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На моята приятелка Мариана 

с много обич и благодарност!

“Нищо в света не може да замести упоритостта, 

дори талантът! 

Няма нищо по-често срещано от неуспели 

талантливи хора. 

Непризнатият гений е почти пословица, 

а светът е пълен с пропаднали образовани хора.

Упоритостта и решимостта са всемогъщи!”

Рей Крок
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ВЪВЕДЕНИЕ

В тази книга авторката представя систематизирано 
основните правила и принципи в астрологията, свърза-
ни с най-удачния избор на образование и професия, с 
възможностите за кариерно развитие и успех, заложе-
ни в рождения хороскоп на всяка отделна личност. 

Темата за професионалната ориентация винаги е 
актуална и предизвиква голям интерес както за начи-
наещите, така и за професионалните астролози. Ас-
трологията може да бъде много полезна и в работата 
на консултантите по кариерно ориентиране. В света на 
високите информационни технологии необходимостта 
от правилна професионална ориентация се превръща в 
крайпътен камък за просперитета на всяка нация и на 
цяло поколение от млади хора. 

Понятието „ориентация” (от лат. Orient) има различ-
ни значения, но най-често се свързва с „определяне” на 
дадено състояние или насока на дейност с информира-
не, напътствия и насочване. Значението на професио-
налното ориентиране в училище, в университета и при 
започване на работа се предопределя от съвременни-
те тенденции за важен, но все по-труден процес при 
избор на призвание и все по-честа необходимост от 
преквалификация. Нерядко младите хора избират об-
разование и специалност, наложени от родителите им 
или сами си ги избират. Но с времето, променяйки при-
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оритетите си, решават да се развиват професионално в 
друга насока. Появяват се нови професии, а други вече 
не са конкурентни. Трудностите в съвременното обще-
ство при избора на професия произтичат от динамика-
та на пазара на труда – бързо изменение в престижа на 
някои професии, поява на нови и изчезване на други 
професии. Тази съвкупност от фактори налага преква-
лификация, придобиване на нови знания и развиване 
на нови умения. Зад всяка професия стоят определени 
умения, които човек трябва да притежава и да е развил, 
за да бъде успешен. Когато развиваме тези умения, за 
които имаме потенциал, тогава успяваме да постиг-
нем по-добри резултати. И обратното – акцентиране-
то върху умения, за които нямаме потенциал, води до 
влагане на усилия и време, без това да може да доведе 
до сериозно развитие на тези качества. Важна стъпка 
в професионалната реализация е да насочим усилията 
си да развием набор от качества, който бихме могли да 
превърнем в наши таланти.
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Домовете, свързани с 
професионалната ориентация

Домовете и символичните им управители

фиг. 1 – Схема на домовете и символичните им упра-
вители

•	 Асцендентът (Aсц.) – 1 дом съответства на зна-
ка Овен и неговия символичен управител Марс.

•	 2 дом съответства на знака Телец със символи-
чен управител Венера. 

•	 3 дом съответства на знака Близнаци и Меркурий. 
•	 Имум Цели (ИЦ) – 4 дом съответства на знака 
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Рак и Луната.
•	 5 дом съответства на знака Лъв и Слънцето. 
•	 6 дом съответства на знака Дева и отново Мер-

курий (Меркурий управлява знаците Близнаци и Дева). 
•	 Десцендентът (Десц.) – 7 дом съответства на 

знака Везни и Венера. 
•	 8 дом съответства на знака Скорпион със сим-

волични управители Марс и Плутон (Марс е старият 
управител на знака преди откриването на Плутон през 
1930 год.).

•	 9 дом съответства на знака Стрелец и Юпитер. 
•	 Медиум Цели (MЦ) – 10 дом съответства на зна-

ка Козирог и Сатурн. 
•	 11 дом съответства на знака Водолей със симво-

лични управители Уран и Сатурн (старият управител 
на знака преди откриването на Уран през 1781 год.). 

•	 12 дом съответства на знака Риби със символич-
ни управители Нептун и Юпитер (старият управител 
на знака преди откриването на Нептун през 1846 год.). 
Древните астролози са работили само със 7 планети. 

В търсенето на най-добрата сфера на изява и про-
фесионална реализация е много важно да направим 
анализ както на интелектуалните възможности и тем-
перамент на личността, така и цялостен анализ на не-
говия характер. Дали в даден хороскоп има заложби 
за получаване на едно добро образование и кариера? 
Меркурий (символичен управител на 3 дом) и планети 
намиращи с в 3 дом, формират нашия начин на мисле-
не и изразяване, представят ранната ни среда и начал-
ното ни образование, начина ни на общуване с хората 
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в близкото ни обкръжение. Срещуположният 9 дом и 
Юпитер, (както и планети в дома, ако има такива) ще 
ни дадат информация дали ще се стремим към добро 
образование, което да отвори вратите на света пред 
нас. В много редки случаи човек има възможността да 
забогатее и създаде бизнес без придобиването на обра-
зование, специфични знания и умения. 

Гокленови зони в хороскопа

Мишел Гоклен е френски астролог – роден през 1928 
година, направил изследване, в което проучва положе-
нието на планетите по знак. Съществува твърдение, че 
знаците Овен и Скорпион (управлявани от Марс – пла-
нета на физическата активност, енергията, войнстве-
ността и агресивността) имат отношение към спорта 
и военните. След обстойно изследване на рождените 
хороскопи на хиляди военни и шампиони в спорта Гок-
лен не открива потвърждение на това твърдение. Той 
анализира хороскопите на около 576 преподаватели в 
медицински институти и на около 508 лекари. В про-
дължение на 20 години се е занимавал с тези анализи и 
проучвания и с други професионални групи, изучавай-
ки хороскопите на политици, военни, спортисти, писа-
тели, художници. Това, което той успява да докаже е, че 
съществува връзка между положението на планетите и 
професията, която човек си избира, между типологията 
на личността и съществуването на астрологическа на-
следственост. Гоклен изследва положението на плане-
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тите спрямо ъглите на хороскопа. Установява, че често 
в хороскопите на спортисти Марс е в ъглов дом. На-
пример, най-често учените са със Сатурн в Гокленови 
зони, а лекарите – с Марс и Сатурн в Гокленови зони 
и поради това те са по-малко емоционални, с по-добри 
реакции, наблюдателни са и т.н. Художниците от своя 
страна са по-мечтателни, впечатлителни и са по-разсе-
яни, липсва им реализъм. 

Фиг. 2
Гокленовите зони в хороскопа (по-тъмни) 

I Зона – 30 градуса над асцендента и 10 градуса под 
него. 

II Зона – 30 градуса на запад от МС и 10 градуса 
източно от него. 
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III Зона – 20 градуса под десцендента и 10 градуса 
над него. 

IV Зона – 20 градуса на изток от IС и 10 градуса 
западно от него.

Гоклен прави и проучвания в областта на астроло-
гичната наследственост, като в продължение на 5 годи-
ни изследва взаимоотношенията в 25 000 хороскопа на 
деца и родители, при което той открива, че детето чес-
то е родено при същото или при подобно разположение 
на планетите, както и неговите родители. Според него 
всеки човек наследява същите или сходни енергетични 
фактори от хороскопите на родителите си или на дру-
ги роднини по права линия. Той изследва тези карти и 
открива, че ражданията на децата имат тенденция да се 
случват когато Луната, Венера, Марс, Юпитер или Са-
турн заемат същото място минавайки през хоризонта 
или меридиана, подобно на това в картите на техните 
родители. Тези факти имат отношение към определя-
нето на професията от гледна точка на наследствена-
та предразположеност в някои хороскопи. Затова при 
анализа специално внимание трябва да се отдели на 4 
дом – дом на нашите корени. Ако има планета в 10 дом, 
управляваща 4 дом, то можем да бъдем насочени при 
избора си на професия от единия или от двамата роди-
тели, а може и да се реализираме в същата или сходна 
професия на някого от тях. 

Не по-маловажен фактор са планетите в зависимост 
от техния знак, мястото им по дом, тяхното достойн-
ство или липсата на такова.   


