


Фазата на Луната описва отношението на 

човека към живота и обкръжаващата го 

среда като цяло. Свързана е с цикъла на 

превъплъщенията. 

Всяко едно наше прераждане 

съответства на 1 лунен ден. 

• Родените на растяща Луна (в първата фаза) 
реализират способностите, знанията и 

опита, с които са дошли в този живот. 

Задачата им  е да ги изявят в пълна степен, 

както и активно да се приспособяват и 

усвояват външния свят. 

• психологически са ориентирани към 

активна дейност в света. Хората, 
обществото са им интересни,  искат всичко 

да опитат, активно възприемат външния свят и 

се стремят към успех. Такива хора живеят 

на пълни обороти. 

Родените след Новолуние започват нов 

цикъл на прераждалия, а тези, които са 

родени преди Новолуние, го завършват.



Хората, родени в Първата фаза, започват нов 

цикъл, те са по-активни и по-напористи, 

отколкото родените във Втората фаза, но са в 

дисонанс с околния свят, защото тепърва го 

усвояват. Имат много заложби, потенциал, 

стремят се да се проявят в света, но на първия 

етап в живота си се сблъскват с трудности, тъй 

като трудно намират подходящ начин за своите 

изяви. 

Искат много повече, отколкото могат да имат. 
След кризата на 30 г.  се успокояват, намират 

нова ориентация и започват да приличат на хора, 

родени във Втората фаза.

В Първата фаза много усилия се влагат в 

търсенето на формата, търсенето на 

съответното пространство за реализация. 
Гледат на света субективно, ориентирани са 

към собствения си импулс и не винаги могат да 

оценят доколко това ще се осъществи, ще могат 

ли все пак да постигнат успех. 

Задачата им е да съгласуват това, 

което искат, с онова, което могат.



Родените с Луна във втората фаза в 

наталната карта изначално се ориентират 

към външния свят и желаят да го 

„превземат”. 

Имат много жизнени сили, като почти цялата 

енергия се изразходва навън. От самото си 

раждане тези хора като че ли са 

приспособени към света, в който живеят. 

Това са най-успешните в социално 

отношение хора. 

Те най-лесно постигат желаното, много са 

практични и конкретни; могат да съотнасят 

своите желания с реалността. Добре  виждат 

възможностите, които им дава този свят и 

умеят да ги използват с полза за самите тях. 

Максимално лесно и бързо реализират това, 

с което са дошли като потенциал.



Хората, родени в третата фаза, са също 

двойствени. В първия етап от живота си са 

достатъчно успешни, и както хората от Втората 

четвърт, добре усещат света. Постепенно обаче 

започват все по-малко да се интересуват от 

външния успех. Някои от тях  се в по-късна възраст 

отказват от  целите си и преминават към други. 

Това става след завършването на втория цикъл на 

Сатурн или след 40-та им година. 

С напредването на възрастта те все повече се 

затварят в себе си, обръщат се към вътрешния си 

свят и края на живота си прекарват в един 

определен кръг хора, загубвайки интерес към 

всякаква социална дейност. Често се обръщат 

към философията или религията. В зависимост от 

аспектите между Луната и Сатурн такава 

преориентация може да става драматично - като 

крах на личния живот или в кариерата, загуба на 

идеалите, разочарование в предишните 

ценности.

Хората, родени в третата фаза, могат 

много повече, отколкото искат.



Хората от Последната четвърт са повече 

потопени в себе си, околният свят за тях не е 

толкова интересен, колкото е вътрешният. 

В своите действия и работа те повече са 
ориентирани към самооценка, за тях 

собственото им мнение е по-важно от мнението 

на другите. 

Разбират, че не са способни да израят с думи 

това, което става в тях. Това може да ги отчая. От 
такива хора често излизат монаси, отшелници. 

Те не са напористи и дори, когато са принудени 
да бъдат социално активни, при тях няма 

достатъчно усилия и енергия, за да прокарат това, 

което искат. Все пак те успяват нещо да 

постигнат заради своите способности, но някъде 

в дълбочината на душата им в тях живее една 

мечта - да дочакат момента, когато ще могат 

всичко да оставят и да се занимават с това, което 

е интересно единствено за тях.

Роденият във Втората фаза е ориентиран 

към формата, а роденият в Последната 

четвърт е повече ориентиран към 

съдържанието.



Човек, роден на стара Луна

(в четвъртата фаза), 

• завършва поредния цикъл на прераждалия. 

Периодът на натрупване на нов опит и 

външната активност вече е приключил -

настъпва период за равносметка. 

• Потапя се във вътрешния свят на душата си, 

животът е обърнат към тесен кръг на 

емоционално свързани с него хора. Това 

може да бъде семейството му, любимото му 

занятие, той по-малко се интересува от това, 

което става наоколо. Може да се занимава 

с любимата си работа, но резултатите, 

успехът не са толкова важни. 

• Иска да получава удоволствие от своите 

занимания, като собствената му оценка за 

него е по- важна отколкото външната.

Човек, роден на стара Луна, 

живее в период на равносметка. 



Лунен цикъл

Вътрешният цикъл на развитието и 

психологическите процеси се определя от 

прогресиите на Луната (резонанс ден = 

година). 

Външният, формалният - от транзитите на 

Сатурн. 

И двата цикъла завършват по едно и също 

време – за 29,5 години. 

Краят на цикъла на прогресивната Луна 

завършва първия стадий при натрупване на 

опита, като след Сатурновата криза (след 

30тата година) започва активното усвояване на 

света, преразглеждат се целите, осмисляме 

резултатите от първия цикъл. Роденият става все 

по-реален и постига успех във втората фаза на 

живота значително по-лесно, отколкото в 

първата.

Хората с аспект между Слънце и 
Луна, живеят по-интензивен живот, 

отколкото тези, които го нямат. 



Особени случаи са онези хора, които са родени 

на границите на фазите: точно на Новолуние, 

Пълнолуние, на първата или последната 

квадратура. 

В такива карти конфликтният аспект между 

Слънце и Луна представлява кризисна точка, тъй 

като в тях(тези точки) става преход от едната 

четвърт към другата, т.е. смяна на жизнения 

сценарий. Това за тях е конфликтна ситуация и 

при хора, родени на границите на фазите, в 

живота се случва прелом.

Всички, родени на фазови преходи (квадратура, 

съвпад, опозиция), получават нови цели в живота 

често около 35 г. На 28-29 г. става първата смяна 

на начина на живот.Прогресивната Луна ще 

направи пълна обиколка след 27,3 дни 

(количеството дни в един тропически лунен 

месец) като ще образува квадратура към 

своето натално положение приблизително 35-36 

дни след раждането.

Всички, родени на фазови преходи 

(квадратура, съвпад, опозиция), получават 

нови цели в живота често около 35 г. 



Първата квадратура се смята за най-мека. Човек, роден на първата квадратура, в живота 

си се развива от вътрешното към външното. Във възрастта около 30-тата година (циклите 

на Сатурн и прогресивна Луна) става криза, шокова ситуация, която го кара да стане по-

точен, по-действен, конкретен, прагматичен, като започва по-точно да преценява света 

около себе си. По-късно такива хора казват: "Аз преодолях криза и разбрах, че не трябва 

да бъдеш идеалист и романтик". Тази криза е еволюция, сбита във времето. След този 

прелом роденият става човек от Втората четвърт на Луната. Понякога това дори не е 

събитие, а показва вътрешно преживяване, вътрешна промяна на възгледите. 



Роденият в последната квадратура рязко губи 

интерес към това, с което е живял по-рано. 

Това може да бъде разочарование от близките 

му хора, от съпруг / съпруга, от работата, от 

обществените му интереси; обрат към нещо 

съвършено ново, лично, вътрешно. 

Това може да бъде и криза на неговия мироглед.

Често, но не винаги, промяната е свързана със 

загуба на близък човек или болест. 

Кризата, която следва, може да продължи 

няколко години и води до отказване от външните 

ценности и преминаване към вътрешните. 

Хората често се обръщат към религията или 

към окултните науки. 

По-късно казват за себе си: "Разбрах, че онзи 

живот не е бил истински. Всичко, с което живеех 

по-рано, беше илюзорно съществуване и само 

сега открих реалността."



Родените на Пълнолуние често са израснали в 

неблагополучно или непълно семейство, или при 

тях в по- късна възраст възникват конфликти с 

родителите. Те се отличават със слабо здраве в 

първите години на живота им, въпреки че това не 

е задължително (зависи от това, в кой дом 

попадат наталната Луна и Слънце). 

Активни, подвижни, често амбициозни в 

професията, в обществената дейност или 

просто в общуването си с хората. Отличават се с 

ярка активност през първия етап от живота си, 

проявяват много способности, постигат успехи, 

показват таланти - музикални, художествени, 

научни. Обаче към 30 г. целият резерв от 

способности се изчерпва – опитали са всичко, но 

не се спират на нищо. Сменили са много 

работи, няколко брака. Работите не се 

довършват. Начинанията им лесно се рушат и те 

започва отново. Но някои хора са доволни от 

такъв живот без сериозна привързаност към 

нещо конкретно.

Такива хора сякаш не бързат да живеят и 

въпреки че имат много занимания, нищо не 

може да ги завладее напълно. По-късно 

намират себе си, но само след криза, тъй 

като са родени при завършването на 

полуцикъла, когато е приключило 

издишването, но още не е започнало 

вдишването. Особени черти са активност 

и повърхностност. В религията не им 

достига дълбочина на вярата, в любовта —

сила на чувствата, в работата — сила на 

желанието. Те могат бързо да усвоят 

някаква техника, но не се задълбочават. 

Дори могат да постигнат успех, но накрая 

се получава, че или те сами не са 

удовлетворени от това, което са 

постигнали, или успехът е нетраен. Такива 

хора постигат резултат след криза и вече 

след втория цикъл на Сатурн.



Родени на Новолуние.

Разлика между родените на края и в началото 

на Лунния цикъл:

Краят на периода представлява завършек, а 

началото е прорастване, но има и общи черти. 

Всички тези хора са много далеч от света, 

потопени в себе си, околните ги разбират 

трудно. Често при тях кризата настъпва вече в 

момента на раждането им. Тези деца като че 

ли не искат да преминат от "онзи свят" в "този".

Физическият свят за тях е неуютен, "там" те се 

чувстват по-добре. Често боледуват в първите 

години от живота си, често имат проблеми с 

храносмилането.

Родените в началото на цикъла имат повече 

жизнени сили, от родените в края, защото при 

тях Луната нараства. Те са нескопосани в 

обществото и то им е чуждо, но след 13-14 г.  

стават по-активни.

.

Родените в края на цикъла се активизират 

доста късно, когато в тях се събуди Плутон. 

Това са потопени в себе си, раними 

деца, които си остават такива понякога до 

13-14 г., 18-19 г., а понякога и до края на 

живота. Въпреки че впоследствие могат да 

проявят по-голяма външна активност, 

основният им проблем е да приемат 

света такъв, какъвто е. Това е завършване 

на Четвъртата фаза и на целия цикъл, 

когато вече не достигат жизнени сили за 

реализация. Те са принудени да се 

включват във всяко нещо, полагайки много 

усилия;  възприемат живота в този свят 

като насилие над себе си.


