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Иде времето на Нептун, да излекуваме
душата!
2014 година е подвластна на вибрация 7 – на планетата Нептун. Нептун управлява зодиакален знак
Риби. От една страна, това ни позволява да проникваме с лекота в болките и проблемите на другите хора,
а от друга – да ни е трудно да отсеем реалността от
фантазията.
Подтиква ни да помагаме, но и да постигаме целите си по нечестен начин. Дарява ни с умение да
лекуваме душата с добра дума, усмивка и мил жест
на внимание. Дарява ни вярата, че мечтите могат да
бъдат претворени в реалност и поражда желанието да
го докажем.
Ще ни привлича всичко интересно, странно и нетрадиционно. Имаме възможност да спечелим любов
та на хората. Изпаднем ли в беда, усетим ли липса на
обич в другата страна, ще бъдем склонни да се отдадем на порок като алкохол или наркотици. Няма да са
малко и хората, които ще направят опит да отнемат
живота си.



Разумът, а не любовта или омразата, трябва да е
водещ в живота ни. Не бива да позволяваме средата, в
която живеем и работим, да ни обсеби, тъй че да забравим личните си стремежи и навредим на душевното
и физическото си здраве.
По отношение на здравето е важно да знаем, че в
годината на Нептун можем да направим един път пълен пост, а втория път да го направим, като махнем
от менюто си само месото. Продължителността на
втория пост трябва да бъде две седмици – най-добре е
да бъдат последните две преди приключване на поста.
Така ще пречистим организма си веднъж в годината,
ще се разтоварим от излишните килограми и няма да
навредим на здравето си.

Нептун – духовност и тайнственост
Планетата Нептун е кръстена на римския бог на
морето, който властва над всички води на Земята –
океани, реки, потоци, фонтани. В астрологията Нептун е планетата на идеализма и духовността, управлява подсъзнанието, интуицията и ясновидството.
Не е пресилено да се каже, че Нептун е планетата на магията. Когато властва, всичко е обгърнато
в тайнственост, илюзията и въображението вземат
превес. Нептун засяга мистичните ни качества. Това
е планетата, която най-силно разгръща нашата фантазия, харизма и хипнотични умения.



Планетата оказва голямо влияние най-вече върху
тези от нас, които Вселената е дарила с по-чувствителна душевност. Артистичните личности ще бъдат
под влиянието на необясними събития. Те ще бъдат
подложени в най-висока степен на силата на планетата и ще могат да разгърнат своята креативност до
неподозирани граници.
Но както всяко нещо и Нептун си има две страни.
Положителната се изразява в очарование и мистерия,
артистично въображение, мечти и видения. В същото
време отрицателната страна може да ни завладее, ако
се поддадем. Това важи за хората, които са по-прагматични и потискат своята по-чувствителна и артистична страна. Тъмната половина на Нептун се характеризира с мошеничество, чувство на обърканост и
дори предателство.
Безгрижието не е лошо състояние, стига да не
се превърне в леност. А това е напълно възможно.
Сантименталността също може да се изроди в самосъжаление и потъване в миналото. Много от нас
няма да знаят накъде да поемат, когато попаднат
на важен житейски кръстопът. Други пък ще искат
да постигнат своите цели, като използват система
от манипулации и лъжи. По-слабите характери пък
упорито ще се самозалъгват и ще заравят глава в
пясъка. Дистанцирането от реалния свят няма да им
разкрие нищо положително, те ще пропуснат всички
свои шансове. Халюцинации и делириуми също не
са изключени.



За разлика от Уран, който ни завладява внезапно и разкрива своята сила, действието на Нептун е
по-прикрито. Вдъхновението, което тази планета
носи, е ефимерно, обгръща ни постепенно и нежно.
Разширява съзнанието ни и възприятията ни улавят
по-голям спектър от усещания. Нептун влияе на сънищата и засилва интуицията. В критични ситуации
ще ни помогне да я използваме по най-подходящия
начин.
Но когато Нептун не е благосклонен към нас, може
да ни изиграе лоша шега. Възможно е да се объркаме
до такава степен, че да не различим реалност от фикция. По-слабохарактерните трябва да се пазят, защото
ще бъдат изкушени да се поддадат на разрушителни
навици. Най-често това са алкохол и наркотици, като
в някои случаи ще сме в състояние и да извършим
и престъпление. Подтикът ни към тези деструктивни
действия ще е продиктуван от неистовото ни желание
да избягаме от проблемите си. Което само ще ги задълбочи, вместо да ги реши.
Въпреки че човечеството откри Нептун едва през
1846 г., планетата винаги е оказвала влияние върху
нас. Осмата планета в Слънчевата система е символ
най-вече на съвършенството. Като цяло трябва да бъдем спокойни през 2014 г., защото ще израснем духовно и ще имаме достатъчно сила да преследваме
най-съкровените си мечти.
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Какво ни вещаят числата
Ако направим разбор на всички числа, от които е
съставена 2014 г., се оказва, че тя е подвластна на 2,
0, 1 и 4. През първите месеци на годината ще бъдем
объркани и ще се чудим какво да предприемем. Дали
да работим всичко, което ни предложат, за да постигнем материална стабилност, или да правим това, което
ни е отредено, и да кретаме в тълпата, за да не дразним
онези, които искат да превърнат България в удобна
държава, битуваща в услуга на чужди господари.

2 е числото на пасивността, което често води до
състояния на необяснима и вредна колебливост. От
друга страна ни дарява с такт, дипломатичност и
уравновесеност в действията. Това е числото на партньорската двойка, на посредничеството, числото на
Ин, на невъзможността за противопоставяне. След
добро обмисляне и вслушване в гласа на интуицията
може да бъде постигнато умение за самозащита.
Безпристрастността на числото 2 води до борба за
хармония и уравновесеност дори с цената на много
отстъпки. Приспособяването към всякакви ситуации
е лесно, както и прощаването на прегрешения.
0 е числото на Плутон, управител на знака Скорпион. Засилените му вибрации се коренят както във
всяка дата, съдържаща 0, така и във вибрация 20, като
най-мощно влияние има на 20 ноември. Според фън11

шуй нулата е най-съвършеното число – първоизточникът на всичко съществуващо. Символизира едновременно безкрайността и всепоглъщащата сила. Не
можем да делим на нула, не можем и да умножаваме.
Но без нула не можем.

1 е числото на действието, на амбицията, на стремежа към постигане на набелязаната цел на всяка цена,
на желанието за заемане на ръководни постове, на
решителността, инициативността. За жалост не липсват и отрицателни качества, които тласкат хората да
бъдат невероятни инати, прибързани и нападателни,
когато някой се опита да им даде съвет и да им посочи
грешките. Могат да извършат необмислени действия
и след това да не успеят да поправят грешките си и
въпреки добрите си заложби да провалят живота си и
да го превърнат във вегетиране.
Числото 1 подтиква към организиране на успяващ
бизнес, дарява с енергия и самоувереност. Парите
лесно се печелят, но също толкова лесно се харчат.
Артистичното минава на заден план, а прагматизмът
и изпълнението на дадени задачи вземат връх. Единицата е числото на лидерството. Именно затова под
негово влияние се проявява склонност към налагане
на мнение на всяка цена. Единицата е символ на екстравертите.
4 се характеризира с постоянството и рутината.
Умението да бъдем издръжливи и търпеливи, ако ис12

каме да постигнем целите си. Число на стабилността,
на закона, на реда, на консерватизма, числото на Земята, която е сътворена на четвъртия библейски ден
на Съзиданието.
Хората, подвластни на четворката, са с изявени интереси в областите на точните науки, фината техника
и мас-производството. Въпреки на пръв поглед тези
груби материи, в личния си живот те са нежни, надеждни, стабилни и като цяло добросъвестни. Заради
търпеливостта, която използват в работата си, те успяват да запазят самообладание и да намерят изход и
от най-заплетената ситуация. Те не се плашат от екстремни условия, успяват да извлекат полза от всяко
положение. Единственото, което може да им попречи,
е тяхната педантичност, която може да изиграе лоша
шега. Те имат нужда от повече време, за да предприемат следващата крачка. Понякога дългото умуване не
е за предпочитане. Трябва да се рискува.

20 е интересна нумерологична комбинация. Лабилността на числото 2 си казва думата още в началото на годината. В съчетание с вибрацията на двойното
число няма да е лесно да се отървем от сблъсъци с
трудности и несполуки. В точно определен период задължително настъпва положителен обрат. Мечтаното
спокойствие се превръща в ежедневие и с известно забавяне започват да се приближават и успехите.
При вибрация 20 се засилва желанието за постигане на връх в кариерата. Създава се стремеж за завою13

ване на нечия любов, но методите са или некоректни,
или основани на несигурност и колебание. Всички ние
през това хилядолетие, носещо винаги в началото си
вибрация 20, не бива да постигаме целите си с чужда
помощ или с цената на нечие страдание. В годината на Нептун такива действия ще доведат до тежки
кармични наказания, които няма да направят хората
щастливи.
20 е число, което е лишено от магическо значение.
То подтиква към действие. Все пак на ръцете и краката си имаме общо 20 пръста, с които се е поставило
началото на смятането. Това е довело до изчисленията и прогреса в науката.

14 дава числен сбор 5. Това означава, че трябва да
се подходи с голямо внимание към полета на мамещото ново и неизвестно, защото може да провали вибрацията на двойното число. Петицата дарява щастие
и успех, то е число на кармичната отплата. Успехите
могат да бъдат последвани от резки спадове и провали, ако не бъдат осъзнати отговорностите, които носят бързите промени. Не трябва да бъдем подвластни
на чужди съвети. Добре е да се вслушваме повече в
собствената си интуиция.
Самљ по себе си 14 е число, което се свързва с Луната, защото първата четвърт от нарастването є продължава именно 14 дни. В същото време това се разглежда и като удвоен седемдневен цикъл, който излъчва магичност и мъдрост. Все пак в Библията има
14

точно четиринадесет свети помощници, сред които са
свети Вит, свети Георги Победоносец и Великомъченица Екатерина.
А в различни фолклорни сказания из Европа се разказва за 14 ангелчета, които бдят над съня на малкото
дете. 14 е символът на защита и помощ.
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