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Óâîä:

Çàùî àñòðîëîãèÿ?

Ñúâðåìåííîòî óïðàâëåíèå è ðúêîâîäñòâî 
íà ôèðìè è îðãàíèçàöèè èçèñêâà óìåíèÿ, 

êîèòî ñå ðàçëè÷àâàò îò ëèäåðñêèòå 
êà÷åñòâà, ñ êîèòî ñìå ñâèêíàëè îò 
ìèíàëîòî. Â ãëîáàëíèÿ è êîìïëåêñåí 

ñâÿò íà áèçíåñà ëèäåðñòâîòî âå÷å íå 
ñå çàêëþ÷àâà â êîðïîðàòèâíè âèæäàíèÿ 

è ðàçïðåäåëÿíåòî íà äåéíîñòè è 
çàäà÷è. Ñòàâà äóìà çà ðàçáèðàíåòî íà 
÷îâåøêîòî ïîâåäåíèå, íà ìîòèâèòå, 

êîèòî äâèæàò õîðàòà, çà ïðèåìàíåòî íà 
èíäèâèäóàëíèòå ðàçëè÷èÿ è ñúçäàâàíåòî 

íà åôåêòèâíè âçàèìîîòíîøåíèÿ. Ðàçóìíî 
ëè å äà ñìÿòàìå, ÷å àñòðîëîãèÿòà å 
ïîäõîäÿù ïîäõîä çà ïîäîáðÿâàíå íà 
ëèäåðñêèòå óìåíèÿ? Áåç ñúìíåíèå. 

Áèçíåñ àñòðîëîãèÿòà èìà åäíà ÿñíà 
çàäà÷à: áàëàíñèðàíîòî ïðèëîæåíèå 
íà ïñèõîëîãè÷åñêàòà àñòðîëîãèÿ è 

îðèåíòàöèÿ â ãîëÿìîòî ìíîãîîáðàçèå 
îò óíèêàëíè èíäèâèäóàëíîñòè, 

ñòèëîâå íà óïðàâëåíèå, ìîòèâàöèÿ è 
ïîâåäåí÷åñêè ìîäåëè.
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Óâîä:   Çàùî àñòðîëîãèÿ?

Àñòðîëîãèÿòà â áèçíåñà

Защо всеки би трябвало да се допита до астрологията в бизнеса и 
управлението? Как астрологията може да се използва в подкре-
па на фирмената дейност? Повечето бизнесмени и бизнес дами са 
способни да изтъкнат ясни доводи за пълното отхвърляне на ас-
трологията. Например астрология са вестникарските хороскопи, 
астрологията е предсказване на бъдещето; астрологията се занима-
ва със Слънчевите знаци. Както знаем, хороскопите от вестниците 
са безсмислица, предсказването на бъдещето е научно необосно-
вано, а Слънчевите знаци са толкова общи, че те нямат конкретно 
значение.

Интересно е, че повечето сериозни астролози биха се съгласили 
с всичко казано по-горе. Всъщност повечето дискусии за астроло-
гията и бизнеса никога не засягат астрологията като такава, а по-
скоро отношението към астрологията – отношение, изградено на 
базата на хороскопите от вестниците, астрологическите предсказа-
ния и Слънчевите знаци. А тези неща е лесно да се отхвърлят.

Хороскопите от вестниците са били хрумване на един британски 
астролог, подкрепен от редактора на вестник Експрес (The Express) 
през 1930 г. Астрологът е бил Р.Х.Нейлър. Той е съставил карта на 
новородената принцеса Маргарет. Читателите искали още, затова 
от вестника му възложили изготвянето на седмични хороскопи. 
Те имали такъв успех, че другите вестници скоро последвали този 
пример в ревностна конкуренция, подобно на разпространението 
на комиксите и кръстословиците няколко десетилетия преди това. 

Какво можем да кажем за прогностичната астрология? Има се-
риозни астролози, които използват прогностични методи, особено 
в областта на финансовата астрология, както има сериозни мете-
оролози, които градят кариера в областта на прогнозата за време-
то. За сравнение  – въпреки цялата финансова и институционална 
подкрепа на метеорологичните бюра по света си остава факт, че 
прогнозата за времето е валидна само за два дни. Според метео-
ролозите променливите фактори в метеорологията са такива, че за 
срокове, надминаващи два дни, подобни прогнози бързо се пре-
връщат в предположения. Движението на планетите може точно 
да се предскаже за столетия напред, но то показва общите харак-
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теристики и влияния – астролозите не могат да дадат подробно 
предсказание за предстоящите събития.

Астрологията на Слънчевите знаци е предмет на скептицизъм 
и подигравки дори сред самите астролози и има причини за това. 
В края на краищата зодиите са само 12 и описват качествата на по 
една дванайсета от човечеството. 

Личностните характеристики са пуснали дълбоки корени в об-
ластта на общите описания. Каквото и да кажете за някого, то поч-
ти винаги ще съответства на реалността. Обичаме да четем тези 
описания, те потвърждават предразсъдъците ни. Всеки познава 
поне един словоохотлив Близнак. Всички сме срещали трудолю-
биви Козирози. Описанията на зодиите не са погрешни – те са само 
неточни. Един месец в годината може да се опише с няколко общи 
приказки. Ако живеете в северното полукълбо, август е горещ и 
слънчев, а януари е студен и мрачен. Но през август може и да 
превали, както през януари да грейне слънце. Това че в месеца има 
около 30 дни, разширява възможностите за общи и неточни харак-
теристики. Всеки Слънчев знак има по 30 градуса, всеки от които 
си има своите качества.

Нещо повече, Слънчевият знак представлява само част от слож-
ната картина на човешката личност. Астролозите подчертават 
важността на Асцендента (изгряващият от изток знак в момента 
на раждането), чието включване в анализа на хороскопа дава 12 
пъти по-голям брой личностни характеристики от броя на Слънче-
вите знаци – всичко 144 личностни типа. Добавянето на Луната в 
хороскопа създава 144 х 12 възможни комбинации, т.е. общо 1728 
различни описания на личността. 

Предвид деветте позиции на планетите в наталната карта, с ко-
ито трябва да се съобразим, и аспектите, които те образуват по-
между си – опозиции, съвпади, тригони, квадрати, секстили и дру-
ги – и като прибавим значението на планетите в 12-те дома, става 
очевидно, че възможните комбинации във всяка натална карта на-
брояват милиони варианти. Всяка карта е толкова индивидуална, 
колкото личността, която отразява.

Въпреки това астрологията на зодиака все повече навлиза в све-
та на бизнеса и търговията. През 2001 г. австралийският вестник 
Куриер-Мейл (Courier-Mail) съобщава, че Близнаците са „най-пред-



7

Óâîä:   Çàùî àñòðîëîãèÿ?

разположените към катастрофи шофьори “. Фирмата Сънкорп Ме-
туей (Suncorp Metway) е направила проучване на базата на 160 000 
застрахователни искове след катастрофи с леки коли в Австралия 
за период от три години. Най-голяма вероятност да катастрофират 
имат Близнаците. Шофьорите от зодиите Овен и Риба заемат вто-
ро и трето място. Най-малка вероятност да преживеят злополука 
имат Козирозите. Уорън Дюк, национален директор по личните за-
страховки на „Сънкорп“, направи следния коментар на тези факти: 
„Близнаците като правило са неспокойни, лесно се отегчават и се 
дразнят от предметите, които се движат с бавна скорост.... Телците 
са известни с това, че са инатливи и непреклонни, докато Козиро-
зите обикновено се смятат за търпеливи. Пълният списък, като се 
започва от зодиите, които са най-склонни да направят катастрофа, 
е следният: Близнаци, Телец, Риби, Дева, Рак, Водолей, Овен, Лъв, 
Везни, Стрелец, Скорпион, Козирог. 

В средата на деветдесетте Теско  (Tesco), английска верига от 
супермаркети възлага проучване на навиците на клиентите в за-
висимост от Слънчевите им знаци. Целта на изследването е да се 
усъвършенстват методите на продажба и реклама – с други думи, 
маркетингът да се насочи към профила на целевата група. Резулта-
тите от проучването разкриват следните особености в зависимост 
от зодиите на купувачите:

ОВЕН бързи, ефективни, агресивно използват колич-
ката за покупки 

ТЕЛЕЦ купувачи на традиционни стоки за ежедневна 
употреба

БЛИЗНАЦИ водят се от модните тенденции – добре запоз-
нати с новите продукти

РАК верни на марката
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ЛЪВ прекарват повечето време в разглеждане и паза-
руване от щандовете за деликатеси

ДЕВА пазаруват по списък и се придържат към него

ВЕЗНИ обичат привлекателните витрини, ведрата му-
зика, изисканите опаковки

СКОРПИОН имат изискан вкус и око за качеството

СТРЕЛЕЦ много купуват; количките им са доста пълни

КОЗИРОГ прекарват повече време, като търсят идеалните 
съставки

ВОДОЛЕЙ покупки, съобразени с екологично чист произ-
ход и опазването на околната среда 

РИБИ купуват по инстинкт, не от практични съобра-
жения; склонни са повече от другите зодии към 
импулсивни покупки

Ако Слънчевите знаци търпят критика заради прекалено голе-
мите обобщения, оправданието е, че все пак трябва да започнем от 
някъде. В настоящата книга за бизнес астрологията ще започнем с 
още по-общи положения. Вместо 12-те зодиакални знака ще раз-
гледаме първо четирите основни типове личности.
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Òèïîâå ëè÷íîñòè

Съществуват много подходи към бизнеса и управлението. Ще запо-
чнем с четирите основни – четирите различни стила – във фирми-
те, в мениджмънта и в личностен план: четири стила, които можем 
да разпознаем и да приложим в собствената си работна среда.

Тази система е основана на модели и стереотипи: модела на 
астрологичните елементи (стихии) и стереотипите от наталната 
астрология. Моделът представлява опростяване, начин за описва-
не на дадена стратегия. Той не отразява реалността. В реалността 
съществуват много различни стилове на управление, стилове на 
ръководство и индивидуални стилове. Трябва да осъзнаем ограни-
ченията на опростената версия на модела на често пъти сложната 
реалност и да оценим възможностите, които такива модели са в 
състояние да ни предоставят. 

Същото може да се каже и за стереотипите. Стереотипът е ети-
кет, надпис за идентификация, дефиниращ определени характерис-
тики. Стереотипът не оценява ценностите. Можем да опишем сте-
реотип с добри или с лоши качества – това е въпрос на интерпрета-
ция. Стилът на управление, индивидуалният стил или фирмената 
култура се определят от много различни качества. Прагматикът за 
един мениджър може да бъде човек, който разрешава проблемите, 
а за друг  – просто някакъв си песимист.

Стереотипите имат своите недостатъци – те могат да ни попре-
чат да разглеждаме хората като индивидуалности. Когато стерео-
типите са пропити с предразсъдъци, могат да работят срещу нас. 
Наталната астрология си поставя за цел да кара стереотипите да 
работят за нас. Когато създаваме типология, можем да установим 
различията в стиловете на работа и управление, в лидерските ме-
тоди и в индивидуалния стил. Ако не се подхлъзнем по пътя на 
неправилните предпоставки, погрешните възприятия и нетоле-
рантността, типологиите, описани в следващите страници, могат 
да ни помогнат да станем по-толерантни и по-приспособими към 
рутината в офиса.

Идеята за четирите стереотипа съществува от древността. През 
500г. пр.Хр. гръцкият философ Емпедокъл твърди, че материята 
се състои от четири елемента: огън, земя, въздух и вода. Един век 
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по-късно Хипократ съотнася тези четири елемента с човешкото 
тяло, които Клавдий Гален, римски лекар от втори век след Хр., 
нарича четирите течности в човешкото тяло или четирите темпе-
рамента. Типологията на Гален се гради на телесните течности: 
холеричен, меланхоличен, сангвиничен и флегматичен тип, които 
описват раздразнителния, потиснатия, оптимистичния и бавния и 
спокоен характер. 

В недалечното минало психологът Карл Юнг разработва лич-
ностна типология по пътя на интуицията, усещанията, мислене-
то и емоциите. Типологията на Юнг, която астролозите свързват 
с четирите елемента, продължава да има дълбоко влияние върху 
съвременното управление и подбора на нови служители. Днеш-
ните книги по мениджмънт описват четири стила на ръководство, 
четири типа на управление, четири роли в работния екип, четири 
фирмени стила и т.н., както ще видим по-нататък във втората част 
на тази книга. Така че днес, както и в миналото, стереотипите са 
много разпространени.

Класифицирането и категоризирането са основни функции на 
човешкия мозък – това е нашият начин да осмислим света около 
нас. Стереотипите имат своите граници, но ако знаем как дейст-
ват, изучаването им ще ни помогне да разберем силните и слабите 
страни на хората, с които работим, и да научим повече за самите 
себе си.




