Годишен хороскоп на принцеса Даяна Уелска,

Хората с Асцендент в зодиакалния знак Стрелец имат
Десцендент в зодиакалния знак Близнаци, който е двоен знак.
Десцендентът е свързан с партньорството, сътрудничеството,
бизнес – отношенията и брака. Ако той се намира в двоен
знак, може да се очаква повече от един брак, a знакът
Близнаци е двоен.
Можело ли е да бъде предупредена принцеса Даяна за
настъпването на такова неприятно събитие, като разпадане
на брачния съюз, нещо което някои хора изживяват като
истинска трагедия?
Принц Чарлз и принцеса Даяна се разделят на 9 .12. 1992
година, а разводът е финализиран на 28.08.1996 година.
Съставяме карта на Слънчевото завръщане(Известен повече

като Слънчева революция) на рождения ден на принцеса
Даяна през 1992 г

Злосторните планети т.е. планетите които могат да
причинят зло, ако са зле разположени, са Марс, Сатурн, Уран
и Плутон. Преди откриването на телескопа, а и дълго време
след това, известни са били само два злосторника – Марс и
Сатурн, като последният се е смятал за особено злосторен.
Сатурн е на 17° 36‘ Водолей, намира се на Десцендента и е
много зле разположен, защото е на 90° от Марс(злосторник).
и на 90° от Плутон (друг злосторник).
90° е ъгъл, при който злите планети раняват останалите.

Особено опасно е когато раняват друг злосторник (раняват
се взаимно), в случая Сатурн и Марс се раняват взаимно, а
така също Сатурн и Плутон. С други думи Сатурн е под
кръстосана атака, което означава, че е много зловреден.
Намира се на Десцендента, което показва че ще наруши
обществените й отношения
Както вече знаем Десцендентът е свързан с
партньорството, сътрудничеството, бизнес – отношенията и
брака.
Изводът, че може да се очаква разстройство на брака през
1992 г. е повече от очевиден. Друг е въпросът може ли то да
се предотврати.

Единият начин е принцеса Даяна да се премести на
рождения си ден през 1992 г. (на 1.7.1992 г) на запад или на
изток. Мястото на преместване може да бъде изчислено така,
че Сатурн да не бъде на Десцендента, а в друга точка на
хороскопа й, от която нанесените от него вреди да бъдат
минимални за нея. Ако например беше празнувала рождения
си ден в Маями събитието щеше да бъде не развод, а
издигане на висок пост и падане от него – Сатурн отива в найвисоката точка на Годишния хороскоп. Тя и без това заема
достатъчно високо положение в обществото и падането не би
й се отразило особено. Ако беше го празнувала в София,
щеше да се разболее от болест, която по-кьсно да се
превърне в хронична – Сатурн в 6-ти дом.
Другият начин би бил тя да направи всичко възможно да
спаси брака си, след като вече е предупредена, че той е в
опасност. Предупреденият човек е подготвен човек.
Дотук бе демонстриран само един метод на прогностика.
При изготвянето на Годишен хороскоп се прилагат
задължително всички известни методи за прогностика –
транзити, дирекции, прогресии ...

Любовен хороскоп на принцеса Даяна и принц Чарлз
принцеса Даяна

Принц Чарлз

При съпоставяне на взаимното разположение на звездите
в двете звездни карти се достига съвместимост от 85 точки.
Максималният брой точки е 260. Достигнатата съвместимост
може да бъде и отрицателно число.
Тази връзка е сполучлива, но има неща, които трябва да
бъдат преодолени /никой не е идеален/. Съществуват общи
интереси и хубави взаимни чувства. Това ще помогне за
преодоляване на трудностите.
Повечето връзки са комбинация от добро и лошо.
Необходимо е да бъдат положени известни усилия за
запазването й.

Връзката е кармична. Двамата се познават от минали
животи, като принц Чарлз е задължен на принцеса Даяна и е
възможно да се опита да скъса връзката, подобно на всеки
длъжник, на когото дълговете тежат. Това е трудна цел, но
той успява да я постигне.
Вашите хороскопи Ви очакват на https://astrohit.net

