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Месечна Лекция-дискусия
за текущият зодиакален
знак

Съзвездието на
Водолей

Всеки последен петък от
месеца е определен за "Ден на
отворените врати на центъра".
Ученици на центъра изнасят
открита лекция -дискусия на
тема "Текущият зодиакален
знак на Слънцето".

Митологията свързана с Водолей
Митологията свързва
съзвездието Водолей с всемирният
потоп. През медният век хората станали
много лоши и зли. Непрекъснато
воювали, не отглеждали животни, не
принасяли жертви на боговете е не ги
почитали. Затова Зевс решил да
унищожи целият човешки род. Само
двама души знаели и очаквали деня, в
който Зевс ще изпълни решението си.
Това били синът на Прометей
Девкалион и неговата жена Пира. Всяка
година Девкалион ходел в Кавказ при
прикованият си баща. Прометей всеки
път му давал съвети и напътствия. Той
предвиждал, че Зевс ще унищожи
хората и казал на сина си да направи
голям кораб, да складира в него храна и
да чака уреченият ден. Девкалион
изпълнил съветът на баща си, а
Гръмовержецът изпратил на Земята
непрекъснат проливен дъжд и забранил
на ветровете да духат. Ден и нощ
валяло,... навсякъде се виждала само
вода. Корабът на Девкалион и Пира 9
дни се люшкал и едва достигнал до
показващият се над водата връх на
планината Парнас. Там те слезли и
зачакали, уплашени от самотата сред
безкрайните води. Направили
жертвоприношение на Зевс, който ги

опазил. След няколко дни водата се
оттекла, показала се земята- безлюдна,
без поля и дървета, като безкрайна
пустиня. Един ден дошъл вестителят на
боговете – Хермес. Изпратил го Зевс, за
да му каже Девкалион желанието си.
Заради добротата му, Зевс решил да
изпълни всяко негово желание.
Девкалион не мислил дълго и казал на
Хермес – Само едно желание имам и
моля великият Зевс, ако желае, да го
изпълни: Да насели Земята отново с
хора! Не след дълго се завърнал при тях
Хермес и им казал какви да правят:
- Слизайте надолу по
планината и хвърляйте зад себе си
костите на вашата майка! Разбрал
Девкалион че „костите“ са камъните.
Тръгнали надолу с Пира и хвърляли зад
себе си камъни, без да се обръщат.
Когато свършили камъните се обърнали
назад и видели зад себе си много хора.
Камъните, които хвърлил Девкалион се
превърнали в мъже, а тези, които
хвърлила Пира в жени.
Съзвездието Водолей напомня
на хората за сина на Прометей,
Девкалион, наследил от баща си
голямата обич към хората!

“ Основна задача на
Водолея, това е
обновлението,
усъвършенстването
на средата, обитаема
от човека, изменение
и облагородяване на
общественият
климат, изграждане
на обществото в
съответствие с
космическите
закони..”

Зодиакално съзвездие Водолей
Водолей е зодиакално съзвездие, разположено малко на юг от
небесният екватор, през което Слънцето минава от края на
февруари до средата на март. То се изобразява като човек,
изливащ вода от амфора. В съзвездието Водолей няма много
ярки звезди. Най-ярките му звезди са от трета величина
Алфа Водолей – Садалмелик- бледо жълта звезда, вел.
3.19, на арабски името и означава „Щастливата звезда на царя“
Бета Водолей – Садалсууд – бледожълта звезда, вел.
3.07, на арабски името и означава „Най-щастливата от
щастливите“- звездата изгрява заедно със Слънцето, когато
зимата свършва

Зодиакално съзвездие Водолей и найярките звезди в него.

Гама Водолей – Садабхия – бяла звезда, вел.3.97 - на
арабски името и означава „Щастливата звезда на шатрите“.
Водолеят като време заема средата на зимата. Жизнената
енергия работи под дебелата снежна покривка, тя е поневидима. Външни украси в природата няма. Белотата на снега и
студените ветрове събуждат яснотата на мисълта. Слънцето
навлиза във Водолей на 20 януари и го напуска на 18 февруари,
плюс минус един ден. Управител на Водолей е планетата Уран,
преди той да бъде открит управител е бил Сатурн.

Астрологичният знак Водолей
Водолей е въздушен, неподвижен знак, който заема
единадесети дом от картата. Глифът му представлява две
успоредни вълнообразни линии, които според духовните
науки представляват мисълта и светлината. Ако цитираме
Петър Дънов „ Когато мислите на двама души са в хармония –
те образуват в движението си успоредни, вълнообразни
линии.“ Точно това, което виждаме в знака на Водолея.
Знакът Водолей управлява прасците и глезените.
Счита се, че глифът му показва и вълнообразната линия,
образувана на нивото на глезените при ходене.
Водолей – това е трансформация на въздуха,
трансмутация на съзнанието.
Основна задача на Водолея, това е обновлението,
усъвършенстването на средата, обитаема от човека,
изменение и облагородяване на общественият климат,
изграждане на обществото в съответствие с космическите
закони.
Водолеят, това е човек достигнал лична вътрешна
свобода, той вече не е ограничен с никакви обществени
условности и забрани. Може свободно да проявява себе си
във всякакви условия, може да вижда живота в истинската му
светлина. Той може да внася в обществените процеси
изменения, водещи към общото благо. Точно за това на
Водолеите им се налага да разрушават остарелите и пречещи
порядки и връзки в обществото и да създават нови,
прогресивни.
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Водолеят е способен на преустройва, да разширява съзнанието на хората,
откривайки му космическите вибрации. Може би тук е мястото да споменем, че
планетата управител на Водолеят – Уран е първата планета открита с помощта на
телескоп. Открива го Сър Уилям Хершел през 1781 г. И го нарича „Звездата на Джордж“
в чест на краля на Англия Джордж ІІІ. Името обаче не намира прием, французите
започват да го наричат Хершел. По-късно германският астроном Йохан Боде предлага
името на бога от древногръцката митология Уран. Откриването на Уран съвпада с
френската революция и девиза издигнат на барикадите „Свобода, равенство, братство“ е
като че ви излязъл от учебник по астрология от пасажа за ключовите думи за Уран. Ние
виждаме че до ден днешен този девиз не е осъществен, но енергиите са отключени и
борбата се води. Стремежът към свобода и борбата за човешки права са неделима част
от историята на човечеството през последните няколко века. Откриването на една
планета поставя начало на нова ера, отключва се потокът от енергии, които самата
планета символизира и те навлизат мощно и се проявяват активно в живота на
човечеството.
Но да се върнем на Водолея.

Сър Уилям Хершел

15/11/1738 – 25/8/1822
е английски астроном и
композитор от немски произход.
Роден е в Хановер, Германия. Найголемите му постижения са
откриването на планетата Уран и
на двата спътника Титан и
Оберон), откриването на
спътниците на Сатурн, както и
откриването на инфрачервеното
излъчване.

В най-лошите случаи бидейки свободен от всякакви забрани и ограничения и
нямайки устойчива връзка с Висшите сили, Водолеят би могъл да внесе в света само
хаос и неразбории, въставайки срещу съществуващият порядък, той не може в замяна
да предложи нищо по-съзидателно.
Водолеят, това е взаимодействие на всички нива на съзнанието и битието.
Установяване на преки връзки между световете. Висшите светове участват
непосредствено в преустройството на света на низшите. Човечеството прониква в найвисшите сфери и работи над изменението на пространството и времето. Всичко светло,
еволюционно се обединява и се устремява към върха, към божествената светлина.
Всичко, което е не живо и не способно да се трансформира се обединява и пада на
дъното. Следва разделение на светлина и тъмнина и всички предишни връзки,
обединяващи светлото и тъмното начало в сиво-вече ги няма.

За да продължим с нашите разсъждения за Водолеят трябва разбира се да
включим и характерните ключови думи. А в случая те са: РЕФОРМИ, НЕПРЕДСКАЗУЕМИ,
ОЗАРЕНИЯ, ЕКСЦЕНТРИЗЪМ, НОВОВЪВЕДЕНИЯ, НЕСТАНДАРТНОСТ, РЕВОЛЮЦИЯ,
НАПРЕДЪК.
Родените под знака на Водолея са изключително свободолюбиви, независими,
не обичат ограниченията от каквото и да било естество, ненавиждат условностите на
живота. Те си имат собствена ценностна система, собствени правила, норми и морал.
Не желаят да вървят по отъпкани пътища и не обичат рутината. Водолеите са жизнени,
смели, упорити, настойчиви и самоуверени. В същност може би най-обединяващата и
ключова дума за този знак е нестандартноста в различните и форми. Присъщи са му
качества като новаторски дух, понякога гениалност защото не можем да кажем, че
всички водолеи са гениални), внезапни озарения, интерес към нови технологии,
изследване на непознатото, ориентация към бъдещето, настойчивост. Те са хора с
богато въображение, с големи намерения и идеи. В повечето случаи тези идеи
изглеждат странни и ексцентрични за другите хора, но това ни най-малко не
разколебава Водолея в преследването на целите му.
Водолеите са упорити и адаптивни към всякакви условия на живот. При тях е
важно, това което вършат да е в унисон с техните идеи и разбирания и морал. За тях е
важно признанието на другите.
Представителите на този знак често шокират другите. Било то с поведение,
мисли, говор или облекло. Въобще индивидуалността на Водолей е много силна и той
по всякакъв начин демонстрира своето несъгласие с условностите на обществото.
Не позволяват да им се месят в личното пространство, но и те самите дават
свобода и независимост на другите.
Уран дарява Водолеите с изобретателен ум и всичко, което е свързано с нови
технологии, комуникации, медии, компютри им се отдава с лекота.
Астрология за всеки
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Ключови думи за Водолей:
РЕФОРМИ,
НЕПРЕДСКАЗУЕМИ,
ОЗАРЕНИЯ,
ЕКСЦЕНТРИЗЪМ,
НОВОВЪВЕДЕНИЯ,
НЕСТАНДАРТНОСТ,
РЕВОЛЮЦИЯ,
НАПРЕДЪК.
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Отричането на обществените правила и социалната йерархия е отличителна
черта за Водолеите. Правилата и ограниченията са под въпрос за тях. При по-ниско
еволюиралите представители можем да наблюдаваме невероятни хитрини и
изобретателност за нарушаване и заобикаляне на тези правила. Или – демонстративното
им нарушаване. Също така трябва на отбележим, че при някои от по-нееволюиралите
Водолеи се наблюдават злоупотреби с добрите черти на знака. Изобретателният ум се
превръща в хитрост на дребно, лукавост, търсене на собствена изгода във всичко,
празнословие и многословие, големи фантазии, небивалици и истории в които не можеш
да отделиш истината от лъжата. Има доста приказливи Водолеи, но има и много
затворени и асоциални представители на знака.
В работната си среда Водолеите обикновено са дейни хора, инициативни,
обичащи работата в не много голям екип и разнообразието от дейности. Периодите на
активност се сменят от периоди, в които е вял и разсеян.
Водолея си създава широк кръг от приятели, но в повечето случаи остава
самостоятелен и дори самотен. В любовта е склонен да отбягва дълбокото емоционално
обвързване. Склонността му към свобода и разнообразие го прави непостоянен в
любовта. Силен зодиакален знак Водолей при всички положения показва променлив
живот. Внезапни събития, неочаквани ситуации, промени.

В любовта е склонен да
отбягва дълбокото
емоционално обвързване.
Склонността му към свобода
и разнообразие го прави
непостоянен в любовта.
Силен зодиакален знак
Водолей при всички
положения показва
променлив живот. Внезапни
събития, неочаквани
ситуации, промени.

Личните планети във Водолей

Шакира
Известни личности родени
под знакът на Водолея:
Галилео Галилей, Джузепе
Верди, Чарлз Дарвин,
Ейбрахам Линкълн,Томас
Едисон,Луис Карол,Лорд
Байрон, Енцо Ферари, Борис
Елцин, Франц Петер Шуберт,
Бени Хил, Аксел Роуз, Роби
Уилямс, Роналд Рейгън, Ник
Нолти, Джон Траволта, Пол
Нюман, Фил Колинс, Кларк
Гейбъл, Никола Саркози,
Джийн Хекман, Аштън Кътчър,
Бърт Рейнолдс, Виржиния Улф,
Йоко Оно, Шакира, Шерил
Кроу, Парис Хилтън, Натали
Имбрулия, Дженифър Анистън,
Марион Марч.
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Луна във Водолей.
Тя дава на притежателите си
потребност от промени, потребност от
ексцентричност, харесват по-различни
неща. Имат нужда от големи групи хора, от
нови различни неща. Адаптацията при тях
се
осъществява
чрез
промяна
и
новаторство. При притежателите на тази
луна се наблюдава честа смяна на
настроенията.
Те
имат
усет
към
изобретяване и новаторство. Контактуват с
много различни хора
от различни
прослойки, с различен социален статус).
Да
бъдеш
различен
е
задължително за Луна във Водолей!
Всичко, което провокира уникалността,
привлича нейното внимание. Хората с тази
луна на силно интуитивни, чувстват чрез
индивидуалността, а емоционалната им
природа е хладна.
Венера във Водолей
Тази Венера дава любов към
нестандартните неща. Дава ексцентричен
вкус,
нестандартна
визия облекло,
прическа, употреба на ярки цветове).
Венера във Водолей подтиква към
внезапни влюбвания и разлюбвания.
Притежателите и размиват много често
любовта
с
приятелство
и
имат
нестандартни любовни връзки. Те са
нетърпеливи
и
ексцентрични
във
взаимоотношенията си. Тази Венера
изразява
любовта
си
свободно,
неконвенционално,
флиртуващо,
експериментално.
Дистанцираният им
подход може да попречи на близките
връзки и да кара хората да мислят, че са
студени и резервирани. Обичат обмена на
идеи и мисли.
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Меркурий във Водолей
Ексцентрична, независима мисъл.
Тези хора стигат по техен път до истината.
Имат озарения. Меркурий в този знак е
изобретател, а в обикновените случаи е
просто
ексцентрик.
Притежава
противоречива мисъл и е с по-различно
тълкуване на нещата.
Меркурий във Водолей умее да
вниква в абстрактни идеи, умее да
предвижда човешките реакции и дарява с
изобретателски и откривателски ум.
Марс във Водолей
Притежателите на Марс във
Водолей ще отличим с нестандартни
действия. Това са хора с нестандартна,
нетипична енергия, нетипичен подход в
сексуално отношение. Тези хора са водени
от импулси електрически импулс). Въобще
открояват се с нестандартно изливане на
енергия, те са пасивен тип хора, които
водени от свой вътрешен импулс сменят
пасивността с активност. Могат да свършат
огромно
количество
работа
за
концентрирано време, както е в бойните
изкуства. Притежават сила повече на
ментално
ниво.
Притежават
и
рационалност. Това са хора бунтари.
Между тях можем да срещнем примерно
синдикални лидери и водачи на различни
движения
внасящи
протести
в
обществените порядки.
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