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Неявното в Зодиака. 
“Звездата на маговете” и разпределението 

на седемте планети по дните на 
седмицата, личната година, сефирите, 

чакрите, гамата, цветовете. 
 
 

    Древните писания ни известяват, че първите хора, дошли незнайно 
откъде да организират живота на планетата Земя, са закодирали тайните 
знания. Малка част от тези знания могат да бъдат разкрити едва след като 
се нареди цялата мозайка от стигналите до нас тайни, окултни науки – 
Астрология, Нумерология, Кабала, Хиромантия. 
  

    Цивилизацията на древните от Шумер и Вавилон е наричана още 
“магическа”. Техните жреци вярвали, че <Светът е единен и всички 
явления са взаимно свързани>. Познато е било движението на 
Слънцето, Луната и видимите звезди-планети: Меркурий, Венера, 
Марс, Юпитер и Сатурн, над които за тях е бил само Твореца на 
Вселената.  
 

    Древните обожествили небесните тела и приравнявайки тези планети с 
правата на светилата в система, формирали класическата “седморка”, 
позната ни като “Звездата на маговете”. За да  определят и сравняват 
различните небесни тела, те използвали създадена точна координатна 
система – дванадесетте знака на Зодиака. Класическата система на 
“седемте” е използвана впоследствие в Египет, Индия, Европа.  
 

    Кабала /юдейска система/ също 
изхожда от Слънчевия Логос, 
планетите (седем е свещено число) 
и дванадесетте знака. Според 
Кабала Предвечният Саваот 
създал звездите в света, дните в 
годината и тези врати, с които 
човек се свързва със света. Чрез 
тях Той изваял седемте 
небеса, седемте стихии, 
седемте празни жизнени 
форми от времето на сът-
ворението; създал, уравно-
весил, разместил и свързал 
една с друга планети и дни.  
 

  
 * Виж промисълът на  автора  на  статията в послеписа.  
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    Фигурата показва, че седемте светила и планети, разположени 
в непроменлива  последователност по окръжността и прокараните 
прави линии между тях,  образуват звезда със седем върха – 
“Магическата звезда”.  
    

    Движението външно по звездата в посока обратна на 
часовниковата стрелка или другото движение – 
вътрешно по  стрелките на линиите, свързващи плане-
тите, е разгаданият ключ за неявното, за много от 
тайнствата  в света  и  в астрологията. 

        
    * Неуместно е да правим съждения за наложените в епохите абсолютни 
познания на древните магове. Четящият статиите осмисля, че има и 
неизяснена загадъчност. Някои хора (да не ползваме определения) наричат 
всичко това мистика, окултизъм, езотерика или метафизика, т.е. 
тайнствено, тайно, необяснено чрез опит или по научен път, скрито за 
останалите, нереално, свръхестествено, отвъд физиката. Но ние трябва да 
продължим с познанието за духовната мъдрост, за неявното, скрито от 
векове на “най-видно място”, за Истината , тъй като светът прави това 
от хиляди години. Да продължим с желание да оповестяваме на другите 
какво е открито, за да ускорим изгрева на хармонията на планетата Земя, 
чиято Аура е обхваната в мрежа от електрически и магнитни вълни, 
вибрации, аналогични на влиянията, приети за целия Космос. 
 
    * Преди да продължим, добре е да си припомним направената 
астрологична класификация на планетите в предишната статия. Да се 
опитаме да намерим и съпоставим нюансите на “седемте” – просторът и 
ограничението, взимането и даването, волята за живот и 
инстинкта, любовта и благоразумието на силата. Убедени, че 
това не е само за духовно извисения или душевно богат човек, а за всеки, 
носещ отговорност за своето съществуване като материално въплъщение на 
духа… 

  
     Седемте дни от седмицата са определени от седемте планети с 
движение вътрешно по линиите на “Магическата звезда”, започвайки от 
Слънцето и завършвайки със Сатурн. В наименованията на дните на 
латиница има съответствие с планетите. Тълкуванието за силата и слабостта 
на всеки ден от седмицата изхожда от качествата и белезите на планетата.  
    Първият ден е под знака на Слънцето /Sun/ – Неделята /Sunday/ - 
божественото начало, жизнеността, стремежът към цел.  
    Седмият ден – Съботата /Saturday/ e под влияние на Сатурн /Saturn/ - 
съзерцанието, целомъдрието на времето. 
  
    Интересно е да отбележим поразително съвпадение: от Великобритания 
до Китай Неделята е ден на Слънцето, Понеделникът – ден на Луната; в 
Европа и Индия Вторник е посветен на Марс, а в Китай – ден на стихията на  
огъня. И аналогично Сряда е посветена на Меркурий, Четвъртък – на 
Юпитер, Петък – на Венера, а Събота – на Сатурн. 
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    * Планетното влияние за деня върху човечеството – нагласа, 
допустими действия, очаквания, значение на числото според 
нумерологията, изпълнявани ритуали, използвани храни,  цветове, 
минерали, музикални тонове и т.н., е разработена тема в много публикации. 
Тези влияния зависят също и от общата констелация за деня.  
 
    Независимо от общото, индивидът е длъжен да се съобразява 
със своето число и ден на раждане и с  космическия статус на 
всяка от седемте планети в неговия хороскоп. Това трябва да се 
проследява и в следващите под теми.  
 
     Седемте планети управляват последователно всяка астрологичес-
ка година – от 21 март. При тази цикличност ( движението е външно по 
“Звездата на маговете” ) планетата – управител в годината на раждане, 
показва коя планета покровителства този или друг човек, каква е проявата 
й в събития и тенденции при развитието на тази или друга година. За 
ориентация ще отбележим от този цикъл последните години: 1996 – 
Слънце, 1997 – Венера, 1998 – Меркурий, 1999 – Луна, 2000 – Сатурн, 2001 
– Юпитер, 2002 – Марс, 2003 – Слънце, 2004 - Венера и т.н. 

 

    Накратко можем да добавим, например, че Сатурн като планета-
управител на годината, указва необходимостта човек да води постоянна 
борба за своите права, като го отличава с повишена съвестност и 
жертвоготовност, загуба на сили.  
   Юпитер дава на човек добросърдечност и добра приспособяемост към 
обществените норми, помага да се избягват провалите.  
   Марс придава на човек напоритост и стремеж към индивидуална 
свобода, характер с огромна воля за победа.  
   Родените в годината на Слънцето се отличават с благородство, широта 
на възгледите, хуманност и възвишени идеали.  
   Венера преди всичко покровителства жените, като придава красота, 
хармоничност, очарование, сполуки в любовта.  
   Меркурий дава общителност, разчетливост, жив ум, работоспособност, 
користолюбие.    
  Луната – дълбочина на емоционалното възприятие, непостоянство, 
мечтателност, интуиция, нервозност.     
 
    Седемте планети с астрологическите си особености и символи са 
включени при интуитивните прозрения на Божествените Сефири от 
Дървото на животаа,,  ккааттоо  ооссннооввннаа  ддииааггррааммаа  ннаа  ККааббааллаа.. Дървото на 
живота е символ на човешката душа и на Вселената. Всяка Сефира 
притежава определено сходство с Божествения замисъл, който стои зад 
определени планети с планетарните функции – мундиални чакри, или с 
астрологичните сили, свързани с планетите по определени пътища между 
Сефирите.     
    Планетите тук следват посоката и движението външно по “Магическата 
звезда”, започвайки от Сатурн, следвайки спускането на Светкавицата от 
Кетер до Малкут в Дървото на живота.  
    В свойствата на сефирите е записано: 
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    На Сефирата Бина се преписва Сатурн, който като планета е границата 
на долните нива, от астрологична гледна точка, и трябва да спусне сила от 
Безпределната Пустота на най-висшите нива към сферите на формата. Бина 
е Разбиране и е абсолютното и най-висше ниво, което интелектът може да 
достигне. Микрокосмосът, следващите шест сефири, са сили, които се 
намират в равновесие една с друга.  
 
    На първата същинска Сефира-форма Хесед, която е еманация на 
вселенската същност с милосърдие и разширение, съответства Юпитер. 
  

    Боговете на войната – Марс, Арес, Тор, обикновено се отнасят към 
Гебура, суровост, светът на сътворението. Те изобразяват двата полюса 
на божествената любов и на божественото възмездие. 
  

    Слънцето, като физическо проявление на силите на Самия Бог и на 
духовните светове, съответства на Тиферет – мястото, в което всички 
“нисши” божествени сили са в съвършено равновесие. 
  

    Качествата, които лежат в основата на Вселената, са на ННееццаахх –  
Венера, представляваща силата, изпълваща творението и на Ход  – 
Меркурий, структурата, архетипът на логиката и рационалността. 
  

    Луната е символ на Сефирата ЙЙеессоодд ,, царството на подсъзнанието, 
образът на всичко, което съществува във физическия свят (сексуалната 
сила на Вселената).  
 

    По тридесет и втория път чрез астрологичните сили на Сатурн от Йесод е 
спускането до Сефирата Малкут – сферата на Елементите, Земята, 
Асцендента.  
 

 
 Седемте планети съответстват на седемте чакри в човешкото тяло, 

седемте тонове от гамата, седемте цветове на дъгата. При определяне 
на техния планетен символ и тълкуванието се срещат различия в познатите 
ни астрологични, духовни и тантрически учения и школи на петте 
континента. Еволюцията на човечеството продължава и естествено част от 
неявното все още остава неканонизирано.  

 

От всичко изречено и записано “във времето” – Източният хороскоп е с 
огледалното разположение на двете оси спрямо западния хороскоп, 
движението на домове и планетите по часовниковата стрелка (началото на 
знака Риби с деканата на Марс, т.е. посоката е по “Звездата на маговете”),  
тоест Марс е символ на Първа чакра - Mulachara, на първия тон от гамата 
– До, на червения цвят, а  Венера е символ на Шеста чакра - Vishudda, на 
тона – Ла, на индиговосиния цвят. 

 
    Темата за съответствието на планети, чакри, звуци и цветове е 
достатъчно обширна за рамките на настоящата статия. Информативно, 
чакрите са 7 енергетически центрове в човека и предават енергията на 7 
лъча чрез 7 свещени планети на Слънчевата система в 7 центрове на 
силите на Земята. Чрез тях енергията се влива в човека, пробуждайки го 
към активно функциониране в житейски план.  
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    Взаимовръзката на планетите със седемте  по-фини нива (ефирно, 
астрално, ментално и т.н.) е по-сложна, тъй като физиологическите 
функции и резонансът на фините тела не са изучени достатъчно.  
    Чакрите са разположени от вътрешната страна на гръбначния стълб. В 
моменти на неравновесие в организма чакрите се опитват да вкарат 
повече енергия отвън и така лекуват заболяването. 

    Например: Първата чакра се намира в основата на гръбнака – нашият 
коренен център, където се проявява божествената двойственост – 
съединението на Духа и Материята. Дава ни заземяваща, поддържаща 
енергия, необходима да бъдем наясно в живота. Този център е свързан с 
функциите на кръвоносната система и на долните крайници, с 
репродуктивната способност (за някои съзиданието на Сатурн, а за други – 
творческият аспект на Марс ). Център за жизнена сила, енергийният модел 
на тази основна чакра резонира на червения цвят и е в хармония с 
трептенията на тона До, от които се балансират и стимулират нейните 
свещени вибрации.  

 
     * Двумерно начертаната схема на “Магическата звезда” 
не би  трябвало да се разглежда еднозначно като ключов 
символ за планетите.   
    Четиримерното движение на вибрационните 
потоци ускорява преобразуването ритъма на 
психическата енергия  в пространствено-времеви 
условия.  

 

    Или, използвайки мъдростта на древните, наред с 
планетните вибрации са включени: Великото 
непроявено, магическият образ, проявлението на 
словото, божественият архетип, енергийният поток, 
числото, целият Универсум. 

 
 

                     *  *  *  *  *  *  * 
 

П.П. 
 
     Невидимото и интуитивно усещане за взаимодействието на Земята 
със звездите преди 5-6 хиляди години е било нормално и взаимният 
обмен от енергии (определяни сега като електромагнитни вълни, 
полеви, вибрации) между видимите небесните тела, особено на 
Слънцето и Луната, и природата на човека са поставили основите за 
„провиждане” в минало, настояще и бъдеще чрез логични съждения и 
изводи. Наблюдаваните съвпадения между небесните и земните 
явления са оказали дълбоко въздействие върху древната мисъл, 
формирали са представата за времето (часове, седмица, дни, месеци), 
за поличбите и съдбовността, положили са начало за развитието на 
естествените науки. И не случайно е пребъдвал херметичният 
афоризъм: „Светът е единен, всички неща и явления са 
взаимно свързани, всеки от нас е част от Космоса, лъч от 
Лъча на Светлината.” 
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Изумително е, че древните магове от Шумер и Вавилон са били 

наясно с отдалечеността между близките на планетата ни и познати 
тогава звезди. Безспорно тогава също са знаели, че влиянията и 
вибрациите от Слънчевия логос към планетата Земя се получават 
/приемат чрез близкото светило - Луната. Съобразно това и много 
други знания и опит те са разместили мястото на Слънцето със това на 
нашата планета Земя. Приемайки Земята естествено в центъра на 
влиянията, чиито значения са в основата на тогавашните (и сегашните) 
тълкувания, т.е. в центъра на Магическата звезда, древните са 
подредили  Луна, Меркурий, Венера, Слънце, Марс, Юпитер и Сатурн, 
които са останали в абсолютна последователност и до сега.  
 
    В изобразената първа схема разстоянията между седемте планети, 
известни на човечеството в ХХ век, са в милиони километри. Във 
втората - вече разместените места на Слънцето и Земята, както и 
въведената Луна в Звездата на маговете: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


