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Лекция-дискусия от 27/11/2015

види картината на съзвездието Стрелец, такава
Стрелец (Sagittarius) е зодиакално
съзвездие на юг от небесния екватор. Найвисоко е в южната страна на хоризонта и
най-добре се вижда през нощите на юли и
август. Заобиколен е от съзвездията Козирог,
Южна корона, Скорпион, Змиеносец, Щит и
Орел.
По-голямата част от съзвездието
Стрелец се наблюдава в млечния път. В ясна и
безлунна нощ в това съзвездие могат да се
видят с просто око около 115 звезди, но общо
взето те са слаби. Само две от тях са по-ярки,
от втора звездна вели-чина и осем са от трета.
Най-ярката звезда в съзвездието Стрелец е Каус
Аустралис (синьо-бял гигант). Колкото и
богато да е въображението на наблюдателя,

много трудно е в тази сложна геометрична
фигура, която образуват звездите може да се

каквато се рисува в старинните карти и атласи.
В посока на съзвездието Стрелец се намира
ядрото на нашата галактика, то не се вижда и
не може да бъде наблюдавано.
В съзвездието Стрелец има голям брой
разсеяни и сферични звездни куполи. Има и
три дифузни светли мъгляви-ни, но нито една
от тях не може да се наблюдава с просто око.
Митолотия за съзвездието Стрелец
На старинните звездни карти и в
атласите картината на съзвездието Стрелец
изобразява
митичния
кентавър
Хирон
(получовек – полукон), изпъ нал своя лък, готов
да пусне стрелата в Скорпиона. По всичко
личи, че иска да го убие, за да отмъсти, защото
е ужилил легендарния Орион и е причинил
смъртта му. На главата на кентавъра се развява
широко перо, в края на което блестят две ярки
звезди.
Кентавърът Хирон, както и всички
кентаври, бил от главата до кръста човек, а
останалата част от тялото му - охранен кон с
четири крака и здрави копита. Той бил
най-мъдрият от всички кентаври. Неговото
високо чело и проницателни очи изразявали
мъдрост и дълбоки знания по всичко. Хирон
бил учителят на всички герои, прославили се
със своите подвизи.
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В полите на планината Пелион, се
намирала пещерата на кентавъра Хирон. В нея
той свирел със златната си лира и с нежни
песни учел на мъдрост и знания своите
ученици.
Хирон пеел за вечния хаос, от който са
възникнали светът и безсмъртните богове. От
него възникнала и Земята- богинята Гея. Хирон
пеел за Любовта - Ерос и за безкрайното
синьо небе- Уран.
Кентавърът Хирон пеел за огъня в
недрата на Земята, който дава сила на човека да
използва рудите и металите. Той пеел за
билките, които лекуват болестите и облекчават
болките и страданията на хората. Той пеел как
човекът може да предсказва бъдещето. Хирон
възпявал красотата на здравото и силно тяло на
човека, безстрашието и смелостта на героите.
Той възпявал силите, които ловът и игрите
дават на героите и ги увенчават с вечна слава.
Мъдрият кентавър пеел за величието на
музиката, която възвишавала човешка-та душа,
и благата, които дават на хората мирът и
трудолюбието. Така всеки ден кентавърът
Хирон предавал мъдростта си на своите
многобройни ученици. Учел ги да стрелят с
лък, както и да хвърлят копието безстрашно в
целта. Сред ученици на Хирон са били герои
като Херкулес, Пелей, Орфе й, Ескула п
(Асклепий), Ахил, Язон.
След смъртта на мъдрият Кентавър
Хирон, боговете го превърнали в съзвездие и го
оставили на небето, наред с другите съзвездия,
за награда, че е възпитал и учил
най-прославeните герои на Гърция.
Астрологичният знак Стрелец
Слънцето навлиза в Стрелеца на 22
ноември и го на-пуска на 21 декември.
Стрелецът е деветият зодиакален знак.
Той е огнен, променлив, мъжки, двойствен
знак.
Девизът на Стрелеца е "Аз разбирам" ("Аз
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виждам")
УПРАВИТЕЛ: ЮПИТЕР
В ЕКЗАЛТАЦИЯ: НЕПТУН, ЮЖЕН ВЪЗЕЛ
В ЗАТОЧЕНИЕ: МЕРКУРИЙ
В ПАДЕНИЕ: СЕВЕРЕН ВЪЗЕЛ
Комплексът на Стрелеца - чувство на
недоотцененост
Глифът
на
Стрелеца е стрелата,
насочена
на-горе
върху
опънатите
тетива
на
лъка.
Символизира
човешкият ум търсещ истината. Обърнат
надолу глифът представлява горната част на
бедрата и таза. Във физическото тяло
Стрелецът управлява именно бедрата и
тазобедрените стави – най-мощните структури
на скелета, които определят начина, по който
се придвижваме във физическият свят и
начинът, по който го правим.
Знакът Стрелец е управляван от
Юпитер – планетата покровител на кастата на
жреците, на хората на духа, в които се
съчетават качествата на жреца, вожда и
лечителя. Тези три основни характеристики са
част от същността на Стрелеца.
Юпитер е най-голямата планета в
слънчевата система. Наричан "голямото
щастие". Символ е на разширението, на
мъдростта, на лоялното, на благородното, на
патриархалното.
Хората, родени под знакът на Стрелеца
са едни от най-жизнерадостните представители
на зодиака. Слънцето в Стрелец е силно и
прави хората добронамерени и дружелюбни,
щедри, благоразумни, с чувство за собствено
достойнство , самоуверени, амбициозни,
оптим исти, прями и справедливи, експанзивни,
с мащабни идеи. Те са с ясна цел в
живота.Стремят се към власт,слава,социален и
материален статус. За тях са важни титлите.
Стрелецът
има
силно
вродено
религиозно чувство. Когато не е осъзнато,
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може да се изроди в отрица ние, безконечни
Стрелеца ако Слънцето е наранено в характера
спорове, желание да му "бъде доказано, празно
присъстват и отрицателни качества. Това са
филoсофстване.
разточителство, хвърля се безразборно в
Ентусиазмът е много характерно
различни посоки, прекалява с удоволствията,
качество за Стрелеца. Той е готов да се захване
свадлив, рязък, самохвалец, нетактичен,
и с най-невъзможните задачи, ако е вдъхновен
надменен, хазартен, непостоянен, обича да
достатъчно. Те рядко се
протака,
разпилян,
замислят за последствията
безотговорен,
фокусиран
от рисковете, които поемат,
върху себе си, диктатор,
защото вярват, че нещата ще
Цял живот Стрелецът все се цели
стремящ се към почести,
достигнат до благополучен
слава, развлечения и пирове.
в най-различни и опасни цели.
завършек.
Найотрицателните
му
Някои са твърде работливи,
Хората със Слънце в
прояви са свързани с
но се срещат хайти, мързеливи.
Стрелец са известни и с
прекаляването във всичко и
друго свое качество –
По характер те са упорити,
липсата на чувство за мярка.
острият си и прям език. Те
Перченето и високопарните и
лоши са, когато са сърдити.
имат таланта да удрят право
повърхностни размишле ния
Те обичат много да пътуват
в целта и много пъти
му спечелват славата на
и със големците много да общуват.
несъзнателно закачат болна
"дървен философ".
тема.
За
разлика
от
Имат маниер добър, отличен,
Но най-еволюиралите
Скорпиона , който го прави
индивиди
са
търсещите
дух – свободен, волен, поетичен.
защото смята, че другият
истина.
Стрелецът
е
Тук мъжете са добри, учтиви,
трябва да бъде достатъчно
"търсещият
истина".
а
жените
–
хитри,
досетливи.
силен, за да го понесе,
Стрелата
насочена
към
Стрелецът не иска да обиди
Те са ловки, бързи и логични,
небето,
представлява
човека, а просто казва
човешката мисъл, насочена
пресметливи в брака и тактични.
нещата така, както ги мисли.
нагоре
към
висшата
В къщи са отлични домакини,
Самият той не е обидчив.
реалност.
Неуморно
готвят като истински богини.
Стрелците са добродушни и
дирещата
природа
на
умеят
да
създават
Стъпват важно, тежко на земята –
Стрелеца поддържа в него
приятелства. В тях са много
любознателност и дълбок
вирнат е носът им в небесата...
верни, за
разлика
от
интерес, според нивото на
Всички са по дух аристократи,
любовните
връзки.
съзнанието му, към всички
но не липсват дребни тарикати.
Всъщност и там не са
области в живота.
двулични,
но
имат
Нестабилни връзки не признават!
Професиите, в които
тенденция да се влюбват
се
реализират
са
Верни ли сте – ще ви уважават.
многократно в живота си.
пре подаване,
духовенство,
Ех, Близнакът всичко ще им взима,
Известно е, че хората със
юристи,
съдии,
лекари,
ту
парици,
ту
каквото
има...
Слънце
или Асцедент
предприемачи
и
Стрелец или имат по
пътешественици. Престижни
няколко брака, или остават
и авторитетни поприща.
неженени/неомъжени. Но това по-скоро е израз
Здравето на Стрелеца е много добро,
на дълбоко вкорененото им свободолюбие.
особено в младите години. Бързо се
Както при всеки друг знак, и при
възстановяват. С възрастта проблемите се
www.astrologyfo rall.eu
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изразяват в наднормено тегло, подагра,
хипертония, които най-често са вследствие на
прекомерното ядене и пие не. Характерни за
Стрелеца са и разширените вени и
хемороидите. Необходимо е да развиват добра
мускулатура на долните крайници и малкия таз.

Луна в Стрелец са откровени, лоялни,
доброжелателни, великодушни, благородни,
религиозни, с широк светоглед и добро
отношение към човека.
Децата с Луна в Стрелец са
забавни, весели, с добро самочувствие, лесно
напредват в училище, об икновено са па-лави.
Израстват като добросърдечни и състрадателни
Асцендент в Стрелец
индивиди. Любознателността им ги води към
Ентусиазира ни
всестранна образованост.
натури, дори повече от
Понякога са непоправимо
Слънцето в Стрелец. Те
разпилени и искат да
са винаги в действие.
опитват
от
всичко.
Мотивира
ги
самата
Склонни са да прахосват
мисъл за действие, дори
време и средства за
повече
от
крайния
забавления, освен ако няма
резултат. Добродушни и
силен Сатурн или изразен
екстравертни,
живи,
земен
елемент.
Имат
свободни,
открити,
пророчески сънища, силна
очарова-щи, любезни и
интуиция
и гадателки
религиозни. Те са горди и
способности. Влюбчиви са,
Уди Алън
амбициозни,
добри
но много честни и искре ни
ръководители, успяват в
в любовта. Луната в
Известни личности родени под знака на
начина нията. Хората с Стрелец:
Стрелец дава брак с
асцедент в Стрелец са
няколко деца, богатство от
авантюристи,
обичат ДЖОН МАЛКОВИЧ, ДЖИМИ ХЕНДРИКС,
наследство, особено ако
развлеченията, спорта и ЕД ХАРИС, БИЛИ АЙДЪЛ, ДЖЕЙ ЗИ,
Сатурн е в седми дом на
пътуванията. Те са много
хороскопа.
Много
от
СТАЛИ, ЧЪРЧИЛ, САМЮЕЛ ДЖЕКСЪН,
раздразнителни, когато се ДЖАНИ ВЕРСАЧЕ, НОСТРАДАМУС,
успехите се дължат на
накърни
личната
им
покровителство от жени.
СТЕФАН ДАНАИЛОВ
свобода. Могат да бъдат
При
негативни
безразсъдни,
аспекти на Луната са
несправедливи,
характерни
крайни
вятърничави бъбривци.
изменчиви
настроения,
Физически
зависимост
от
чуждо
обикновено са високи хора, с едра и
влияние, раздразнителност, склонност да
хармонична фигура.
изкривяват казаното, нервни и недоволни от
всичко. Разточителни и склонни към
увлечения. Наранената Луна в Стрелец указва
Луна в Стре ле ц
слабост, болести и злополуки с бедрата,
Луната в Стрелец има потребност от
ревматизъм.
промени, стремеж към разширение, познание и
високи цели. Имат интерес към философия,
религия, любов към пътешествията. Хората с
www.astrologyfo rall.eu
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Ме ркурий в Стрелец
Меркурий в Стрелец показва един ум с
идеалистична нагласа, търсещ и готов да
възприеме висши духовни истини. Богатство на
идеи, дълбоко и проницателно мислене , с
изразен социален и философи уклон, широта на
ума. Има разностранни интереси – философия,
религия, наука, право,
медицина,
пътувания.
Комуникациите
са
спонтанни и сърдечни.
Умее да бъде лидер,
притежава
организаторски ум.
При
наране н
Меркурий са характерни
изобилие от ду-ми, липса
на
концентрация,
разпиляност на мисълта,
много висока самооценка,
перчене,
всезнаещ
дърдорко.
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лукса, удоволствията, разгулния живот, имат
афинитет към красивото, хубавото облекло и
изкуството.
Марс в Стре лец
Хората с Марс в Стрелец винаги имат
стремеж към по-високи постижения. Те са
енергични,
борбени,
целеустремени, пълни с
творчески
идеи
и
вдъхновения.
Проблемът, е че са
много
не постоянни,
недовършват нещата,
разпиляват силите и
времето си. Могат да
бъдат импулсивни и да
предприемат
необмислени действия.
МС в Стрелец

Хората
с
МС в Стрелец могат да
имат голям успех чрез
Ве нера в Стрелец
професията. Възможно
Венера в Стрелец
е да заемат високи
обича романтиката и
Ким Бейсингър
постове. Те заемат
разнообразието
в
позиции, които им
Известни
личности
родени
под
знака
на
любовта. Склонна е да
дават
независимост,
Стрелец:
създава
идеализирани
възможност
за
образи. Хората с Венера в КЕЙТИ ХОЛМС, ЕМИЛИ ДИКИНСЪН, МАРИЯ
пътувания и умствени
Стрелец са открити и
предизвикателства. Те
ИЛИЕВА, КРИСТИНА АГИЛЕРА , БРИТНИ
смели в любовта. Имат СПИЪРС, МОНИКА СЕЛЕШ, МИЛА ЙОВОВИЧ,
са трудолюбиви и имат
тенденция да се влюбват
способността
да
НЕЛИ ФУРТАДО
многократно в живота си.
израстват,
за
да
Но огънят на емоциите,
постигат целите си. Те
както бързо избухва, така
са амбициозни. Хората
и бързо угасва. Често
с МС в Стрелец рядко
имат проблеми в брака.
се
ограничават
в
Обичат свободата. Венера в Стрелец търси
определена професия. Имат интерес към
партньор в брака с добро финансово положение
полит ика, религия, дейности свързани с
и от изискани социални кръгове.
преподаване, философия, антропология, право.
Хората с Венера в Стрелец обичат
www.astrologyfo rall.eu
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