К ЛЮЧ КЪМ Л ИЧНИЯ К АЛЕНДАР
Календарите са създадени във формат Excel.
Всеки месец е поместен на отделен работен лист във файла и се избира посредством бутоните за работните
листове, в долната част на екрана. За да изберете конкретен месец, трябва да натиснете бутона със съответния
надпис на него - година (месец). Например за август 2016 трябва да се натисне бутон с надпис 16 (8):

Хоризонтални цветни редове = продължаващите цикли
Всяка хоризонтална линия = един цикъл
Вертикални колони = едновременни цикли за този ден
Щриховани вертикални колони = съботи и недели
Календарите са изготвяни за обяд всеки ден - показаните цикли влизат в сила преди или на обяд в деня, в който
започват и минимум до обяд или по-късно през деня, в който свършват.
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Циклите имат ефект, само когато виждате оцветен ред.
Ако виждате празни клетки на реда, значи няма действащ цикъл.
Накратко: Когато звездите ви са добри, ЗАПРЕТНЕТЕ РЪКАВИ И ДЕЙСТВАЙТЕ. Не стойте просто да чакате нещата
да се случат – НАПРАВЕТЕ ГИ ДА СЕ СЛУЧАТ. Гледайте напред, за да видите кога вашите звезди са особено добри,
така че да сте подготвени да ги използвате максимално. Направете списъци и планове, за да можете да
направите каквото може да се направи, по време на тези силни времена. Когато вашите звезди са лоши, чакайте.
Не започвайте нищо важно. Гледайте напред, за да видите кога вашите звезди ще са лоши, за да свършите
необходимото преди те да започнат или изчакайте лошите звезди да отминат.
Вашият календар ви помага да изберете най-важните дейности, за да увеличите вашия успех и да избегнете
разбито сърце или провал. Ще сте в състояние да видите напред за дългосрочно планиране и също най-добрите
дни, които да използвате всяка седмица. Ще видите прозорци с възможности, когато можете да напреднете в
реализиране на мечтите си, както и кога да бъдете възможно най-внимателни и старателни, за да избегнете
катастрофа. Използвайте ги, за да планирате всички видове срещи (бизнес и романтични; особено за пръв път,
но също и последващи срещи), специални случаи, презентации, интервюта, подаване на документи, молби и
всичко друго, което наистина искате да успее. Използването на вашия календар за важни дейности, може да
създаде темпо на „побързай” и „изчакай”, което може да е разочароващо в началото. Но когато регулярно
използвате календара си за вашето критично време, скоро ще се превърне в много успешен начин на живот.
Най-дългите цикли са винаги на мощните цикли. Те са означени чрез дълги, непрекъснати, оцветени,
хоризонтални редове. Най-слабите цикли са тези, които продължават само няколко дни. Повече от един цикъл
може да е означен на един и същ ред, от съображения за място. Ако има бяло пространство за един или повече
дни между хоризонталните оцветени редове, повече от един цикъл е означен на този ред.
Както добрите, така и лошите цикли могат да дойдат на серии – може да имате много успоредни добри цикли
или много успоредни лоши, понякога за месеци! Извлечете най-доброто от позитивните серии и бъдете
търпеливи с негативните серии – добрите звезди наистина следват лошите звезди – добрите времена наистина
следват лошите времена – и когато негативните серии най-накрая приключат, най-вероятно наистина ще си
починете за доста дълго от тези цикли.
За максимален успех действайте, когато имате най-много успоредни позитивни цикли, които са директно
свързани с вашата планувана инициатива. Различните цикли могат да са от по-голяма или по-малка подкрепа, в
зависимост от това какво точно планирате да правите. Тези „най-добри от най-добрите” дни трябва да бъдат
избирани за най-важните нови инициативи, нови инвестиции, нови срещи, изяви и дати за артистични записи.
Това са дните да бъдем смели, да стреляме по звездите.
За да избегнете катастрофа, избягвайте каквито и да е нови начинания или нови срещи по време на негативни
цикли, ако е възможно ДОРИ АКО имате и Златни, Сребърни, Пепеляшкови или други позитивни цикли. Дни с
позитивни и негативни цикли са смесени дни, но пак могат да доведат до негативен изход. Успоредните добри и
лоши цикли НЕ СЕ анулират едни други! Всички планетарни енергии имат мощен ефект. Например, бизнес
започнат по време на успоредни Златни и цикли на Затъмнение може да бъде доходоносен, но въпреки това да
доведе до разбито сърце по някакъв начин.
Дни, които имат много цикли на Затъмнение или други негативни цикли, са вашите най-лоши дни. През тези
дни и поне два дни след техния край, избягвайте да започвате каквото и да е важно начинание – трябва да сте
особено внимателни да не допуснете големи грешки.
В бизнеса не е винаги възможно да се избягват всички негативни цикли, но опитвайте да ги избягвате за найважните начинания. Ако ТРЯБВА да започнете нещо или да се срещнете с нов човек по време на негативни
цикли:
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1. Имайте възможно най-много успоредни Златни, Сребърни, Пепеляшкови и други позитивни цикли.
2. Правете го възможно най-близо до началото на светло оцветените порции от специфичния негативен цикъл.
Циклите са най-слаби в началото.
3. По отношение на общата преценка, най-лошите негативни цикли са циклите на Затъмнение, 2-рите най-лоши
са Ядрените цикли и 3-тите най-лоши са циклите на Заслепение.
4. Извън това, обърнете внимание на това КАК негативният(ите) цикъл(и) са свързани с планираната от вас
натализация. Циклите могат да бъдат от по-голямо или по-малко значение, в зависимост от това, какво поспециално планирате да направите.
Ден във вашия Календар без позитивен ИЛИ негативен цикъл, е неутрален ден.
Вашият календар не представя всеки възможен цикъл, който е благоприятен или неблагоприятен, а е по-скоро
календар на личните ви цикли, които сте поръчали.

 Златни цикли
Златните цикли са вашите най-печеливши дни за правене на пари. Използвайте тези цикли за проследяване на
най-добрите си дни за бизнес и финансови възможности. Златните цикли са най-доброто време да срещнете
нови хора за печалби в бизнеса, да започнете ново начинание или нова работа, да подпишете важни
споразумения, да започнете бизнес или да лансирате продукт или уебсайт за максимална доходоносност.



Сребърни цикли

Подобни на Златните цикли, но само наполовина толкова силни.

Пепеляшкови цикли
Пепеляшкови цикли
По време на Пепеляшковите цикли, хората ви виждат във вашата най-добра светлина. Вашите харизма и
способност да правите добро впечатление са на своя връх. Колкото повече успоредни Пепеляшкови цикли
имате, толкова по-харизматични и чудесни ви възприемат!
В бизнеса, Пепеляшковите цикли са времената да срещнете нови хора за най-добър прием, да продадете себе си
и идеите си, да отидете на интервю, да искате повишение или увеличение на заплатата, да започнете ново
начинание, или работа, или да лансирате продукт, за максимална популярност.
За самотните, Пепеляшковите цикли са времето, когато могат да срещнат своята сродна душа. За обвързаните,
Пепеляшковите цикли са времето, когато да задълбочат връзката си или да поискат по-сериозно обвързване.

Ако сте самотни и искате да срещнете своята сродна душа
Когато имате много Пепеляшкови цикли и нямате Цикли на Затъмнение – излизайте навън! Не губете тази
специална възможност. Присъединете се към онлайн сайт за запознанства или дори няколко такива, приемете
всяка покана, която получите, участвайте в събития, ходете по различни места, посетете курсове, помолете
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приятели да ви запознаят с някого, изглеждайте добре всеки ден и дръжте очите си отворени! Колкото повече
успоредни Пепеляшкови цикли имате в даден ден, толкова по-вероятно е да срещнете своята сродна душа в
този ден. Ако не срещнете сродната си душа през това време, не се паникьосвайте! Всички имат множествениПепеляшкови цикли в живота си. Пригответе се за следващите.

Предизвикателни цикли за Успех и Любов
Ядрени цикли
Връзки и нови инициативи, започнали под Ядрени цикли, рядко са "подходящи" за вас и е вероятно по-късно да
се окажете с тежки и непреодолими различия с каквото е сте започнали през това време. Ядрените цикли също
са типични за тежко влошена преценка и планиране и са част от циклите на Заслепение.
Светлокафявата част (транзит извън силното си време) на Ядрения цикъл, показва време, когато важни решения
и важни нови начинания не са желателни. Избягвайте ги, ако е възможно, но ако нещо трябва да бъде свършено
на всяка цена по време на Ядрен Цикъл, направете го през Светлокафявата част. Тъмнокафявата част (силното
време на транзита), показва време, когато би трябвало да направите всичко възможно да избегнете дейности и
инициативи.
По време на Ядрени транзити, най-добрият съвет е: Не започвайте никакво ново важно начинание, проект или
работа, не подписвайте никакви договори, не откривайте банкова или брокерска сметка, не инвестирайте или не
правете важни продажби на инвестиции, не обявявайте имоти за продан, не правете никакви големи покупки,
опитайте да не се срещате с каквито и да е нови хора , не лансирайте продукт или артистични записи.
Един от ефектите на Ядрените цикли е този, че те ще ви направят по-склонни към грешки, както в преценката ви,
така и в сметките ви, говоренето и писането. Можете да работите по проекти, но НЕ натискайте спусъка и не
приготвяйте нищо в движение, докато не сте проверили ЩАТЕЛНО работата, която сте свършили през Ядрения
цикъл и не правете това, докато не са отминали поне 2 дни от неговия край. ЩЕ намерите грешки във вашата
логика или вашата работа и е от ключово значение да намерите ВСИЧКИ грешки, преди да продължите напред.
Опитайте да не бъдете разочаровани заради негативните цикли. Те са част от живота и ще успеят да ви
саботират, ако не знаете за тях, чрез вашия календар. Познаването на вашите Ядрени цикли ще ви позволи да
избирате важни дати много внимателно и да ги избягвате. Ако не натализирате нещо по време на лош транзит,
веднъж след като транзитът е свършил, край! Натализирайки по време на лоши звезди, на практика е
запечатване на лошата енергия занапред със нас, в бъдещето.

Цикли на Затъмнение
Циклите на Затъмнение (или цикли на Разбито Сърце) са възможно най-лошите за почти всичко, включително
среща с нови хора. Започвайки каквото и да е ново или опитвайки да се натоварите с повече задачи си по време
на цикъл на Затъмнение, най-често води до провал или разбито сърце – особено през Черната част от цикъла.
Циклите на Затъмнение са характерни с лоша преценка и хората ви виждат във вашата най-лоша светлина. В
бизнеса, циклите на Затъмнение са възможно най-лошото време да се срещате с нови хора, да започвате ново
начинание или работа, да инвестирате, да подписвате важни споразумения, да правите инкорпорирания или да
лансирате нов продукт или уебсайт. За самотните, циклите на Затъмнение са времето, когато срещата с нов човек
е вероятно да доведе до разбито сърце. За обвързаните, циклите на Затъмнение са времето, когато може да
направят критична грешка и трябва да са възможно най-старателни, за да избегнат проблеми.
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Сивата част (транзит извън силното си време) на циклите на Затъмнение показват време, когато предприемане
на действия не са желателни. Избягвайте ги, ако е възможно, но ако все пак трябва да се направи нещо на всяка
цена по време на цикъл на Затъмнение, направете го по време на Сивата част. Черната част (силното време на
транзита), показва време, когато трябва да избягвате на всяка цена такива действия, при всякакви
обстоятелства.
По време на цикли на Затъмнение: не започвайте ново начинание, проект или работа, не подписвайте никакви
договори, не откривайте банкова или брокерска сметка, не инвестирайте и не правете значителни продажби на
инвестиции, не обявявайте имоти за продан, не правете големи покупки, опитайте да не се срещате с нови хора,
не лансирайте никакъв проект или творческо произведение.
По време както на сивата, така и на Черната част, във всички ситуации, бъдете възможно най-старателни, не
правете вълни, бъдете разбрани и съдействащи, не правете големи промени и не взимайте важни решения.
Опитвайте да не се разочаровате заради вашите цикли на Затъмнение. Тъй като знаете за тях, можете да
планирате усилията си така, че циклите на Затъмнение да не могат да ги разрушат. Помнете, че ако не
натализирате нищо по време на лош транзит, веднъж, след като транзитът е свършил, край! Натализирайки по
време на лоши звезди е в действителност запечатване на лошата енергия с нас занапред, в бъдещето.
Възползвайте се максимално от вашите печеливши дни без цикли на Затъмнение и след това чакайте търпеливо
за вашия следващ прозорец от възможности. Знаейки кога да напредвате за вашите интереси и кога да чакате, е
един от ключовете както за успех, така и за мъдрост. Разбирайки вашите собствени времена, ви позволява да
станете един от редките няколко, които наистина успяват и изпълват мечтите си.
Бъдете търпеливи, времето не е загубено. Използвайте вашите цикли на Затъмнение, за да се подготвите за
вашите Златни и Пепеляшкови цикли. Можете да работите по планове, стратегии, проекти от всякъв тип, върху
себе си, да усвоявате нови умения и т. н., но с ГИГАНТСКО предупреждение: НЕ задействайте нищо, докато не сте
проверили ЩАТЕЛНО работата, която сте свършили по време на цикъл на Затъмнение и не правете това, докато
не са минали поне два дни от неговия край.
Един от ефектите на циклите на Затъмнение е този, че те ще ви направят по-склонни към грешки, както в
преценката ви, така и в сметките ви, говоренето и писането. ЩЕ намерите грешки във вашата логика или вашата
работа и е от ключово значение да намерите ВСИЧКИ грешки, преди да продължите напред.

Ако сте необвързани и искате да срещнете своята сродна душа
По време на цикъл на Затъмнение, е много невероятно да срещнете своята сродна душа, дори ако имате и
Пепеляшкови цикли, така че пазете сърцето си! Циклите на Затъмнение са неизбежна част от живота на всекиго.
Може да изглежда депресиращо да видите цикли на Затъмнение в календара си, но мислете по този начин: да
знаете кога нови срещи могат да доведат до разбито сърце, може да ви спаси от загуба на месеци или години,
прекарвайки ги с някого, който определено би се оказал сериозно разочарование или по-лошо, а може и да
пропуснете сродната си душа през това време.
Бъдете търпеливи и използвайте циклите си на Затъмнение, за да се приготвите за вашите Пепеляшкови цикли.
Ако сте вързани за угаснала стара любов, илюзорна връзка или незадоволителна връзка, освободете я сега!
Направете каквото трябва да се направи – дори ако наистина боли. Освободете каквото не е проработило, за да
сте готови за нещо по-добро. Не пропускайте вашата сродна душа през следващите ви Пепеляшкови цикли,
защото все още се държите за нещо, което не отива наникъде. Помнете – не трябва да оставите да си иде
мечтата, която сте имали за някоя заблуждаваща връзка, а да приемете реалността!
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ПАЗЕТЕ МЕЧТАТА СИ за тогава, когато ще срещнете истинската си сродна душа.
Циклите на Затъмнение са перфектното време да работите върху вашите способности да бъдете в здравословна,
любяща връзка: анализирайте стари връзки, за да разберете каква е вашата заслуга нещо да върви грешно,
подложете са на терапия, ако имате нужда, четете книги за самопомощ, работете върху навиците си, усвоете подобри умения да поддържате връзка. Ще имате какво да подобрите в тази области.
Физически, използвайте това време да влезете във форма, за да се чувствате и изглеждате възможно най-добре.

Цикли на Обмисляне и взимане на Решение

виж също Цикли на Затъмнение

Мъдри Цикли
Мъдрите цикли са времето, когато вашата преценка е най-ясна и далновидна. Това е най-доброто време да се
взимат ключови решения, както за кариерата, така и за личния живот. По време на тези цикли, умът ви е спокоен
и фокусиран и е най-вероятно да получите Ангелски напътствия за живота ви.

Цикли на Заслепение
Циклите на Заслепение ни правят склонни да допускаме грешки, понякога ГОЛЕМИ грешки. Светлоръждивата
част (транзит извън силното си време) на циклите на Заслепение показва време, когато грешките, описани подолу, са възможни. Избягвайте натализации по време на тези цикли, ако е възможно, но ако ви се налага на
всяка цена да направите нещо през цикъл на Заслепение, направете го по време на Светлоръждивата част.
Тъмноръждивата част (силното време на транзита) показва времето, когато трябва да сте ИЗВЪНРЕДНО
внимателни да избягвате грешките описани по-долу, без значение колко сигурни сте, че мисленето ви е
правилно.
Циклите на Заслепение са възможно най-лошите цикли за взимане на важни решения. Те могат да ни накарат да
мислим, че нова идея или прозрение е по-истинна или правилна, отколкото някога сме мислили. Могат да ни
предразположат да се самозаблуждаваме и дори да направят по-вероятно да бъдем заблудени от други.
Циклите на Заслепение, включват Ядрените цикли и други лошо-решение цикли.
Способността ви да планирате мъдро и да вършите детайлна работа също е увредена през циклите на
Заслепение. Проверете два пъти плановете и всяка работа, свършена през цикъл на Заслепение с извънредна
грижа – ако обикновено проверявате два пъти, проверете три пъти по време на тези цикли. Ако изобщо е
възможно, направете финална проверка след като цикълът на Заслепение е отминал.
Внимавайте за каквото и да е прозрение или твърде-добра-за-да-е-истина идея, много малко вероятно е да е във
ваш интерес.
Най-добрият съвет по време на цикъл на Заслепение е този: придържайте се към изпробваното и истинското – не
правете нищо необичайно или неизпробвано; придържайте се към най-сигурния курс – не поемайте рискове и
не стигайте до крайности, придържайте се към здравия разум – ако една идея е като цяло приемана за лоша
идея, не го правете; поискайте от доверени, мъдри приятели, да направят проверка за нейната реалност – вижте
какво мислят те и ЧУЙТЕ И ПРИЕМЕТЕ добрия съвет, не го пренебрегвайте!
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Популярност и Слава Цикли

Вижте също Пепеляшкови цикли

Супер-Слава цикли
Супер-Слава циклите са времето, когато най-лесно можете да постигнете слава и широко признание. Това е найдоброто време, за да направите публични изяви, да планирате изпълнения и прослушвания, да подписвате
договори, свързани със слава и признание, като с агент или фирма за връзки с обществеността, и да представите
филми, музика, книги или други творчески материали.

Цикли на Изгнание
Циклите на изгнание са времето, когато най-вероятно няма да бъдете харесвани и може да обидите или
настроите против себе си други. Светломаслинената част (транзит извън силното си време) от цикълът на
Изгнание показва времето, когато създаването на лошо впечатление пред другите е реална възможност.
Избягвайте натализации през тези цикли, ако е възможно, но ако нещо трябва да бъде направено на всяка цена
по време на цикъл на Изгнание, направете го през Светломаслинената част.
Тъмномаслинената част от цикълът на Изгнание (силното време на транзита) показва времето, когато трябва
ИЗКЛЮЧИТЕЛНО много да внимавате за действията и постъпките, изредени по-долу.
Циклите на Изгнание са време, когато трябва да се стараете изключително много, за да избягвате вражди и са
най-лошото време за важни нови срещи, интервюта, публични изяви или представяне на творчески материали.
По време на цикли на Изгнание, опитите да увеличите популярността си или да спечелите благоразположението
на други, може да има обратен ефект и най-мъдрото поведение е да избягвате да привличате вниманието.
Дори най-чаровните сред чаровниците трябва да внимават за всяка дума, жест или шега, по време на тези цикли,
тъй като е много лесно да настроят против себе си другите. Може лесно да бъдете обвинени за неща, които не са
ваша вина и никаква логика няма да убеди хората, че вие сте прави, по време на тези цикли. Сложете усмивка на
лицето си, бъдете разбрани, не правете вълни, казвайте „съжалявам” много често и не приемайте отказите
лично.
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Здравни цикли
Много цикли като Добро и Лошо Здраве и Красиви и Грозни цикли, изискват разбиране за относителната
честота, с която се появяват, за да избегнете излишен песимизъм и тревога. Пребройте относителния брой на
лоши срещу добри цикли внимателно – за да имате яснота и да използвате вашия Календар ефективно, трябва
действително да разберете какви са шансовете (еднакви за всички) претегляйки Лошите срещу Добрите цикли

Добро Здраве цикли
Това е времето, когато жизнеността и бързото оздравяване са най-подкрепяни от звездите. Това е най-доброто
време за първа среща с нов доктор, зъболекар или друг здравен специалист, най-доброто време за диагностика,
както и най-доброто време да планирате всеки вид операция или процедура, включително зъболечение.

Цикли на Лошо Здраве
Лошо Здраве циклите са времето, когато здравето и оздравяването НЕ са подкрепяни от звездите. Това е
времето да се поемат допълнителни грижи за вашето здраве ден по ден – яжте мъдро, спортувайте умерено и си
почивайте много. По време на лоши здравни цикли, избягвайте всякакъв вид планови операции или процедури,
включително стоматологична работа. Това са най-лошите времена за първа среща с нов лекар, зъболекар или
друг здравен специалист и най-лошите времена за диагностични тестове.
Сивата част (транзит извън силното си време) от Лошо Здраве циклите показва времето, когато планови здравни
процедури не са желателни. Избягвайте ги, ако е възможно, но ако нещо трябва да бъде направено на всяка
цена, направете го през Сивата част. Тъмносивата част (силното време на транзита) показва време, когато трябва
да избягвате подобни действия и дейности при всички обстоятелства, освен ако нямате избор.
Има 11 Добро Здраве цикъла и 18 Лошо Здраве цикъла, така че може да е трудно да се намери време без Лошо
Здраве цикъл изобщо. Ключът е да търсите периоди от време с максимален брой Добро Здраве цикли и много
малко Лошо Здраве цикли, особено възможно най-малко Лошо Здраве цикли в тяхното силно време.

Цикли на Плодовитост
Циклите на Плодовитост са времето, когато за жената има най-голяма вероятност да зачене дете. Въпреки че
има много фактори, които влияят на способността да се зачене дете, използването Циклите на Плодовитост
позволява на двойката да добави още едно полезно парче от космическия пъзел, в техните усилия да създадат
семейство.
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Красиви цикли
Красиви Цикли
Красивите цикли са времето, когато изглеждате най-лъчезарни, привлекателни и фотогенични. Това е найдоброто време за първа среща с нов фризьор, естетик или друг специалист по красотата. Това е най-доброто
време да планирате специални събития, публични изяви и фотосесии. Красивите цикли са най-доброто време да
планирате козметични процедури, включително козметична стоматологична работа, и дори важни салонни
приеми.
За съжаление, има само 4 Красиви цикъла и всички са кратки, така че никой от нас няма толкова Красиви цикли,
колкото би искал.

Грозни Цикли
Грозните цикли са времето, когато изглеждате най-зле и би трябвало да избягвате козметични процедури или
козметични стоматологични процедури – дори важни салонни приеми – за да избегнете „грозни” резултати.
Грозните цикли са най-лошото време за първа среща с нов пластичен хирург, дерматолог, естетичен стоматолог,
фризьор, естетик или друг специалист по красотата.
Светлосивата част (транзит извън силното си време)на Грозния цикъл показва време, когато разкрасителни
дейности не са желателни. Избягвайте ги, ако е възможно, но ако нещо трябва да бъде направено на всяка цена
през Грозен цикъл, използвайте Светлосивата част. Тъмносивата част (силното време на транзита)показва
времето, когато би трябвало да избягвате на всяка цена подобни дейности.
Има само 4 кратки Красиви цикъла и 9 Грозни цикъла, които могат да са доста продължителни, затова може да е
трудно да се намери време без Грозни цикли. Ключът е да търсите за периоди от време с максимален брой
Красиви цикли и много малък брой Грозни цикли, особено такива в силното си време.

Романс цикли
Романтични цикли
По време на Романтични цикли сте наивни романтици, търсещи любовта. Може да я намерите - но само ако
имате и съпътстващи Пепеляшкови Цикли - Пепеляшковите цикли са времето, в което наистина можете да
срещнете вашата сродна душа. Романтичните цикли могат да инжектират голям романтизъм в съществуващите
отношения.
Насладете се на тези цикли най-пълноценно, но бъдете много внимателни при вземането на важни решения в
любовния ви живот под тяхно влияние. Романтичните цикли имат и тъмна страна. Ако сте сами, може да
копнеете толкова за любовта, че да сте склонни да пренебрегнете твърде много негативи в потенциално ново
увлечение. Ако в общи линии сте в добра, но вече не много романтична връзка, вие може да гладувате толкова
много за романтика, че да сте готови да кривнете извън връзката, за да намерите романс или дори да я
прекратите, с надеждата за намиране на повече романтика в нова връзка.
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Бъдете внимателни относно изборите си под Романтични цикли, особено ако нямате съпътстващи Пепеляшкови
цикли или имате съпътстващи цикли на Затъмнение! В противен случай може да се събудите един ден, когато
Романтичният цикъл е приключил и да си кажете: "Какво си въобразявах???"



Кулминационни цикли

Кулминационните цикли, заедно с Пепеляшковите, дават сигнал дали човекът до нас е подходящ или не и би
трябвало да се вслушаме в този сигнал. Но не трябва да имаме едновременно и цикли на Затъмнение и
Заслепение, когато преценката ни е силно изкривена и не сме в състояние да разпознаем правилния сигнал и да
вземем правилното решение. Ако връзката ви е полезна за вас и вие сте подходящи един за друг, по време на
Кулминационни цикли може драматично да подобрите статуса ѝ. Ако човекът до вас не е човекът за вас, тези
цикли ще намерят начин да ви дадат знак за това.

Добър Секс цикли
Най-добрите дни за планиране на почивка или съблазняване, или просто да вземете детегледачка. Добър секс
циклите са моментите, когато и вашето либидо, и изпълнението ви са на върха.

Лош Секс цикли
Лош Секс циклите са най-лошото време за планиране на съблазняване или ваканция. Някои Лош Секс цикли
могат да убият вашето либидо, други не, но без оглед на либидото, способността ви за представяне може да е
сериозно предизвикана. Даже и представянето ви да е добро, насладата може да е намалена или съкратена.
Лош Секс Циклите създават недоволство от вашата сексуалност като цяло и ви подтикват в необичайни посоки, с
цел да намерите наслада. Обратната страна на медала при експериментиране по време на Лош Секс Цикли е, че
може да се окаже трудно или невъзможно връщането към нормално сексуално изразяване, след като цикълът
отмине, дори да искате това да стане.

Най-добри лични дни

Най-лоши лични дни

Това са личните ви пикове за вашите най-добри и най-лоши дни, отчитайки всички включени в Календара ви
цикли. Може да има много или малко от всеки тип. Има различни фактори, взети предвид за вашите пикове. В
идеалния вариант, вашите най-добри пикове са, когато имате поне няколко добри цикъла и нямате цикли на
Затъмнение, но във всеки случай, те ще са най-добрите за дните, включени в текущия ви календар. Най-лошите
ви дни са дни, когато имате негативни цикли в своя пик. Най-добрите ви дни са „най-добрите налични”, не
непременно „страхотни”. Затова, изборите са съотнесени с качеството на наличните дни. По-дълъг календар
дава по-ясна перспектива и повече възможности да се изберат дни, които са наистина отличителни.
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КАЛЕНДАРНИ СТРАТЕГИИ
Общи стратегии
Златните, Сребърни и Пепеляшкови цикли са най-добрите възможни за нови начала, Циклите на Затъмнение и
Ядрените цикли са най-лошите. Мъдрите цикли са най-добрите за взимане на важни решения. Когато се работи с
публика, използвайте Пепеляшкови и Супер-Слава цикли и избягвайте цикли на Затъмнение, Ядрени и Изгнание.
Да се започнат подходящите действия през най-добрите цикли и да се избягнат всякакви нови начинания през
най-лошите цикли, е най-добрият начин да използвате звездите във ваша полза.

Стратегии при позитивни цикли
Позитивните цикли са времето, когато можете да сбъднете вашите мечти. Когато звездите ви са добри,
ДЕЙСТВАЙТЕ. Не чакайте просто нещата да се случат – НАПРАВЕТЕ ГИ ДА СЕ СЛУЧАТ. Не чакайте страхотни неща
да дойдат на пътя ви, ИДЕТЕ И ГИ ВЗЕМЕТЕ. Времето, когато имате най-много позитивни цикли и много малко
негативни, е времето, когато можете да летите нависоко. Търсете напред за време, когато вашите звезди са
особено добри, така че да се подготвите да извлечете най-доброто от тях. Направете списъци и планове, за да
имате всичко, от което се нуждаете, за да свършите каквото трябва през тези силни времена.
Обърнете специално внимание на добрите цикли с особено влияние в областите на живота, в които искате да
създадете вашите успехи – добрите цикли в по-голямата си част не са взаимозаменяеми. Успехът се строи чрез
използването на специфични цикли, които влияят на съответни области от живота ви.
Има две допълнителни уточнения извън това:
1. Когато е възможно, избирайте дни колкото може, по-близо до края на позитивните цикли, тъй като циклите са
най-силни накрая.
2. Когато е възможно, избирайте дни с най-голям брой продължителни цикли – отново, по- продължителните
цикли са по-силни от кратките.

Стратегии при негативни цикли
Когато звездите ви са лоши, ЧАКАЙТЕ. Не започвайте нищо важно. Гледайте напред, за да видите кога вашите
звезди ще бъдат лоши, за може да свършите нещата преди цикълът да започне или чакайте да отминат лошите
звезди.
Не се паникьосвайте, когато видите негативни цикли! Всички ги имат. Имали сте ги много пъти в миналото –
просто не сте знаели, че ги има. Но дори когато сте били в „блажено” неведение за тяхното присъствие,
негативните цикли са били активни във вашия живот – това са времената, когато сте се проваляли в нещо,
въпреки вашите най-добри усилия, правили сте лошо впечатление, когато сте се опитвали да правите добро,
срещнали сте разбито сърце, вместо сродна душа или сте направили най-голямата си грешка, когато сте се
опитвали да сте мъдри.
Негативните цикли имат няколко вида ефекти:
Вътрешно, те могат да ни карат периодично да се чувстваме по-депресирани, объркани, ядосани, песимистични,
уязвими, уморени или плачливи. Но не мислете, че всеки ден ще е лош ден, по време на лошите цикли. Съвсем
възможно е да се радваме през повечето дни на живота, дори по време на множество негативни цикли! Ако
имате лош ден или дори лоша седмица по време на тежък негативен цикъл, все пак поне знаете, че се дължи на
11

звездите и няма да вините себе си, или нещо, или някого другиго. В повечето случаи, нашето емоционално
състояние е свързано дори по-силно със звездите, отколкото със ситуациите в живота ни!
Външно, негативните цикли ни правят по-малко привлекателни за другите и могат да унищожат нещата, които
започваме под тяхното негативно влияние. Вашият календар ви помага и с двата типа ефекти. Помага ви да
разберете времената, когато не сте се чувствали по най-добрия начин емоционално и ви помага да разберете
кога бихте започнали да се чувствате по-добре. Във външния ви живот, вашият календар ви помага да знаете
кога да бъдете по-старателни във вашите взаимоотношения с другите и кога да избягвате всяко важно ново
начинание.
Приемете негативните си цикли. Понякога ще имате повече негативни цикли, а друг път ще имате по-малко.
Ключът е да избягвате важни решения и ключови нови начинания през тези времена. Има смисъл в това, че има
времена, когато трябва да действате и има времена, когато трябва да чакате, ако искате да постигнете мечтите
си. Понякога животът изисква от нас да сме търпеливи и да чакаме по-дълго, отколкото бихме искали, за да
продължим напред, но когато сме се изтощили и нашите ресурси не идват от никъде при неблагоприятно време,
ние можем да форсираме нещата максимално, когато звездите се променят и започнат да благоприятстват
успеха. Осъзнайте, че познанията ви за отрицателните ви цикли ви прави едни от малкото хора, които няма да
бъдат несъзнателно подкопани от тях. Вашият Астро-Календар ви позволява да намерите ценните прозорци от
време в живота ви, когато можете да сбъднете мечтите си!

Комбиниране на Лични Цикли с Универсални Дни
Не гледайте само личните си цикли, избирайте СЪЩО дни, които са като цяло благоприятни за всички и
избягвайте дни, които са като цяло неблагоприятни. За това можете да се отнасяте до месечните „Най-добри и
най-лоши дни”, публикувани от Astroshine7 (на български език) и от Magi Society (на английски език).
За текущият месец, идете на http://astroshine7.com/ и кликнете на УНИВЕРСАЛЕН ХОРОСКОП бутона, в найгорната част на страницата. Дни, които не са изброени нито като най-добри, нито като най-лоши, са считани за
неутрални или смесени дни. Важно е да се знае, че дните са „най-добри и най-лоши”, а не „добри и лоши”. Така
че, всеки месец изборът е свързан с наличните дни и техните качества.
Направете своя избор за вашите най-важни нови инициативи и нови срещи в следния ред на предпочитания:
1. Най-добър ден за вас, един от най-добрите универсални дни за месеца.
2. Най-добър ден за вас, един от неутралните универсални на месеца.
3. Неутрален за вас, един от най-добрите универсални за месеца.
Ако ви се НАЛАГА да започнете нещо ново на по-лош ден, реда на предпочитанията е:
4. Неутрален ден за вас, един от неутралните универсални дни за месеца.
5. Смесен ден за вас (както е описано по-горе), един от най-добрите универсални дни за месеца.
6. Смесен ден за вас (както е описано по-горе), един от неутралните универсални на месеца.
Ако трябва да изберете която и да е опция, различна от опция 1, може би има начин да се „развали” или ренатализира новото начало.
Ако наистина не можете да изберете ден, който отговаря на комбинациите от точки 1, 2 и 3, при всички
положения опитвайте да избягвате ново начало с всяка друга комбинация, различна от описаните в 4, 5 и 6.
Коментари
Във втората колонка от календара се намират рождените планети, към които се случва определен транзит.
Когато се задържи върху клетка от тази колонка курсора, без да се клика в нея, ще се появи коментар:
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Според типа календар, коментарите съдържат два вида рейтинг: Способност за печелене на пари и Признание
за финансовата сфера и Романс и Секс за любовния живот. Той помага да се ориентирате за силата на влияние на
всеки конкретен, текущ транзит. Максимумът за почти всички видове транзити е +200, а минимумът е – 200
точки.
Коментарите включват ключови характеристики на транзита и съвети за или против предприемане на действия,
докато той трае. Клетката с коментар се отличава с малкото червено триъгълниче, в горния десен ъгъл на
клетката.
Внимание:
Когато са посочени най-добри дни в период на Затъмнение или друг негативен Цикъл, използвайте ги само
когато наистина нямате избор и не можете да отлагате!
Да бъдеш предупреден е като да бъдеш въоръжен!

Важна бележка:
Вашият Личен Календар е отличен за ежедневни планирания и решения. Въпреки това, не отчита много от
необходимите елементи за Магическа дата за инкорпориране, Сватба или Обновяване на Брачните клетви, или
други ключови бизнес или финансови дати. Това включва: споразумения за съдружие, назначаване, покупка на
домейн, лансиране на уебсайт, банкови или брокерски сметки, подписване на ипотеки, лансиране на продукти,
творчески материали и датата, на която да срещнете някой от жизнено за вас значение, за пръв път. Не го
използвайте за тези важни дати като заместител на професионално избрана Магическа дата!
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