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Фазите на живота и изборите които правим 

Животът представлява последователност от няколко възрасти, като всяка 

от тях е период на учене и избор, който оказва влияние върху следващите. 

Изборът започва още от утробата. Душата, която е тръгнала да се ражда, 

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. 

Такова решение понякога води след себе си тежка съдба. Всичко това е 

част от индивидуалната карма, ако тази личност сама е била такъв родител 

в предишен живот. Но дори в подобен случай инструментът на свободната 

воля може да превърне нещастието в преимущество. Немалко хора с 

увреждания са постигнали големи успехи. Един такъв пример е покойният 

вече Стивън Хокинг, който страда от тежка форма на амиотрофична 

латерална склероза. Той мечтае да стане съвременният Исак Нютон и 

наистина получава неговото професорско кресло в Кеймбридж! 

Следващата фаза е тази на Луната и протича до 7 годишна възраст. Това е 

период на растеж и развитие на физическото тяло, придобиват се навици за 

самостоятелен живот, развива се инстинкт за самосъхранение. През този 

период детето се развива под закрила на майката, но той също крие 

моменти на избор. Душата може да приеме живота такъв, какъвто е, или да 

остане гневна заради отреденото й. Много често родителите влагат 

емоционална енергия, свързана с очакванията които имат към детето, като 

проектират върху него своите надежди и неосъществени желания, докато 

то развива своето его. Подчиненият на Луната разум е ориентиран към 

семейни порядки и неговият подход е особен. Естеството му до голяма 

степен зависи от знака, в който е разположена Луната. Например при 

разположение на Луна в Риби самия човек може да се окаже изцяло 

доминиран от обстоятелствата или да ги използва, подобно на актьор, със 
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съзнателно наложена маска за прикриване на онова, което в 

действителност се случва в неговият ум. Този избор е от решаващо 

значение за отношенията на индивида с другите хора в живота. 

Житейската фаза която е подчинена на Меркурий е възрастта от седем до 

четиринадесет години. Това е период за развитие на интелектуалното тяло, 

развитие на рационалното разбиране и общуване с другите, контактите, 

създават се навици за учене. Ако тази планета е зле поставена в рождената 

карта, то 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 самоувереност може да внесе 

в поведението му известна доза мързел. Тук също има възможности за 

избор.  

Венера 14-21 години. Когато настъпи пубертетът, възниква желание да се 

опознае сексуалността. Когато Венера е благоприятно разположена, 

изборът ще е един, докато при едни по-трудни аспекти – 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 ще 

зависи много от астрологичната позиция на Венера. Понякога липсата на 

аспекти или пък тяхното изобилие се оказват решаващи. Първото може да 

създаде фатална жена, a второто – Дон Жуан. Казанова например е роден 

със Слънце в Овен, но с Меркурий, Венера, Марс и Юпитер в Риби. Тази 

симбиоза между огън и вода поражда неутолимо желание да съблазнява 

жени, като се обяснява в любов на всички тях. В някой момент Казанова 

сам е избрал този начин на живот. Старостта си изкарва в самота и без 

любов. Това е карма. 
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Слънчев период, продължава до 35 годишна възраст. Поемането на 

отговорност за собствения живот е един от признаците за зрялост. След 

като завършат напълно физическото си развитие, хората трябва да решат 

дали искат да бъдат възрастни, или не. Някои приемат 

предизвикателството, но други не са готови да осъзнаят, че каквото се 

случва е по тяхна вина или заслуга. Подобни хора предпочитат да останат 

в Меркуриевия или Венерин стадий, да си играят игрички или се държат 

като юноши на стари години. He са малко и ония, които се отдават на 

фантазиране относно положението на собствената персона, докато водят 

живот, който не им носи голяма радост, нито разкрива особени 

перспективи. Този е може би един от най-важните моменти на избор. Той 

превръща милиони в последователи на други, например на популярни 

знаменитости, на по-големи братя и сестри на които се възхищават, или 

пък на политически фигури, обещаващи да се грижат за тях, ако гласуват 

за партията им. 

Тълпата, се подчинява на лунния закон и ако човек избере да следва своята 

Луна, то неговият живот ще бъде на приливи и отливи, подчинен на масата, 

защото такъв е лунният принцип. Ако реши обаче, да следва повелите на 

своето Слънце, пред него ще се разкриват по-широки възможности. Един 

собственик на малко ателие поне може да бъде господар на себе си, докато 

високоплатеният чиновник в гигантска корпорация си остава лесно 

заменяем слуга. Съществуват множество охолни роби на високи 

длъжности във властта или големия бизнес, докато мъже и жени, които 

сами управляват живота си, са рядко явление. Те също могат да бъдат 

наемани, но не и купувани. Много често такива хора изпъкват в своето 

обкръжение, чиято подкрепа и съвет всички останали търсят в отговори за 

решаване на свои лични проблеми. 
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Когато тези три слънчеви нива се съединят, съответният индивид се 

превръща в мъж или жена на съдбата. Това го изправя пред необходимост 

да реши, ще поеме ли мисията си или не. 
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„Това са стадиите на едно въплътяване. Но дори да изживее всички 

тях в материално тяло, човек може и да не надхвърли детските нива 

в своето психологическо развитие. Има множество хора на средна 

възраст, които смятат, че все още са no на осемнадесет години. Това 

се дължи на силно влияние от страна на Венера, Везни или Телец в 

хороскопа или пък на обстоятелството, че са ,,фиксирали“ 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 

Марсовият житейски период – четиридесетте години – има отношение към 

избора. Това е активно време през което хората придобиват обществено 

положение, авторитет, власт. Период на утвърждаване, активни действия, 

заявяване, вземане на смели решения от които зависи положението в 

живота. Понякога тези решения могат да бъдат фатални. Всичко зависи от 

това как човек устоява на предизвикателствата. Много е важно и 

разположението и аспектите на рождения Марс.  

Юпитеровият период е този на средната възраст и включва по-малък брой 

очевидни възможности за избор. Тук не става дума за битови проблеми, на 

този етап малко или много, те следва да са вече решени. Сега 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 професионалните  си занимания. Сегашният свят като, че ли 

не се нуждае повече от техните умения и човек остава лишен от цел, освен 

ако не се заеме с размисъл върху своите житейски уроци. Това може да се 
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превърне в период на споделяне на знания и опит с другите, духовно 

развитие, вид възраждане. 

През Сатурновия период, проличава истинският авторитет и то, ако човек е 

имал такъв, защото да го гради от тук нататък  е късно. Допуснатите 

грешки и проявения инат не са приятен спомен и тяхното изправяне на 

практика е невъзможно, но правилната преценка и съответни решения във 

връзка с по-нататъшния или следващ живот са от голямо значение. Това 

може да е период на духовно прозрение, философски и научни постижения, 

искаш да оставиш нещо след себе си. Периодът е критичен за здравето и 

живота. 

През Урановия период, човек може да бъде осенен от внезапни прозрения 

относно своята съдба и те може да настъпят в по-късна старост. Тогава си 

казваш, имам още малко време. Мога да го направя. 

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 настоящия 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 ще се случи след смъртта и в следващия живот. 

В мига на раздяла със земното човек изпитва силата на Нептун, сферата на 

Божественото. Това е най-високата точка горе на дървото. Тук се взема 

окончателното решение. 

Нели Станева 

email: astropleroma@gmail.com 
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