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Астрология и Кариерата
Напоследък стана модерно да се
презира наемният труд и да се разказва за
корена
„РАБ“
на
думата
„Работа“.
Интересното е, че много хора наричат работа
това, което в същността си не е работа.
Веднага трябва да кажем печеленето на пари
няма нищо общо с работа в обикновеният
смисъл на думата.
В наталната астрологична карта
нещата са ясно разграничени. Събитията по
взаимодействие с материалният свят са
разграничени в три дома:
1. II дом - Човешки ресурси и приходи,
както и физиологичният запас от сили,
имунитет,
"количеството
здраве";
Господаря на II дом показва онези
човешки
дейности,
които
се
интерпретират като източник на пари и
щедро се възнаграждават; така че всеки
да може да направи нещо, което ще
генерира приходи. За качествен паричен
поток отговаря този дом..
2. VI дом – ситуацията с заетостта, когато
изпълняваме задълженията си – правим
нещо, заради самото правене. Освен
това към събитийните аналози на този
дом се отнасят също и дълговете и
болестите; за началниците по 6 дом са
подчинените; за
подчинените по
шести дом са
инструментите и
характера
на
ежедневната
рутина.
3. X
дом
–
резултатите,
постиженията,
властта и успеха
съпроводени от
ясна стратегия,
цели и широк
социален мащаб.
Ако Вие работите „за себе си“, напълно
идентифицирайки се със стратегията на
фирмата (а не само зациклен върху
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своите проблеми) Вие вършите работата
с пълна отдаденост, все едно отговаря за
цялата компания. Но това не е гаранция,
че ще печелите повече от вашите нужди
Например ако господаря на 2 дом
(парите) е в 4 дом (земя, недвижимост,
корените и родителите), а сигнификатора на 4
дом Луната е в 2 дом. При тази ситуация ще
кажем , че имаме две указания за връзка на 2
и 4 дом. По този начин Съдбата казва на
човек „Ти ще печелиш не от кариера, не от
длъжност, а твоите пари ще идват от сферата
на 4 дом – семейство, собственост и земя“
В този случай, в зависимост от
конфигурацията на картата човек ще има
избор:
1. Да си стои у дома, да взима пари от
роднините и да живее като паразит и
да не се реализира ( ако в наталната
карта се вижда, че има ниски амбиции
преобладават
семейно
битовите
сценарий в живота, тогава такъв живот
е напълно достатъчен).
2. Да се занимава с някаква надомна
работа без официален статус, сам без
подчинени, без да се интегрира в
социалната йерархия.
3. Изграждане на официална кариера или
даже
бизнес
(
според планетата ,
която е Господар
на 2 дом), но да
привържи обхвата
на дейността си с
сферата на 4 дом –
семеен
бизнес,
храни,
мебели,
доставка,
строителство,
ресторанти
и
хотели.
В
този
пример опита да
спечелиш без да се учете сферата на 4 дом ще
доведат човек до финансова безизходица.
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От астрологична гледна точка
„Работата“ е дейност, насочена на
разширение на финансовият поток (II дом)
чрез реализация на целите (X дом) с
помощта на инструменти (VI дом),
съпроводена с постоянен ръст на мащаба на
дейността и професионалният статус на
човек (X дом).
Прехвърляне на моливи, инстинктивно
чакане на заплатата всеки
месец,
играене
на
компютърни
игри,
набиване на цифри в
екселски
таблици,
изготвяне на нови лога за
сметка на инвеститорски
пари – това е „работа“ след,
която хората се чудят къде
са им милионите и славата.
Така се получава, когато се
акцентира излишно върху
атрибутите на работният
процес, а не на целите и
парите. Вместо да се
ориентираш
към
нова
длъжност, намаляване на
разходите на работодателя
или
повишение
на
приходите на собствената
компания повечето хора се
занимават с тривиални задачи – да си поръчат
визитки и да си направят красив сайт.
Има категория хора ( със силна Дева в
хороскопа),
които
получават
искрено
удоволствие от самият работен процес,
защото така се чувстват полезни и могат да
оправят несъвършенствата на този свят. За
тях е трудно да осъзнаят, че техният
съзидателен труд не винаги е подходящ
източник на доходи.
Социално приемливи форми на
реализация в обществото са;
1. Наем – когато вие сте подчинен на
някой, носите минимална отговорност
пред закона, всички рискове са за
началството:
a. Кариера от вертикален тип, държавна
служба или корпоративният и аналог
– движите се от служба към служба,
към нови нива на отговорност. При
уволнение и загуба на службата се
преживява като крах на живота.
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b. Кариера от хоризонтален тип – в този
случай стоим на една длъжност но
растем в качеството, в нивото на
майсторството, поради това дори
човек да се уволни лесно ще намери
нова работа.
2. Свободна практика, занаятчийство –
оказване на услуги или продаване на
продукти в сивата икономика и по
принцип в не големи
мащаби.
3. Бизнес
като
юридически обособена
работна структура, в
която
вие
сте
ръководител
или
партньор
на
юридическото лице и
носите
максимална
отговорност пред закона,
взаимодействате
с
данъчните служби и се
занимавате
само
с
управление и взимате
част
от
добавената
стойност създадена с
чужд труд.
4. Реализация
в
качеството
си
на
независим инвеститор –
правите пари от пари, без да участвате в
управление на компания – влагате в
акции, деривати, валута и други сложни
финансови инструменти
На всеки човек в рождената карта е
указан свой механизъм на печелене на пари.
Има мениджъри завършили престижни
университети,
похарчили
хиляди
на
образование, но съдбата не ги пуска по
високо от обикновен търговец. Има хора с
средно образование, но работят като
президенти на холдинги и корпорации. За
едни е изгодно да бъдат свободни агенти, за
други роби на корпорации, варианти безброй.
В действителност в повечето време
човек прекарва в дейности, които нямат нищо
общо с печеленето на пари.
Използвайте астрологичните знания,
за да използвате най-ценните си ресурси –
времето и здравето, максимално ефективно.
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