
 
 
 
 
 

 
   

   

Предложените теми са за явното и неявното в астрологията, за въздействието й 
върху индивида, за необходимостта от себепознание чрез анализ на хороскопа.  
До колко това може до влияе на нашите жизненост и поведение? Проверете. 

 

 
 Накратко за астрологията. Защо науката за звездите е 
необходима на личността.  
 Какво е явното в  Зодиака, върху който се изгражда хороскопът?  

 Неявното в Зодиака. “Звездата на маговете” и  
разпределението на седемте планети :  

  ппо дните на седмицата, личната година, сефирите, чакрите, 
гамата, цветовете. 

 по часовете на деня. 
 по личните годишни периоди. 
 по деканати. Зодиакален кръг. 

 

 Индивидът и неговият хороскоп.  
 Същност и значимост на синастричната астрология да познаем 
себе си и светът да открие нас. 

 Здраве и астрология.  
 Прогнозиране чрез астрологичните символи.  

 
 

  

 ®  Статиите въвеждат възможно най-кратко всеки  четящ  от 7 до 107 години в 
астрологията  и са един по-различен поглед към развитието на индивида, съобразно  
ключовите насоки и енергийния потенциал от неговата рождена карта (хороскоп). Анализът 
и тълкуванията  на тази карта дават възможност (при добронамереност) 
личността  да осмисли  астрологичните символи и своята същност , да намери 
взаимовръзката и потърси  помощта на космическото влияние за своето здраве , 
поведение и хармонизиране на жизнения  си път . 

 

За съставяне, редактиране и електронно обработване се е трудил   
 

  < Ансалди е учил за ученик и войник, за музика и грамотност, за грижа и отговорност, за 
инженер – проектант и експерт, за контрол и социална психопатология, за 
взаимоотношения с близки и далечни, за древни и настоящи. Вече шестнадесет години учи 
чрез окултните науки и за себе си. Изучава науката астрология и със загриженост работи 
по тълкуванията на натални, прогностични и синастрични карти. А също прави и 
възможното да помага на другите.  
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  Звездите вечно нашепват, говорят на хората от планетата 
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