


Юпитер е свързан с прочутия 12 годишен цикъл. 

Описва социалното поведение на човека, 

неговите ориентири в обществото. 

Наборниците имат общи Юпитериански 

характеристики, сходен тип социална ориентация, 

както и подобна ценностна система. Това не са 

индивидуални черти на характера, а по- скоро 

начин на поведение в обществото. 

В повечето религии Юпитер е върховният бог, 

върховният носител на силата. Но по пътя на 

развитието на индивидуалността Юпитер отстъпва 

място на Слънцето. 

Юпитер отговаря и за чувството за собствено 

достойнство. 

Той преодолява съпротивлението на Сатурн, но се 

и опира на него. Всичко, към което се стреми 

човек, онова, което постига, е заслуга на Юпитер. 

Юпитер е ценностната система на 

човека, неговите стремежи, планове, 

цели, идеали, самореализация и 

утвърждаване в обществото.



Самата природа на огъня благоприятства 

Юпитер. Огънят се стреми да прояви себе си. 

Юпитер също се стреми към разширение, ръст, 

познание. 

Добре улавя основните идеи и веднага ги 

обобщава.

Огненият Юпитер умее да отсява главното от 

второстепенното. 

Собственото му мнение и оценка за него са 

основният критерий. 

Обича, когато околните му се възхищават. 

Старае се да заслужи всеобщото почитание и 

уважение. 

Ярък и активен е в това, което прави. 

Не понася критика, винаги е сигурен в своята 

правота. 

Огненият Юпитер  е ориентиран към 

високи цели, себеутвърждаване в 

социален план, винаги постига 

своето, честолюбив е, самолюбив и 

самонадеян. 



Човек  с Юпитер в Овен е инициативен и умее 

да бъде лидер. Той обединява около себе си 

хора, които може да поведе след себе си. 

Желае винаги да помогне, обича да 

опекунства, но често  натрапва своята гледна 

точка и се възхищава от самия себе си. 

Юпитер в Овен е склонен да надценява себе 

си, своите възможности. 

Самоуверен е и се учудва, когато слуша 

мнение, противоположно на своето. 

Стреми се да подобри социално-етичните 

отношения, счита, че работи за благото на 

обществото. 

Отрицателните му качества са властолюбие и 

самонадеяност. Проблемът му е, че целите му 

са по-краткосрочни от тези на Юпитер в 

Стрелец, защото диспозитор му е Марс. 

Юпитер в Овен счита себе си за 

авторитет, за гуру. За всичко 

има свой отговор. Дава съвети 

наляво и надясно, дори и да не 

са го молили за това.



В него присъства стремеж към власт и изява. 

Обича разкоша, удоволствията, празниците и 

ритуалите. Самоуверен е.

При Юпитер в Лъв е силно развито чувството за 

собствена значимост и правота. Той трудно 

признава чуждите авторитети или не ги признава 

изобщо. 

Такъв човек е щедър, оптимистичен, събира 

около себе си хора, които да му се възхищават. 

Прекрасно чувства и осъзнава своето място в 

обществото, добре вижда йерархията и 

структурата на социума, умее да заеме 

достойно положение. Но той няма да върши 

онова, което не го устройва. Притежава чувство 

за справедливост. 

Юпитер в Лъв е благороден, горд, храбър, 

величав. Обича похвалите. 

Отрицателни качества - гордост, нетърпимост 

към критика и забележки, разточителство, 

прекалено самолюбие.



Тук Юпитер е във владение. Такъв човек добре 

усеща своето място в обществото, умее да 

достигне добро, устойчиво социално 

положение.

Постоянно се учи и обича да учи останалите. 

Притежава чувство за справедливост, създава си 

нравствени принципи, придържа се към етиката, 

ритуалите, изисква към себе си уважение. 

От такива хора излизат добри педагози, 

преподаватели, философи, пътешественици. 

Сами за себе си те са авторитети, притежават 

голямо благородство, щедрост и оптимизъм. В 

трудни ситуации не губят самообладание, винаги 

намират изход, устремени към бъдещето. 

Интересни са им чуждите култури и религии. 

Отрицателни качества: повишена самооценка.

Поставя си високи цели, стреми се към 

разбиране, прекрасно обобщава 

фактите. 

Неговото мислене е абстрактно, има 

философски характер. 



С добри способности към взаимодействие, 

образование и колективна работа. Присъщ му е 

обмен на опит. 

Демократичен е, способен да променя 

гледната си точка. 

Както и огненият Юпитер, въздушният обича да 

демонстрира своите постижения, което обаче 

не прави толкова натрапчиво. Умее да се отнася 

към постиженията си с лек хумор и не смята, че 

целият свят трябва да оцени талантите му. 

За него е достатъчно признанието на приятелите 

му, съмишлениците и колегите, т.е. тези, които 

той уважава. Внимателен е към мнението им и е 

готов да преразгледа оценките си.

Лесно си признава грешките, ако критиката 

излиза от човек, когото той смята за равен. 

Не се стреми на всяка цена да бъде пръв, но се 

стреми да заеме достойно положение между 

равни.  

Обучава се в много направления. Може да 

сменя професии. Преследва повече от 

една цел едновременно. В избора на 

целите си е идеалист, стреми се към 

новото, често недостижимото. 



Проявява лекомислено отношение към живота, 
изобретателност в общуването. 

Тук е в изгнание и лишен от целеустременост, той се 
разхвърля в подробности, отсъства глобален поглед. 
Но е много добър в решаването на конкретни задачи.

При Юпитер в Близнаци изчезва външния блясък, дори 
вътрешно да е самоуверен, обича да демонстрира 
смирение и се бои да не изгуби своя имидж. 

Притеснява се от чуждата оценката за себе. Пази 
своята репутация. Болезнено възприема, когато го 
подценяват. В дълбините на душата си счита, че 
неговото ниво е по-високо. 
Авторитетно положение достига рядко. Той е 
неформален лидер, който не умее да задържи 
своето влияние. 

Умее лесно да се адаптира в нов колектив. Не може 
добре да поддържа родствените връзки. 
Това положение е добро за преподаватели.

Отрицателни качества: повърхностност, критичност, 
разхвърляност на целите, завишена вътрешна 
самооценка.

Той добре оценява информацията, вижда 
фактите, но e разконцентриран и му е 
трудно да направи някакъв общ извод. 

Зависим е от подробностите и това му 
пречи да постига целите. За него е важно 

мнението на останалите и всяко 
поотделно. 



Основната социална ориентация е към 

взаимоотношенията. Голямо значение се 

отделя на междуличностните връзки, умението 

да общува, дипломатичен е. 

Добре чувства партньора, събеседника. С 

всички се опитва да запази добри, 

хармонични взаимоотношения. 

Нравствените принципи са поставени на 

първо място. 

За този Юпитер е важно сътрудничеството. 

Той не обича да работи сам. 

Отрицателни качества: опитвайки се да угоди 

на всички, поставя своята гледна точка в 

подчинена позиция спрямо тази на 

партньора, повече отчита вътрешната си 

оценка, а не тази, която е възприета в 

обществото. 

Основната му мотивация е на база 
на справедливостта. От тези хора 

излизат добри съдии, адвокати, 

медиатори.



При хората с Юпитер във Водолей има чести 

промени в съдбата. Те са склонни да изпадат в 

крайности, но не са категорични. Покрай тях 

протичат или някакви реформи, или 

преобразувания. 

В тях дълго се трупа напрежение, което след това 

прераства в протест. 

В общуването обичат диспутите, стълкновенията 

на противоположни мнения. Защитават 

социални, религиозни и морални убеждения. 

Такъв Юпитер е свободен от пристрастия. Той е 

демократичен, дружелюбен и се отнася с 

търпимост към чуждия опит и мнение. 

От тези хора излизат добри обществени деятели.

Те се интересуват от нови  движения, окултизъм, 

философия, астрология.

Често разпиляват своята енергия; внедряват 

утопични идеи. 

Стреми се не към първото място, а 

към високото, това, което е близо до 

идеалите му. 



Привързан е към традиционните форми, 

родовите ценности, често възприема 

професията на родителите. 

Стреми се към самоутвърждаване, което се 

проявява много скрито. 

Той е и самолюбив, но не се старае да го 

показва. 

Много се страхува да не изглежда смешен в 

очите на околните и затова се старае да се 

държи скромно. 

Не парадира с успехите си, но дълбоко в душата 

си се надява, че ще го забележат и оценят. 

В избора на целите си той до голяма степен е 

зависим от обкръжението си, от близките, 

средата, в която е отгледан. В постигането им 

той е като къртица, която рови много на дълбоко. 

Всякаква критика, дори и да е 

доброжелателна, го засяга дълбоко. Той 

болезнено реагира дори на най-малката 

забележка; защитава мнението си на 

моменти прекалено упорито. 



Силно се проявява родителското влияние, 

възпитание; 

рано се придобиват религиозни възгледи, 

духовно наследство; 

голямо значение има опитът от детството. 

Хора с Юпитер в Рак притежават изначална 

вяра в хората и справедливия свят. Те са 

религиозни по природа и често се занимават с 

окултизъм. 

Около себе си създават уютна, приветлива 

атмосфера. Често опекунстват някого. 

Обичат да се грижат за другите. 

Юпитер в Рак дава идеализъм, 

утопични мечти.



Подозрително се отнася към авторитетите и 

се стреми към лидерство. 

Струва му се, че го подценяват. 

Проявява себе си чрез борба и отстранява 

всеки, който му пречи. 

Безстрашен е и се бори до последно. 

Самолюбив е, но не го демонстрира. 

Неговата сфера на дейност са делата, 

свързани с финанси, застраховки, 

завещания, печалби и наследства. 

Рано се проявяват окултни и мистични 

интереси.

Този Юпитер е потаен и от него няма 

да дочакаш откровеност за личните 

му амбиции. Своите идеи дълго 

обмисля, трупа и упорито ги 

реализира. 



Много обича на всички да помага, да съчувства 

и съпреживява. В него има изразен религиозен 

устрем.

За Юпитер в Риби е присъща експанзия, 

активност в социума, състрадателност, 

доброжелателност, общителност, 

разточителност, непрактичност. 

Юпитер в Риби лесно се поддава на влияния и 

затова много внимание отделя на всеобщото 

благо. 

Самолюбив е. 

Такива хора притежават добра интуиция и могат 

да действат съобразно създалата се ситуация. 

Често сменят своите цели и убеждения. От тях 

могат да станат добри психолози и педагози. 

В Риби  Юпитер намира висшето 

изражение на своята религиозност, в 

него е развито чувство на 

благоговеене пред Всевишния. 



Сочи за реални, практични цели, умение да постига 

своето, за дълбочина и основателна преработката на 

всякакъв материал. 

Практичен, предпазлив, достатъчно обективен и 
справедлив е. Реално оценява обстановката и своите 

способности. 

Много е конкретен в целите си. Избира тези, които 
може да реализира в недалечно бъдеще.

Не е много самолюбив, освен  Юпитер в Козирог. Не си 

поставя сложни задачи, често дори подценява себе си, 

несигурен е в себе си. 

Не се стреми да надскочи другите, занижава си 

летвата. За сериозен успех не му достига напорът и 
амбицията на огнения Юпитер, но гони ли една 

конкретна цел, става много упорит. 

Иска да има една и надеждна работа. Готов е да се 

вслушва в мнението на авторитетите, специалистите. 

Зает е с работа, няма време да се хвали. Делата му ще 

покажат какво може. 

За Юпитер в земни знаци  критерият 

за успех са материалните блага. 

Насочен е към завършек, към 

конкретен резултат. Целта за него е 

по-важна от всичко. 



Прагматик e, стреми се към устойчиво 

положение в обществото. 

Трудно се разделя със своите навици. 

Обучава се бавно и аргументирано. Има 

добро чувство за мярка; той е предпазлив, 

рядко разказва за своите планове. 

Здравият разум е негова втора природа. 

Винаги заема твърда позиция. Срещу него е 

безсмислено да се упражнява натиск, той 

добре умее да се противопоставя на всякакви 

доводи; упорит и инертен е. 

Обича разкошни, красиви и скъпи вещи, 

произведения на изкуството. За него е много 

важно да има своя (лична) работа. Ако 

достигне до власт, става консерватор, упорит и 

твърдоглав. 

Отрицателни качества - изнеженост, 

разглезеност, равнодушие към проблемите на 

другите.

Не променя целта, а тактиката си.  

Слабо възприемчив е към околните, което 

не го прави толкова зависим от мнението 

им. Няма болезнено самолюбие. 



Много внимателен към дреболиите и детайлите. 

Умее да работи за достигане на своите цели, 

отчитайки всички обстоятелства. 

Много е практичен, има трезва оценка на 

социалните и религиозни отношения. Върви 

последователно, завоювайки поредното стъпало.

Той е добър служител, който знае своето място.

Добре чувства йерархията в социума. 

Педантичен и честен в професионалните 

въпроси. 

Не си поставя далечни цели, а решава конкретни 

задачи. Трябва да се убеди, че нещо му се 

получава добре. Това влияе положително на 

самооценката му. 

В отрицателния смисъл може да бъде досадник, 

дребнав, завистник и заядлив за дреболии. 

Има болезнено самолюбие. 

Той е взискателен и придирчив към себе си 

и останалите. Трезво оценява 

авторитетите и не е склонен да поставя 

себе си над другите, близко е до хората. 

За него е важно да бъде полезен на 

хората, за обществото. 



Тук Юпитер е сдържан и недостатъчно сигурен 
в себе си. Отсъстват мащабността и 
перспективността. 

Той е честолюбив и предпазлив, внимателен, 
практичен, търпелив, аристократ. Притежава 
развито чувство за дълг и отговорност. 
Умее да държи колектива, да го ръководи.

Тъй като е слаб Юпитер в този знак, 
честолюбието не се демонстрира.  

Поставя си конкретни планове и цели. Той е 
консервативен, традиционен и обръща 
внимание на това как е прието да се държи в 
обществото. 

Не обича да нарушава морала, съблюдава 
нравствените и етически норми. Голямо 
значение има възпитанието, тъй като Юпитер в 
Козирог винаги се стреми да съхрани 
общоприетите ценности. В него се проявява 
предаността към дълга. Не обича да моли за 
помощ.  

Отрицателни качества: критикарство, 
прекалено високи изисквания.

В Козирог, както никъде, на Юпитер са 
присъщи стремежите да намери мястото 

си и да се добере до целта си на всяка 
цена. 

Страхува се да не би да не постигне 
успех; изисква уважение към себе си.



Юпитер във въздушните знаци е по- сдържан в 

оценките си, не обича гръмките похвали или него да 

хвалят прекалено щедро. Предпочита не 

покровителството, а подкрепата и сътрудничеството. 

Във водните знаци Юпитер често си сменя оценките, 

тъй като те пряко зависят от чувствата му. Талантите на 

хората, които обича, той често надценява, изразява 

своето отношение екзалтирано, с емоционален подем. 

Но в по- голямата си част крие своите оценки, изказва 

се рядко и пестеливо. Много обича да помага и да се 

грижи за някого. 

В земните знаци Юпитер е много определен и 
конкретен в оценките си. 

Изказва се предпазливо, дори може да отстъпи пред 

чуждата увереност, но после пак ще се върне към 

своето мнение. Не обича да поема отговорност за 

чуждата работа, старае се добре да изпълни своята. 

В отношението си към другите хора 

Юпитер в Огнените знаци е щедър на 

похвала, умее ярко да изрази своето 

възхищение и уважение. Много е 

категоричен и еднозначен в оценките 

си. Обожава да покровителства. 


