Слънцето и 

Марс и домове имащи отношение към здравето. 

В отрицателно проявление -  грижи, неволи, мъки и нещастия. Лошо здраве 

с тежки хронични заболявания, склерози, болести на костите. Човек може 

да изгуби своето добро име, своята чест и положение. Нещастни случаи – 

падане от височини, счупване на стави и кости, затрупване, изобщо 

насилствена смърт. 
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УРАН 

Социални роли 

Окултисти, изобретатели, пионери, реформатори, революционери, 

инженери, ИТ специалисти, романтични натури, ексцентрици, хора които 

мислят оригинално. 

 

Места 

Летища, обсерватории, причудливи места 

Уран се свързва с нестандартното, необикновеното и неочакваното. Дава 

силна интуиция, влечение към окултното, нетрадиционното, реформите и 

превратностите на съдбата.  

При добри аспекти – неспокоен живот, необикновена, интересна съдба. 

Много промени. Издигания и спадове, щастливи случайности. Добре е за 

работа в авиацията, с електричество. Такива хора са изобретателни, 

прогресивни. 

При отрицателни – Човек е нетърпелив, превъзбуден, сприхав. Попада в 

непредвидени ситуации с не добър изход. Опасности по време на полети, 

опасности от пожари, взривове. Трудни партньорства, разриви, разводи. 

Раздяла и отчуждение с родители. Болести имащи отношение към нервна 

система и такива със спазматичен характер. Тенденция към самоубийство. 

 

 

НЕПТУН 

 

Социални роли 

Медиуми, утописти, измамници, стари жени, баби, тайнствени личности, 

фокусници, илюзионисти.  
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Места 

Морета и океани, места за окултни занимания, болници, психиатрични 

клиники, аптеки, магазин за алкохол, цигари, дрогерии, санаториуми, 

фотографски ателиета, кино, питейни заведения, комуни за наркозависими. 

 

Събития 

Нептун се свързва най-вече с висшата любов, с мистичното, с музиката и 

вдъхновението което произлиза от нея, с болезнената чувствителност, 

сънищата, всичко мистично, изплъзващо се, измамно и илюзорно. 

При добри аспекти, човек има интересен, артистичен живот, Успехи в 

киното, музикалната сцена, рисуването. Често попада в ситуации свързани 

с особени тайни, има успехи в занимания с окултни науки, тълкуване на 

сънища. Добър лечител, който лекува посредством магичното. Писател на 

детски приказки, причудливи истории. 

При нараняване. Живот изпълнен с тежки зависимости - алкохолни, 

наркотични. Измами в любовта. Забъркване в криминални и заплетени 

истории. Психични разстройства, склонност към самоубийство, престои в 

психиатрични клиники. Такива хора лесно стават жертва на измамници. 

Самите те могат да се превърнат в такива. Изобщо хора податливи на на 

ниски страсти и влияния. 

 

ПЛУТОН 

Социални роли 

Психоаналитик, патоанатом, криминалист, следовател, мафиот, сводник, 

детектив, екстремист , застрахователи, хора изследващи земните недра. 

 

Места 

Подземни железници /метро/, публични домове, мини, рудници, 

гробища, съмнителни свърталища, тоалетни, канализации, мазета. 
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Плутон се свързва с личната трансформация, с процесите на обновление, 

оцеляване, житейски кризи, понякога тежки.  

При добри аспекти, човек притежава голяма психическа устойчивост. 

Добра реализация в области като медицина, криминалистика, 

изследователски дейности. Със силен Плутон, човек може да стане крупен 

предприемач, да ръководи фирми с огромен капитал, изобщо човек със 

здрава ръка и проницателен ум. Вижда навътре, надълбоко, предвижда 

рисковете. 

При недобро разположение. Забъркване в тъмни и нечисти сделки, 

сводничество, мафия. Човек се занимава с фалшификации, обири, често 

попада в рискови и критични ситуации, състояния на мозъчна смърт, 

ситуации в които попадаш „между живота и смъртта“,  изгаряния на тялото 

посредством пара, вода, самонаранявания, самоубиства и убийства по 

особено жесток начин. Живот на опасни мръсни и потайни места, както и 

„на ръба“.  При жени може да даде рискова бременност и тежки раждания. 
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