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През 1956г астрологът Анри Барбо представя по 

уникален начин подходът си към аспектите като 

цикъл. Това  се случва на  международен конгрес с 

астролози, занимаващи се с мунданна астрология. 

В доклада си за „Великата октомврийска 

революция” той твърди, че тя има отношение към 

цикъла Уран и Нептун. Тъй като и двете планети са 

бавни, взаимодействието по между им е доста 

продължително. Барбо смята, че знае кога е 

заложено началото на въпросния процес и кога той 

ще свърши с разпадане на комунизма. Той стъпва 

на тезата, че: 

Съвпадът (независимо между кои планети ), е 

начало на цикъл, винаги се залага някаква 

програма. Моментът на раждането на човек е 

съвпаднал с периода, когато се е залагало нещо. 

Това е началото. Ако планетите са висши, 

разглеждаме съвпада като оказващ влияние на 

цялото човечество, ако са лични – ще се отразят на 

самия човек. Сферата, в която това ще се случи, 

зависи от дома, в който се намира това съединение. 



В периода 1820-1825г. на небето Уран и Нептун са били в съвпад. 

Раждат Маркс и Енгелс, съответно в наталните си карти те също имат това съединение. 

Уран са новите неща, носи бъдеще и развитие. А Нептун е вярата, религията, мирогледът. Родените по време 

на този съвпад хора залагат теорията на научния, теоретичния комунизъм. Карл Маркс към края на 1847г 

написва „Манифест на Комунистическата партия”, където изрича своите пророчески думи:  „Призракът на 

комунизма броди из Европа”. В това изложение още пише, че съвсем скоро ще се създадат всички условия, за 

да се реализира Световната революция, която според него щяла да започне от Англия заради силния тамошен 

пролетариат и че процесът ще има верижна реакция. 

Според Анри Барбо с въпросния съвпад(Уран - Нептун), е заложена теорията на комунизма и така е поставено 

началото на целия процес. 

Следващата ключова точка, е 1870г. Тогава Уран е в квадратура с Нептун. Това е т.нар. Първа квадратура, 

която продължила 5 години. Уран и Нептун са изминали някакъв път. Трябвали са им 50 години, за да застанат в този 

аспект. И познайте какво се случва? На 22.04.1870г се ражда Владимир Илич Улянов (Ленин). Той посвещава целия 

си живот на реализирането на „великата” идея. Иска да осъществи революцията, но не в Англия, а в Русия. 

Когато нещо, заложено в началото (на съвпад), стигне до тази точка (първата квадратура), започват да 

излизат на яве противоречията на самата идея.

Но тези конфликти са разрешими, защото в тази квадратура се борим с външните обстоятелства. Това е 

както при фазите на Луната. Първо имаме Слънце съвпад Луна, следва Слънце първа квадратура Луна (Първа 

Лунна фаза). Хората, родени на Първата квадратура (Първа фаза на Луната), са пробивни, борят се с 

обстоятелствата, искат да направят кариера и т.н. Фактически те се проявяват във физическия свят. И Анри Барбо 

забелязва, че на Първата квадратура, когато е роден и Ленин, за първи път възниква криза: „не Англия”, казва 

Ленин, „а Русия ще бъде първата държава, където ще има революция, а в последствие ще има и световна 

революция”. 



1905-1910г опозиция на  Уран и Нептун.
По време на този аспект излизат на повърхността всички конфликти, проблеми и противоречия, 

заложени в самата теория (има се предвид заложени на съвпада). Първата руска революция става 
през 1905-1907г. 

Всичко, което е било кризисно в момента на залагане на програмата, излиза на яве и търси 
решение по време на опозицията. 

Следващият ключов момент е последната квадратура, когато противоречията минават на вътрешен план.

Каквото е трябвало да се реши на предишните аспекти по външни показатели и не е решено, вече се натрупва 

под формата на вътрешни конфликти,  които не се решават на материално ниво.

Между Уран и Нептун последна квадратура се случва през 1953г. Същата година умира Сталин. По негово 

време в Русия е имало доста злоупотреби с комунистическата идея, милиони хора са били „затрити” в името на 

тази кауза. След смъртта на Сталин другите ръководители започват борба за власт и не спират да критикуват 

системата и управляващите. Тук вече виждаме противоречия в самата теория, които се опитват да излязат на 

повърхността. 

Анри Барбо предполагал, че когато Уран и Нептун образуват отново съвпад, комунистическата 

система ще рухне, защото на съединението през 1989г. ще се заложи нова програма. Ние сме свидетели 

на събитията по това време, преживели падането на Берлинската стена, промените в държавите от бившия 

социалистически блок и разпадането на Съветския съюз. Според Барбо критичната точка е новият съвпад, 

защото когато той се случва, цялата стара програма се разрушава, за да отстъпи място на нещо ново. Той 

смятал, че на нов съвпад всичко старо трябва да рухне. Оказва се, че когато наблюдаваме един пълен цикъл 

можем да предвидим кога са кризисните моменти/точки в него. Не знам дали някой е обърнал внимание 

тогава на Анри Барбо, но към днешна дата в астрологичните среди  неговата теория се смята за гениална. 

Единствено върху базата на цикличността може да се каже, че дадено нещо се случва. 



В изходната точка (съвпада), се залага 
програмата на цикъла. По време движението от 
съвпад към първа четвърт проблемът съществува, 
з но все още е невидим.  

Първата криза става на първа квадратура. 
Тогава програмата се сблъсква с външните 
условия. От първата квадратура до опозицията 
става максимално развитие на процеса. 

Кулминацията е в точката на самата 
опозиция. Това е най-болезненият период. Ако се 
родиш на такъв аспект, значи в живота ти има 
някакви две теми. На опозицията се решават 
всички кризисни моменти, заложени в началото. 
От нея към втората квадратура започват да се 
активизират всички конфликти и кризи, заложени в 
програмата. При движението към третата четвърт 
се наблюдава загуба на външна активност, но 
вътрешните проблеми стават много явни. 

Последната криза се случва на последната 
квадратура. Тогава човек се бори със самия 
себе си. 

Цялата астрология работи 
с цикъла на двойката. 



Ако имате последна квадратура между 
Венера и Сатурн, то у вас ще зрее конфликт 
между чувствата и дълга. Но тази борба е вътре във 
вас, личността се бори със самата себе си. 
Смята се, че да се родиш на последна 
квадратура е значително по-трудно отколкото на 
първа, защото трябва да се справиш първо  със 
собствения си вътрешен проблем. Ситуацията 
(какво ще се случи на двете квадратури и на 
опозицията), може да бъде предсказана на 
аспектите полуквадрат (45 градуса) или на 
квадрат и половина (135градуса). В тези 
промеждутъчни точки може да няма сериозна 
активност, но със сигурност има знаци за това 
какви събития ще се материализират по време 
на ключовите моменти. Изявата на първата 
квадратура е по-лесна, докато последната се 
изживява по-тежко, защото конфликтът е на 
вътрешно ниво. Ако имате секстили и тригони, 
няма да се натъквате на противоречия, а на 
хармония и съгласие. 



1. На съвпада се залага цялата програма. Това 

са потенциалите на целия цикъл, който съдържа 4 

стадия. Това са кризисни, повратни точки. Те са: 

 Първа квадратура. Трудностите се проявяват 

активно под формата на външен сблъсък с 

материалния свят. 

 Втората критична точка е опозицията. Това е 

кулминация и преход към спад. Най-

болезненият момент. 

 Третата критична точка е последната 

квадратура. Тя завършва кризата и тук 

противоречията вървят на вътрешно ниво, това са 

конфликтите на самата програма. Борбата 

протича в самия човек.

 Четвъртата критична точка е новият съвпад. 

Става разпад на старата програма и се 

формира бъдещата.

Прогноза за тези 4 ключови точки дават междинните 

моменти от транзита(полуквадрат - 45o или квадрат 

и половина- 135o). Гледат се знаци, планети, 

транзити в тях.

съвпад

Първа квадратура

опозиция

Втора квадратура



Да определим темата между двойката планети. 

Давам пример: 

Луна в първа квадратура със Сатурн. Темата на 

Луната е свързана с първите 7 години от живота и 

възпитанието, с майката, с битовото поведение на 

човека като цяло и т.н. Сатурн  дава ограничения, 

трудности, препятствия. Следователно можем да 

предположим, че този човек има конфликт с майка си 

или е лишен от нея и възпитанието й, което е било поето 

от баба му или друг възрастен роднина. Темата ще 

бъде как Луната влияе върху Сатурн и как Сатурн 

влияе върху Луната. В аспекта няма едностранно 

влияние, то винаги е двустранно. И едната планета влияе, 

и другата. Човек ще има проблеми с дисциплината или 

напротив- ще се страхува и ще е много свит и 

притеснителен. Кое ще бъде вярно зависи от факта коя 

от двете планети е по-силна и активна по знак или друг 

показател. Ако това е Луната, тя ще влияе повече на 

Сатурн и обратното. 

За да работим с цикъла,  трябва да 

определим и темата на  планетите в 

съответния аспект



Човек се ражда в момент на дадена фаза на 
цикъла. За него обаче Квадратът или 
Секстилът са стартова фаза, а не една от 
промеждутъчните такива. Отчитаме,  че той ще 
преживее до края този цикъл, а по- нататък, 
започвайки от нов съвпад, в краен случай 
транзитен той ще продължи да преживява 
дадения цикъл в обичайния му ритъм.

Съвпадът залага програмата, точката на 
началото на действието. Съвпадите са 
хармонични и дисонансни, но и в двата случая 
активизират темата на планетите. Дори съвпад 
Луна - Сатурн или Слънце - Сатурн ни 
сблъсква със ситуация на голяма активност, тя 
може да е външна или вътрешна. 
Съвпадът е чисто действие и нищо повече от 
това. И колкото е по-мощен, толкова е по-
голяма силата. Трябва да се анализират 
планетите, влизащи в него; 
домът е мястото, където ще протича 
действието, а знакът и планетите ще покажат 
доколко то е екстравертно или интровертно.

Самото съединение никога не говори за 

резултат. Пример за това е Големият 

Стелиум. Той дава голяма активност по 

темата, която се определя от мястото на 

стелиума и водещата планета в него. Т.е. 

човекът е много деен в тази сфера на 

живота, за него тя има особено значение. Но 

това изобщо не означава, че ще постигне 

големи резултати. 



Съвпад - 1 фаза - полето на активността(Овен).  
Десен Полусекстил - 2 фаза, енергия(Телец) – първият 
аспект, с който влизаме в контакт, това е строителен 
материал; тук чистото действие(съвпадът) преминава в 
активност, приложена към нещо /към материала/. 
Действието е проявено, оттук и символиката на този 
аспект - ПРАКТИЧНОСТ.
Десен Полуквинтил - този аспект не е много силен, 
намира се също във II поле и също е свързан със 
зоната на конкретността - натрупване на енергия, 
запас на жизнени сили, приложение, материал, 
усилие(Телец). В резултат на взаимодействието на 
силите и енергията протича взаимна промяна. Тук 
имаме ситуация, при която взаимодействието с 
материала поражда усилие, което принуждава 
материала да се променя под въздействие на силата и 
едновременно ги кара да се приспособяват един към 
друг- и материала, и силата. Аспектът е деен, 
практичен и това е първият стадий на промените.
Десен Полуквадрат - отново II поле.  Този стадий е 
конфликтен. Тук за първи път се проявява напрежение 
между действието и средата.  Демонстрират се 
първите възможни проблеми, първото напрежение, 
пораждащи необходимост от по-конструктивна 
промяна на типа действие.

ДЕСНИ АСПЕКТИ



Десен Секстил - върхът на III поле, което дава резултат, 
изход(Близнаци); много практично, резултативно поле -
възникват проявленията, първите резултати. Секстилът 
дава резултат, успешно въплъщение, успешна 
реализация. Това е проявен аспект. 
Десен Квинтил - също в III поле - промяна. Всички 

квинтилни аспекти рязко изострят ситуациите, в които 
се намират, ускоряват ги, усилват ги. Квинтилите сами 
по себе си не носят конфликт, но са склонни рязко да 
усилват противоположности. Правят темата много 
динамична, поляризирана. Квинтилът сякаш подтиква 
ситуацията и усилва тенденцията, която е заложена в 
нея: ако е разрушителна - разрушава; ако е устойчива 
- усилва устойчивостта. Но сам по себе си не дава 
тенденцията. По този начин променя ситуацията, усилва 
я, активизира я. Преобръща, разрушава една ситуация 
- ражда нова. Наричат го още аспект на СВОБОДАТА.
Десен квадрат - първата точка на конфликта със 
средата. Това е съзидателна квадратура, свързана с 
преодоляването на съпротивата на материала. 
Действието е проявено, тук се решава как ще се 
развиват нещата.  Става привличане на нови сили, 
натрупване и рязко усилване на енергията. И 
действието, стигнало до IV поле, придобива 
стабилност, устойчивост.

ДЕСНИ АСПЕКТИ

72

60

45



Десен Тригон - V поле(Лъв) - ръст, реализация, свободно 
проявление, активност, енергия, творчество, успех, 
късмет, богатство, възможности. Върви реализацията на 
дълбоките способности, на работа в перспектива. 
Темата на съзиданието. Тук средата помага на човека 
да се реализира. Благоприятни възможности  помагат 
на човека. При това посоката на действие на 
вътрешните усилия съвпада с външния поток, със 
ситуацията, с партньора. Тригонът поддържа усилията и  
ги насочва.
Десен Квадрат и половина - V поле - конфликтен 
аспект, риск, криза. Съзидателен аспект, идващ след 
Тригона, предвещаващ промяна  в типа действие. Той 
така силно активизира действието, че то започва да 
усилва скритото напрежение, присъстващо не само на 
самата сила, но и на средата. Последното е 
естествена закономерност за всеки процес. Затова, 
след такова активно и свободно действие на Тригона, 
идва Квадрат и половина, който нарушава 
устойчивостта, усилва цялото напрежение, скрито във 
всяка устойчива форма, във всяка ситуация. Тук се 
сблъскват вътрешните с външните противоречия. 
Конфликтът най-вече се разгръща като взаимодействие, 
което се отразява  неблагоприятно на ситуацията и 
разрушава. 

ДЕСНИ АСПЕКТИ

120

135



Десен Биквинтил - промяна. Характерът на Биквинтила 
също е свързан с много голяма действеност. Той е 
много активен, съзидателен, деен и конструктивен. Често 
десният Биквинтил се проявява по-силно от Квинтила. И 
ако Полусекстилът е по-слаб от Секстила, а 
Полуквинтильт - от Квинтала, то Биквингилът и Квинтилът 
често са различни по сила и понякога Биквинтилът е по-
силно действащ от Квинтила, въпреки че е минорен.  
Това е много съзидателен творчески аспект, най-
творческият от всички и много резултатен. Той води до 
промени, предизвикани в средата от напрежението на 
силата(от 135), дава промяна в средата, в материала.
В VI поле върви масово проявление на потенциите, 
заложени в началото; протича диференциация на 
заложеното вътре и то се проявява навън, проявяват се 
всички скрити до този момент аспекти. 
Символ: изпълнение, реализация.

Десен Квинконс - също е резултатен. В него се 
проявяват всички несъгласуваности, вътрешни 
противоречия, които не са заложени в средата, а в 
началната точка, в програмата, в темата, която действа. 
Квинконсът активизира реализиращия напор и е 
преддверие на Опозицията. И тук всички противоречия 
стават видими, тук е импулсът, ситуацията напомня на 
махало - достига връхната си точка и тръгва обратно.

ДЕСНИ АСПЕКТИ

150

144



КВИНКОНСЪТ не трябва да се разглежда 
като напълно хармоничен аспект.

Имаме 90+60, което значи, че имаме 
конфликт + реализация, т.е. 

Квинконсът е най-напрегнатият от 
хармоничните аспекти. Понякога го наричат 
съдбоносен, особено втория, ляв Квинконс. 
Това е аспект, носещ в себе си събития, 
силно променящи съдбата на човека, които 
водят до далечни последствия. При това не 
повърхностни, а много дълбоки ситуации, 
които не винаги са на външен план.

Първият десен Квинконс е по-мек, но също 
поражда ситуации, които могат да се 
реализират двойствено. И той е натоварен 
многозначно. Тук имаме хармония чрез 
конфликт, но аспектът е  достатъчно 
успешен, просто не е така гладък като 
останалите червени аспекти и също често е 
предпоставка за повратен момент.

КВИНКОНС

90+60



ЗЕЛЕНИ АСПЕКТИ /72, 144, 36, 108/. 

Всички аспекти от този вид са свързани с 

промени. 

Двойката планети, свързани с такъв аспект, си 

взаимодействат, като се пораждат неустойчиви 

или променящи се ситуации, т.е. или принуда 

към промяна на ситуацията, или към промяна 

на типа на действие на планетата. 

Тези аспекти се характеризират като 

освобождаване; разрушаване, след което идва 

нова ситуация; промяна - отхвърляне на 

старото, за да се придобие новото; загуба, 

след която идва придобиване на нещо ново 

или някаква находка. Конфликт, след който 

идва хармония в нови обстоятелства. Или може 

да са големи промени, които на първия етап да 

изглеждат като разрушителни.

ТВОРЧЕСКИ АСПЕКТИ

36

72

144

108



Кармичните аспекти са градусови отношения между 

планетите, които се основават на 9. Те действително 

в голяма степен са свързани със съдбата на човек, с 

предела на заложените в хороскопа му 

възможностите, с дълга, който е нужно в този живот 

да изплати, и с границите, които обстоятелствата 

няма да му позволят да прекрачва.

Основният е нонагонът, който се получава от 

360:9=40 градуса. Той е най-къс от кармичната дъга 

и действа кратко, но постоянно. Може да създаде 

усещане за перманентен карък, че каквото и да 

почна, не се получава, че все аз ще падна, все аз 

тегля късата клечка, тухлата пада на моята глава.

И все пак като се има предвид, че той обхваща два 

съседни знака, които в основата си са 

хармонични, защото са следващи, то ако човек 

смирено приеме съдбата си и отговорно поема 

задачата си на ученик, то именно нонагонът ще го 

научи да се съобразява с реалността, да се простира 

според чергата си и да не гледа в чуждата паница.

Спаред Ръдиар това е аспект на духовното раждане в 

области, посочени от планетите. Ключова дума –

НОНАГОН

40



Следващият по дължина е двойният нонагон, 

наречен бинонагон от 2X40=80 градуса. 

Дължината на дъгата му е през знак и съответно 

влиянието му е по-близко като усещане до 

квадратурата отколкото до секстила. 

Въздействието му може да се възприеме като 

спирачка, защото ни задържа в ситуации, в които 

осъзнаваме, че няма защо да стоим, но по 

скорпионски ни кара да пием отровната чаша до 

дъно, да търпим още и даже , с надежда за 

развръзка, в която сами не вярваме. На 

физически план може да се проявява като 

повторение на ситуации, които възприемаме 

като кармични, като нещо, което не знаем защо 

ни се дава, но знаем, че е нужно отново да 

минем по този път. 

Урокът е да повторим опита, но нещо да 

променим, нещо любимо, в което сме се 

вкопчили, да пуснем, или обратното, на дълга и 

отговорността докрая да устоим.

БИНОНАГОН

80



Най-популярен може би сред кармичните 

аспекти е сентагонът, който е равен на 100 

градуса и се получава от 80 + 20, което 

разбирате е половината на 40.

Той е най-дълъг по кармичната дъга и може 

да се прояви един два пъти в живота ни, но 

така, че буквално съдбата ни на опаки да 

преобърне, да ни покоси, или пък да ни 

възвиси. Затова често се възприема като удар 

на съдбата, защото налага мигновена 

промяна, с която никак не е лесно да свикнем 

и която оставя следи за цял живот. Урокът 

обаче отново е да си платим, даже за неща, 

за които не знаем, може би дългове от друг 

живот, да се смирим, да застанем над 

ситуацията и като феникс, с плутоновска воля 

отново да намерим себе си, да се възвисим.

СЕНТАГОН

100



Опозиция - максималната амплитуда(VII поле, Везни). 
Опозицията е статична, всички противоречия са 
проявени. Това е ситуацията, при която единственото, 
което можеш да направиш, е да осъзнаеш. Много често 
тук става застопоряване, спиране, невъзможност да 
направиш каквото и да е - както в ляво, така и в дясно. И, 
ако не е точна Опозиция, то близко до нея възникват 
много големи колебания насам-натам, рязка промяна 
на ситуацията, колебания около точката на 
равновесието, много голяма неустойчивост. Тук нещата 
изглеждат така, сякаш средата оказва максимална 
съпротива. Това обикновено е поврат. Т.е. развитието 
достига максимума си и тук настъпва прелом -
проявлението на активността започва да се изменя и 
ускорението променя знака си. И ако всяка дясна 
Квадратура е нарастваща активност и в нат.карта дава 
много голям динамизъм, то Опозицията е сблъсък на 
два полюса, единият от които пречи на реализацията 
на другия. Затова я интерпретираме като сблъсък на 
две вътрешни, вътрешна и външна или на две външни 
сили. За разлика от дясната Квадратура, която винаги се 
интерпретира като сблъсък на вътрешното и външното, 
когато имаме Опозиция между две планети, всички 
постижения са неуспешни; всичко, което се строи, 
после се разрушава. 

ОПОЗИЦИЯ

180



Ляв Квинконс. Какво представлява 8-то поле? Поле на 
конфликта, тук имаме проникващо действие. Т.е. тук 
се разрушава границата, тук съществуват сили, 
способни да проникнат през границата, естествено 
отделяща "Аз"-а от външния свят; проникване през 
границата на живота и смъртта, на "Аз" и "не- Аз". 
Затова въздействието на 8 поле е свързано с приток 
на външна енергия, която силно влияе върху нашите 
най-дълбоки структури. Действието, свързано с 8 
поле, променя живота ни, при това значително, затова 
наричат левия Квинконс съдбоносен. От тук нататък 
се включва друга, външна програма. И затова 
следващите аспекти: ляв Биквинтил и Квадрат и 
половина говорят за промяна на програмата и 
разрушаването на старата програма.

Ляв Биквинтил - не е свързан толкова с промени във 
външния свят, колкото с вътрешни такива в самия 
човек. Обикновено засяга дълбоките нива,  свързани с 
ранен период от живота, с нещо наследено, което е 
психологически много важно за човека.

ЛЕВИ АСПЕКТИ

150

144



Ляв Квадрат и половина - това са промени. Често е 
свързан с разочарование, отказ или ситуация. И ако в 
първата фаза имаме усилване на действието на „Аз“-а 
в по-слаба среда(тоест ние можехме да въздействаме), 
то във втората имаме усилваща се среда и по-
отслабен „Аз“. Ако например имаме конфликт между 
партньори, то той се проявява чрез по-активната позиция 
на партньора. В първата половина на цикъла по-активен 
е "Аз"-ът, а във втората- средата. Нещата не зависят вече 
толкова от човека. 
Ляв Тригон - целенасочен, устойчив(Стрелец). Тук се 

достига равновесие след конфликта между човека и 
средата, партньорите, т.е. между две сили. Това е 
точката на целта, на успешното движение към 
резултата. IX поле може да се разглежда и като 
ОРИЕНТАЦИЯ.

При десния Тригон казваме: "колко е талантлив и как 
добре прави всичко; как точно намира и времето, и 
мястото...", а при левия: "каква подкрепа получава той!" 
Т.е. десния го интерпретираме като успешни и 
щастливи усилия, а левия - като успешни и щастливи 
обстоятелства. Левият Тригон изглежда по- резултатен. 
Защото виждаме външни резултати,  голям успех, а при 
десния има повече вътрешен резултат и повече 
активност, израстване на личността.

ЛЕВИ АСПЕКТИ

120

135



Ляв Квадрат - X поле(Козирог) - завършване на 

проявлението, последната криза. Тук имаме 

завършек на формата, понякога дава 

стабилизация и в последната четвърт става пълно 

разрушаване на формата. Тук имаме или 

разрушаване, или преход към нов цикъл. Затова 

последната Квадратура поставя човека в трудни 

обстоятелства, дава препятствия за изява на 

силата му. И това често изглежда като ситуация, в 

която се опитват да потиснат силата му, за 

разлика от първата Квадратура, където 

силата(човекът) се старае да промени 

ситуацията. А тук човек изглежда вече по-опитен и 

по- податлив на влияние, защото един от начините 

за разрешаване на конфликта е смяната на 

формата. Да се избегнат старите обстоятелства 

и да се намерят нови.

ЛЕВИ АСПЕКТИ

90



Ляв Квинтил - това е последната фаза на проявление. 

Тук протича стабилизация на формата, на външните 

ситуации, средата, завършване. Всички последни 

възможности са се изчерпали при последната 

Квадратура. Заради това лявата Квадратура дава 

разочарование, кризи, неуспехи. И ако Опозицията дава 

отначало успех, който завършва с крах, то аспектите от 

последната фаза на цикъла бързо водят до 

разочарования или пък от самото начало човек се 

натъква на такава силна съпротива (няма подходящи 

обстоятелства, условия), че тя може веднага да се 

тълкува изначално като неуспех. 

Последната Квадратура понякога изтиква чрез този 

неуспех човека в друга ситуация и го заставя да 

премине от външни проявления към вътрешни 

преживявания. Прилява Квадратура на първия етап от 

живота човек се стреми да постигне успех, натъква се 

на неуспех, обръща посоката на това действие навътре 

пренасочва усилията, именно във вътрешната духовната 

сфера и дава преход към друго съдържание. Човек вече 

не се стреми да постигне външен резултат,, а иска да 

намери по-дълбоко съдържание в дадената сфера. На 

него му е нужно да се вглъби в себе си. 

ЛЕВИ АСПЕКТИ

72



Ляв Секстил – XI поле(Водолей) - това е 
единственото поле, при което човек изважда 
нещо ново от себе си. Това поле по своята 
природа е много интересно. На първо място то 
дава активност и подкрепа на заобикалящата 
среда с положително активно взаимодействие. 
Тук е единственото място, където се засява ново 
семе, което ще се прояви през новия цикъл.

Първият Секстил дава много активност, 
практичност и действеност, но, за разлика от 
последния, е по-малко значим и не е резултатен. 
Тук силите ни са по-малко, повече е подкрепата, 
взаимодействието, помощта от другите. Но също 
както последният Тригон се различава от първия, 
така и последният Секстил се отличава от първия, 
защото отново изглежда повече като помощ 
отстрани, отколкото като собствени усилия. Т.е. 
имаме благоприятни обстоятелства, които 
позволяват бързо и лесно да се постигнат 
резултати.  

Последните Полуквадрат и Полуквинтил също са в 
XI поле.

ЛЕВИ АСПЕКТИ

60



Ляв Полуквадрат - външно много неудачен. Ако той е 
ориентиран към вътрешна реализация, често дава 
съвършено нови мисли, стремежи, подходи. Те в бъдеще 
могат да се проявят, да израснат, ако в тази точка се 
ражда нещо ново, което да даде положителен резултат. 
Но именно като вътрешен, а не като външен. Всички 
опити да се работи с левия Полуквадрат като с външен 
дава разрушаващи се външни ситуации. А вътрешната 
реализация носи в себе си много потенции.

Ляв Полуквинтил - външно неустойчив, много близък по 
дух с Полуквадрата. Ражда нови ситуации в голямо 
количество, разрушава старите, но е значително по-
малко устойчив от десния Полуквинтил. Затова пък се 
възприема и по-малко конфликтно. Защото го усещаме 
на първия етап като конфликтен, а на втория - като 
положителен. Но той не поражда нито една повече или 
по-малко устойчива ситуация.

Ляв Полусекстил - успешен. Той винаги дава 
способност за успешно завършване. Тъй като встъпва в 
последната фаза, сочи именно за завършване на 
цикъла, довеждането му до края. Дава тенденция към 
проявление и конкретност. В десния секстил има повече 
активност, в левия - повече завършеност.

ЛЕВИ АСПЕКТИ

36

45

30


