
 

Транзити на Уран през рождените домове 

Уран е висша планета и затова нейното влияние се усеща по-глобално. Планета чийто 

транзити носят неочаквани и разтърсващи промени. Това което те връхлита 

изненадващо и рядко си подготвен за него, дори да имаш интуиция за предстоящото, то 

не е точно такова каквото е било в представите. При транзит на планетата който 

активира останалите планети /особено личните/ или пък важни точки в хороскопа- 

куспиди на домове Асц, МЦ, ИЦ, Дсц,  кармични възли, винаги се случват запомнящи 

се събития, като най-силно действат съвпадите.  

 

С навлизането на Уран в Телец преди няколко дни, наблюдавам повишен интерес по-

темата, затова ще напиша малко повече за движението на транзитен Уран през 



рождените астрологични домове. Това са общи положения, но те могат да дадат 

известна насока /дори и за хора които се занимават чисто любителски с астрология / 

какво може да очакват от един такъв транзит, какво ще е това което ще бъде пробудено, 

какви нови хоризонти ще се открият. И колкото по – хармонична е картата и 

съзнанието на човек по отворено, толкова повече ползи ще му донесе този транзит и в 

обратния случай, при една по – трудна съдба, този транзит може да подейства доста 

дезориентиращо и объркващо особено за по – консервативни и тесногръди хора. В по – 

глобален план и на индивидуално ниво по Уран можем да определим в кои области от 

живота и в какви периоди ще изпитаме вълнуващи и по – нестандартни промени. 

Представете си например, че рожденият ви Уран се намира на върха на втори дом. Ако 

поставим средно 7 години в знак /макар, че съотношението дом – знак е относително/, 

да кажем някъде след 75 той трябва да премине през Асцендента и да се настани в 

първи дом. Това е интересно положение, нали? И дано повече хора да имат щастието да 

преживеят един пълен уранов цикъл /84г/. Може сами да си направите едно 

пътешествие, да се разходите през домовете на вашата карта и да видите какво ви е 

донесъл във времето всеки един транзит през съответният дом и знак. Ако вземем 

горният пример /с рожден Уран във втори дом/, може би в най-ранното детство 

/разбира се посредством родителите/ е имало чести промени във финансовото 

положение, по-богат живот, внезапни придобивки или пък по-бедно съществуване, 

после отиваме към трети дом – образование и интереси обрати свързани с него, вид 

талант, ранно влечение към изучаване на езици, засилен интерес към четене. Имайте 

предвид, че Уран може да ви изправи пред „по-различни“ ситуации, да пробуди 

странни или причудливи на пръв поглед увлечения, но повечето от тях /освен ако не са 

заложени като част от житейския път/ няма да развивате в бъдеще, защото повечето от 

тези състояния са под формата на импулс, на много силен порив, на божествено 

докосване. Като цяло Уран не дава постоянство, но опитностите придобити чрез него са 

винаги запомнящи се и чрез тях може да почерпите опит, да развиете и приложите 

неподозирани умения. 

 

Първи дом 

 

Личната свобода и независимост стават важна тема в живота на родения. Асцендента и 

първи дом се свързват пряко с нас самите, нашите външни изяви, физическото ни тяло, 

нашите действия. Този транзит може да подтикне човек към радикални промени в 



мирогледа, а от там в държанието и външният вид. При едни добри аспекти, това може 

да е период на драстична промяна в ценностната система, да се появят нови идеи  които 

човек да прегърне, да има нужната воля и активност да ги реализира. Тук от голямо 

значение е как е аспектиран самият Асцендент, кой знак стои на него /както и планети в 

първи дом/ и съответно има ли  самият човек капацитет да приветства и реализира 

подобни промени, и още – къде се намира неговият рожден Уран и как той е поставен. 

 

При напрегнати аспекти и едно по-ниско ниво, този транзит може доста да вгорчи 

живота на такива хора, като в случая потърпевши са и околните. Такъв човек може да 

стане крайно непрактичен и нетолерантен, да се бунтува срещу всичко и всеки по един 

първичен и анархичен начин. По принцип бунта си е бунт и изразява открито 

недоволство, но има бунтари и бунтари… /тук повече обяснения са излишни, който 

трябва го разбира/. 

 

Втори дом 

 

Променя се отношението към притежанията. Всичко което определяме като „мое“. Това 

би могъл да бъде период на несигурно финансово положение, на внезапни загуби, но и 

на внезапни печалби. Понеже втори дом е свързан и с финансите придобити чрез личен 

труд, биха могли да се появят внезапни възможности за печелене на пари по 

иновативен или пък по-нетрадиционен начин. Има и друга крайност, че човек би могъл 

изведнъж да се озове без препитание, да му бъде отнето имущество. Изобщо една 

несигурност и непредвидимост касаеща всички притежания. Добре е личната енергия 

да не се разпилява /макар, че това е трудно постижимо, поради намеса на други 

фактори/. 

 

Трети дом 

 

Трети дом има отношения към пътуванията, близки контакти с родственици, различни 

форми на образование, писателски способности. Когато Уран преминава през този дом 

са възможни интересни промени в посочените области. Спонтанни и запомнящи се 

пътувания, популярност сред родственици, може да се превърнете в „най-популярният 

брат или сестра“, промяна в общуването, внезапен порив и пробуждане на писателски 

способности, оригинален начин на мислене, интерес свързан  с електронни и 



компютърни системи, вид откривателска дейност. Често при такъв транзит чрез 

поведението си, другите не могат да ви познаят и това е така защото трети дом се 

свързва с нашата мисловна нагласа и ежедневното ни общуване.  

При много напрегнати аспекти има едно постоянно вътрешно неспокойствие 

граничещо с вид невроза. Възможни са непредвидени ситуации, чести инциденти, 

катастрофи по време на път, лошо отношение с роднините, вулгарен начин на 

общуване, объркани мисли, от там и подаване на грешна информация. 

 

 

Четвърти дом 

 

Този воден, лунен дом има малко по-дълбоко психологично значение, свързан е с 

нашият вътрешен дълбоко емоционален свят и показва наследствените способности. 

Наричан е още окултен дом. Във външно изражение, четвърти дом се свързва най-вече 

с личното недвижимо имущество, мястото което наричаме свой дом, нашите корени, 

родителите, родината. Когато Уран преминава през него, това донякъде „разбутва“ 

нашето спокойствие и установеност. Промените са драстични и най-често са пряко 

свързани с дома – смяна на местоживеене, включително и отпътуване за друго населено 

място, промяна в отношенията с родители, промяна в традициите. Чести промени на 

домашния интериор които могат да бъдат съвсем различни от това което сте харесвали 

до сега. 

При напрегнати аспеки съм наблюдавала внезапно скъсване на връзка с родителите 

както и загуба на такива, също така внезапна загуба на имот в следствие на внезапно 

природно бедствие /например пожар, земетресение/, както и на внезапни обстоятелства, 

които не са ви и хрумвали /например появява се дете от извънбрачна връзка, което има 

претенции към имота, или пък някой е злоупотребил с нотариален акт и изведнъж 

изгубвате всичко, оставате без покрив/. Това са твърде драстични неща, но те се 

случват. Освен това 4 дом или Имум Цели, е една от най-чувствителните области, която 

винаги се взема под внимание и много помага при ректификация на картата 

/определяне на точният час на раждане/. 

 

 

 

 



Пети дом 

 

Това е един от домовете в астрологията свързван с едни от най-приятните неща – 

любов, деца, лично творчество. Когато Уран преминава през него, това е време за пълна 

свобода на личността, ярки любовни преживявания, възможни внезапни печалби от 

лотария. Раждане на дете или внуци, като в повечето случаи нещата се случват 

спонтанно, непланирано. Това касае особено двойки които дълго време са очаквали 

появата на своето дете. В този случай е възможно и ин витро зачеване, тъй като Уран е 

свързан с нетрадиционните и иновативни решения. В такъв период, човек може да 

открие неподозирани творчески способности у себе си, чрез които се чувства щастлив – 

рисуване, пеене, изобщо сценични изяви. Тук мога да споделя и съвсем пресен личен 

пример. С приближаването на Уран /все още беше в последните градуси на Овен/ към 

куспидата на петият ми дом който е в първите градуси на Телец, в мен се зароди силно 

желание да рисувам. Просто така, дойде ми отвътре, а четки не съм хващала от 

ученическите си години, а и никога преди не ме е привличало това изкуство. Започнах 

да посещавам курсове, купих си всички приспособления за рисуване, освен това 

започнах да чета и за история на рисуването, художници, различни течения и т.н…. и 

сега когато планетата вече се установи трайно в Телец, поривът стана още по силен… 

Както писах и по-горе обаче, тези желания и събития които са пробудени от Уран, 

независимо в кой дом се случват, в повечето случаи са нетрайни и отшумяват с 

разпадането на аспекти или преминаването на транзита, освен ако картата не показва 

категорични заложби, които са чакали този момент за да се отключат. Но всичко което 

ни се случва не е случайно, има своята взаимовръзка и е част от пъзела на живота.. 

При напрегнати Уранови аспекти, пети дом може да се окаже едно пълно с изкушения 

място – впускане в любовни авантюри и безразборна смяна на партньори, нежелана 

бременност, невъзможност да се износи плода /ако има нараняващи аспекти откъм 8 

дом – Марс, Сатурн, Плутон/. Проблеми с поотраснали деца и техните „бунтове“ също 

могат да ни създават доста грижи, както и внезапен разрив в отношенията с тях. 

Възможно е сериозно забъркване в хазартни игри, както и възгордяване, един вид 

прекалено много да си повярваш. 

 

 

 

 



Шести дом 

 

Този дом касае ежедневието, работа която извършваме с личен труд, занаятчийство, 

вид майсторство, нашите хранителни и хигиенни навици, нашето здраве, грижата за 

друг човек, както и грижа за дребни животни, наши любимци или вид дребно 

стопанство. 

Тук един Уранов транзит ще донесе известни промени в ежедневието ни, възможна е 

внезапна смяна на работа с такава която ще ни открие по-добри възможности и по-

добро заплащане или пък е свързана с някакви по нетрадиционни условия на труд. 

Възможно е да се наложи да усвоим нови умения свързани с нови технологии или пък 

да работим от в къщи. Положителна промяна може да настъпи и в режима на хранене и 

сън, засилен интерес към различни диети и природосъобразен начин на живот. Ако 

никога до сега не сме се грижили за домашен любимец е възможно да получим порив 

да си вземем животинче. 

При напрегнати аспекти се наблюдава нехайно отношение в  работата, без чувство за 

отговорност и каквато и да е дисциплина. Лоша лична хигиена и занемаряване във 

външния вид, внезапни заболявания, някои от тях свързани с разтройство на психиката, 

вид неврози, хипохондрия, неспокойствие. 

 

Домовете от първи до шести в рождената карта се намират под хоризонта и касаят 

нашата личност, свързани са с това което е най-важно за нас и това което се случва ни 

влияе пряко, то е един вид основата на която сме стъпили. В следваща статия ще 

напиша и за транзитите на Уран в останалите домове, над хоризонта. 

Домовете над хоризонта /от седми до дванадесети/ са тези които са свързани с външния 

живот на човек, взаимоотношенията с партньори, с приятели, социализация, 

неизследваното на душата. 

 

Седми дом 

 

Това е домът който има пряко отношение към нашите партньорства, било то нашите 

съпрузи, бизнес партньори, съдружници, изобщо хората с които сме в по-тясна 

взаимовръзка. Там са и откритите ни врагове, тези които явно ни опонират или ни 

„поразмътват водата“. Когато Уран навлезе в този дом акцента попада главно върху 

взаимоотношенията с другите. Това може да се окаже много нестабилен период за 



връзки от всякакъв вид. Най-трудно е положението за едни по уравновесени хора, 

които не обичат промените, за тях този транзит може да се окаже особено разтърсващ, 

защото Уран носи със себе си несигурност и нестабилност. Възможни са внезапни 

раздели и то най-вече заради рутината, хората започват да се стремят към свобода в 

отношенията, както и да създават по-нестандартни такива. Наблюдавала съм 

невъзможност да се създадат трайни връзки в такъв период. В карта на млада жена, 

докато Уран преминаваше през нейният седми дом, тя не успя да се задържи с нито 

един партньор. Връзките започваха динамично, романтично, вълнуващо, но след 

няколко месеца /най-много година/, приключваха бързо, отново спонтанно както са 

започнали и без излишни драми /поне за нея/. Това разбира се е много индивидуално, 

зависи от човека и как е аспектирана картата. При крайно лоши и напрегнати аспекти 

могат да се наблюдават доста големи драми, тежки разводи, разпаднали се съдружия, 

скандални разкрития, много врагове, съд. 

 

Осми дом 

 

Това е домът свързан с началото и края, раждане, смърт, наследства, собствеността на 

брачният партньор, дълбоки трансформации. Тук Уран може да внесе неочаквани 

обрати свързани с горните теми. При добри аспекти може да се засили желание към 

окултизма, изучаване на психология, интересни психични състояния, силна интуиция 

предвиждане на събития. Също и придобиване на по-крупно наследство, изплащане на 

дълг. При напрегнати аспекти човек може да заболее тежко, както и да загуби скъп 

човек, тежко раждане. Освен това има опасност от повече инциденти – токови удари, 

падане от височини, пожари, състояния на кома или такива между живота и смъртта 

/преживяване на паралелни светове/. 

 

Девети дом 

 

Знание, образование, дълги пътувания, религия. Това е едно доста  хармонично място 

за Уран и при едни добри аспекти човек може да разшири границите на своя ум, да 

прояви внезапен интерес към усвояване на нови знания и умения. Това е типичен 

пример за някой да кажем над шейсетте който сяда на студентската скамейка и едва ли 

не се превръща в сензация /особено за едни отминали времена/. Човек може да получи 

внезапен порив да пътешества, да се запознае с различни култури, дори да смени своята 



религия. Също така аспекта облагодетелства създаване на добри контакти с чужденци 

които пряко касаят работа, бизнес или пък заминаване за дълго време в чужбина /живот 

зад граница/, където човек да се чувства щастлив. 

При напрегнати аспекти –  препятствия по време на път, катастрофи /особено 

въздушни/, скитническо поведение, анархизъм, лъже вяра – нещо като 

самопровъзгласил се гуру който обещава чудеса. Лошото е, че такъв човек сам си е 

повярвал и може да повлече след себе си по-наивни хора които да му се доверяват 

безрезервно. 

 

Десети дом 

 

Голяма, неочаквана промяна в социалното положение. Внезапни възможности за по-

добро, по високо социално положение, ръководна длъжност, иновативни идеи свързани 

със собствения бизнес, разширение. Много хора в такъв период внезапно се заемат с 

политика или започват свой самостоятелен бизнес. Тук проблема е, че нищо не е 

сигурно и положението може да се окаже доста плаващо – с периоди в които да си на 

върха и внезапно да слезеш от него, но при добри аспекти това могат да бъдат 

опитности които да се окажат полезни и човек да съумее да жонглира в ситуацията като 

извлече съответните ползи. 

При напрегнати аспекти обратите може да са драстични – сериозни проблеми с власт, с 

висшестоящи, внезапно отстраняване от влиятелна длъжност, един вид падане от 

високо. 

 

Единадесети дом 

 

Домът на приятелството, големите надежди и по-възвишените каузи 

 

Това е домът на Уран и при хармонични аспекти човек може да прокара свои 

оригинални идеи, да бъде истински голям реформатор в различни области, да поведе 

група, да създаде школа, клуб по интереси, различни организации като ги запалва за 

обща цел. Животът може да е интересен, вълнуващ с редица приятни обрати. Човек 

може да осъществи свои най-съкровени желания, да прокара свои идеи. 

При напрегнати аспекти опасност от пропаганда и удари под кръста от съмишленици, 

появата на мними приятели, въвличане в лъжливи каузи. 



Дванадесети дом 

 

Това е таен, окултен дом и транзита на Уран през него може да пробуди силно желание 

към мистичното, тайнственото. Засилва се интуицията. Внезапно отдръпване от 

външния свят и затваряне в свой, вътрешен където се случва пълно отдаване на 

психични занимания, интерес към изучаване на окултни науки, астрология. Това се 

отразява и на външното поведение и за близките такъв човек става дръпнат, потаен, 

мълчалив и те често започват да се притесняват за него, но всъщност не винаги имат 

основание за това…Ако в картата има и други индикации периодът може да е свързан и 

с емигриране – просто откъсване завинаги от родна среда. 

Напрегнатите аспекти могат да бележат един труден в психологичен план период. Те 

могат да се окажат истинско изпитание особено за хора с по – лабилна психика. Могат 

да провокират проблеми със съня, истерично поведение, неочаквана изолация, 

депресивни състояния, разкриване на компрометиращи тайни, попадане в затвор.  

Транзитите на Уран се случват за по-дълъг период от време в даден знак и ако трябва 

да използвам ключова дума за тях, то тя е Пробуждане. 
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