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- Г-н Червенков, кога иииии 
ззззащо решихте да се зааа---
ннннимавате с астрология??

- Животът ми се дели нааааа 
ччччетири основни периодааааа 
––––– български, руски, малл---
тттттийски и австралийски. ССССС 
аааастрология започнах дааааа 
сссссе занимавам сериознооооо 
вввв Малта през 1996 г. Къммммм 
тттттова ме подбудиха опреее---
ддддделени трудности, преззззз 
ккккоито трябваше да премии---
нннна по това време. В крайй---
нннна сметка, този период отттт 
жжжжживота ми се оказа и единнннн 
оооот най-благоприятните иииии 
пппползотворни за мен. Запооо---
ччччнах да търся сериознитеееее 
ппппричини за това, което ниииии 
сссссе случва, и ги открих в ассс---
тттттрологията. Научих се какккккк 
ддддда изчислявам астролооо---
ггггически карти и да правяяяяя 
ппппредсказания за бъдещеее---
ттттто. Практикувах и 

методиката
за връщане в 

минали събития

ииии случки. Така открих, чеееее 
ввввсички важни епизодиииии 
ппппрез живота ми – напуссс---
ккккането на родината, ражжж---
дддддането на сина ми и многооооо 
дддддруги, са се случили пооооо 
ввввреме, когато е трябвалооооо 
ддддда се случат. Освен товааа,, 
ттттте имат не просто някаквооооо 
ммммеханично звездно съоттт---
вввветствие, а специфичнааааа 
дддддуховна осмисленост, пооо---
ссссследователност и логичч---
нннност.

- Доколко един човекккккк 
мммможе да се довери нааааа 
ааааастропрогнозата си?

- Ако човекът знае ссссс 
ттттточност деня, мястото иииии 
ччччаса си на раждане и акооооо 
ппппрогнозата е направена отттт 
ппппрофесионалист, то верооо---
яяяяятността тя да се сбъднеееее 
ееее изключително голямааа.. 
ТТТТТрябва да се подчертаеееее 
ооообаче, че западната ассс---
тттттрология не отрича свооо---
ббббодната воля на човекааа.. 
ННННе абсолютно всичко еееее 
ппппредопределено. Човекъътттт 
иииима свободата да правиииии 
сссссвоя избор и да променяяяяя 
ддодододод няняякъкъкъдедедед сс съдъдъддбабабататата сс си.и.и. ЗЗ ЗЗаааааа  

ЛЛюбомир Червенков е българин, създал 
първия официален център по астроло-
гия в Австралия. Организира и води 

редица лекции, семинари и курсове по ас-
трология и езотерика. Консултира и изготвя 
хороскопи на хора от цял свят чрез виртуал-
ни разговори в интернет или изпращане на 
имейли по електронната поща. Специално 
за в. „Уикенд” астрологът се съгласи да даде 
своите прогнози за финансовата криза, по-
литическото бъдеще на страната и начините, 
с които всеки може да промени съдбата си в 
положителен аспект. 

НЯМА ДА Е НЯМА ДА Е 
КРАЯТ НА СВЕТАКРАЯТ НА СВЕТА

АСТРОЛОГЪТ 
ЛЮБОМИР 
ЧЕРВЕНКОВ:

дддадада стане обббаче това, тоййййойой 
тттттрябва да е доста наяснооооо 
ссссъс себе си, с планетарнии---
ттттте разположения на картааа---
ттттта си, с кармата си и т.н. 

- Казват, че хороскопъътттттт 
мммможе да покаже точнияяяяя 
дддден и час на смърттааа.. 
ВВВВие споделяте ли тазиииии 
иииинформация с клиентааа,, 
ччччийто хороскоп изготвяя---
ттттте?

- Не. Само Създателятттт 
иииима право да ре-
шшшшава на кого кога 
мммму е дошло времето 
ддддда си отиде от тази 
зззземя. Едни хора си
оооотиват по време на
ммммного мъчителни и
тттттрудни аспекти, а на другиииии 
тттттова им се случва по вреее---
мммме на най-благоприятнитеееее 
ииии положителни аспектиии.. 
ЯЯЯЯЯвно кармата на всеки чооо---
ввввек е строго индивидуалл---
нннна. В момента на смърттааааа 
ввввсеки жъне това, което еееее 
ссссял по време на целия сиииии 
жжжжживот. Освен това не бивааааа 
ддддда се забравя, че това, кооо---
еееето ние наричаме „смърт”””,, 
ееее един вид ново ражданеееее 
зззза духовния свят. Така чеееее 
аааастрологичната карта, иззз---
гггготвена ни за момента нааааа 
ссссмъртта, може да се прии---
ееееме за рождена карта зааааа 
нннновия ни духовен животттт.. 
ТТТТТук вече влизат в дейсттт---
ввввие 

множество
ккккармични законииии

ииии не е моя работа да опреее---
ддддделям кого какво го чакааааа 
сссслед момента на смърттааа,, 
ннннито пък да го споделяммммм 
сссс клиента си. Съществувааааа 
ооообаче едно основно прааа---
ввввило – отнасяй се към оссс---
тттттаналите точно така, кактооооо 
ттттти би искал те да се отнааа---
ссссят към теб. Тогава натрупп---
вввваш положителна карма.

- Може ли да се разбеее---
рррре коя е идеалната полооо---
ввввинка за брак?

- Може. Този раздел нааааа 
аааастрологията се наричааааа 
ссссинастрия или анализ зааааа 
ссссъвместимост. Редно е дааааа 
ссссе изготви, преди да сеееее 
пппподпише брак, а не следдддд 
тттттова. На основата на тазиииии 
ммемемем тототодидидид какака мм можожожеее дададад сс сеее опопопп---

ррррередели съвсем научно вввввв 
ккккои области на животааааа ккккои области на животааааа
дддддвойката ще има добрааааа 
ссссъвместимост и в коиииии 
мммможе да изпитва трудноссс---
ттттти, върху които ще є сеееее 
нннналожи да работи. Освеннннн 
ссссъвместимост там излизааааа 
ккккакви са тенденциите зааааа 
ппппродължително съвместтт---
нннно съществуване, което еееее 
ннннай-важният фактор.

- Каква е прог-

нозата ви за финанн---
ссссовата криза?

 - Положителният аспекктттт 
ммммежду планетите Венерааааа 
ииии Юпитер, наречен секкк---
сссстил, ще продължава дааааа 
ееее в сила още около годии---
нннна. Той се образува в ассс---
тттттрологическата карта нааааа 
ббббългарския етнос през деее---
ккккември 1996-а и ще продълл---
жжжжжи до септември 2010-ааа.. 
ННННаличието му означава 144444 
ггггодини период на икономии---
ччччески подем и развитиеее.. 
ККККогато казвам това, многооооо 
вввважно е да се видят нещааа---
ттттта в перспектива, т.е. да сеееее 
ссссравни окаяното икономии---
чччческо състояние на странааа---
ттттта по време на предишнияяяяя 
((преходен) период, с товааааа 
ккккоето се извърши след пооо---
яяяяявата на този аспект в краяяяяя 
нннна 1996 г. 

Също така трябва да сеееее 
иииима предвид, че говориммммм 
зззза икономиката на Бългааа---
ррррия като страна, а не зааааа 
оооотделни индивиди или сеее---
ммммейства. Фактът, че тозиииии 
ааааспект все още присъствааааа 
вввв картата на България, оззз---
нннначава, че тежката икооо---
нннномическа криза, коятооооо 
ссссилно засегна развититеееее 
ззззападни страни, ще бъдеееее 
дддддонякъде смекчена у нассс.. 
ППППоследици ще има, но теееее 
нннняма да бъдат чак толковааааа 
ссссурови, колкото са наприи---
ммммер в САЩ или Западнааааа 
ЕЕЕЕвропа. Юпитер и Венерааааа 
иииимат отношение към парии---
ттттте и просперитета, а тезиииии 
дддддве планети се намират ввввв 
пппположителен аспект еднааааа 
ккъкъкъкък мм дрдрдрдругугугу ааа ввв какакартртртр атататааа нанана ББ Бълълълл---

гггагагария. ТТ Това дейййства катотоооото 
ппппредпазен буфер върхууууу ппппредпазен буфер върхууууу
иииикономическото развитиеееее 
нннна страната. Положителл---
нннният аспект между Венерааааа 
ииии Юпитер ще излезе от оррр---
ббббита през септември 20100000 
ииии чак тогава може да очаккк---
вввваме някои от последиции---
ттттте на световната криза дааааа 
ззззапочнат да се усещат пооо---
оооосезаемо в България. 

- Направете краттт---
ка прогноза за пооо---
литическото бъдеее---
ще на Българияяя.. 
Ще изкара ли ГЕРБББББ 
целия си мандат?

- Можем да погледнеммммм 
нннна прогресната карта нааааа 
ббббългарския етнос и дааааа 
ввввидим аспектите, коитооооо 
сссслънцето получава таммм.. 
ССССлънцето има принципнооооо 
оооотношение към върховнааа---
ттттта власт на етноса. В древвв---
нннността това са били жреее---
цццците, царете и боляритеее.. 
ВВВВ наши дни става въпроссссс 
зззза президент, министъррр---
ппппредседател, членове нааааа 
ппппарламента, министри иииии 
ттттт.н. Веднага се набива нааааа 
оооочи опозицията междууууу 
ССССлънцето и Марс. Марссссс 
иииима отношение към войй---
сссската, полицията, борбатааааа 
ииии изобщо постигането нааааа 
ррррезултати  вследствие прии---
лллллагането на силови дейсттт---
ввввия. Аспектът между тезиииии 
ддддвдве планети е опозицияяя,, 

гггогоговата партия са призванниии ии
ддддда изиграят в този случаййййй ддддда изиграят в този случаййййй
рррролята на Слънцето въввввв 
ввввъпросния астрологическиииии 
ааааспект, който се разигравааааа 
нннна българската политичеее---
сссска сцена. Можем самооооо 
ддддда се досещаме кои щеееее 
ббббъдат 

силите, които
ще играят

ролята на Марс

ииии ще застанат в опозицияяяяя 
нннна Слънцето. Няма никаккк---
вввво основание да смятамеее,, 
чччче правителството няма дааааа 
сссси изкара мандата. По-вяррр---
нннно е именно обратното. Неееее 
ббббих се учудил, ако те дажеееее 
ббббъдат преизбрани за втооо---
рррри мандат. На управлявааа---
щщщщите в момента предстоиииии 
бббборба за налагане, коятооооо 
щщщще продължи две годиниии.. 
ССССлед юни 2011 г. те щеееее 
ббббъдат напълно утвърдениииии 
ииии със силно заздравениииии 
ппппозиции. 

- Съгласен ли сте ссссс 
ффффатализма, който хорааа---
ттттта влагат в датата петъккккк 
11113-и?

- Според езотеричнатааааа 
ннннумерология числото 133333 
ссссе свързва с определениииии 
ссссили, управляващи матеее---
рррриалния свят. Според езооо---
тттттеричното християнствооооо 
сссстава въпрос за Сатанатааа.. 
ВВВВ В дудудуховната наукуу а се иззз---

пппопоползва името АА Ариман. ВВВВ ВВ 
тттттечение на хилядолетияяяяя 
нннна това същество са билиииии 
пппприписвани множествооооо 
ззззлини и около името мууууу 
ввввитае определена злокоббб---
нннност. Всъщност обаче 13 еееее 
дддддо голяма степен полезнооооо 
ччччисло, стига да бъде иззз---
пппползвано правилно. Всичч---
кккко, изградено от материяяя,,  
мммму се подчинява. Под неее---
гггговото управление влизатттт 
ввввсякакъв вид материалнооооо 
ооообезпечение, като наприи---
ммммер парите. Денят петък еееее 
ссссвързан с Венера, а тазиииии 
ппппланета има пряко отнооо---
шшшшение към Луцифер. Дууу---
ххххховната наука прави яснооооо 
рррразделение между Арии---
мммман и Луцифер, които сааааа 
рррразлични по своите функкк---
цццции. Докато първият упрааа---
ввввлява материалния святтт,, 
ввввторият управлява емоции---
иииите  страстите и желанияя---иииите, страстите и 

съществааа,, ттттта ни. Хората са с
териаленнн,, иииизградени от мат

духовеннннн еееемоционален и 
дователнооо,, ккккомпонент. След
3 е до гооо---ммммитът за петък 1
нно мит. ллллляма степен имен
е човек еееее - Твърдите, че
оменя кааа---сссспособен да про

ррррмата си. Как?
рекъснатооооо - Звездите непр
извършвааа---нннни подтикват да и
неща, нооооо мммме определени 

ят да прааа---ттттте не ни заставя
лжителноооо.. ввввим това задъл

може дааааа ТТТТТяхното влияние 
с теченияя---ббббъде сравнено с

 в океана, докато човеее---ттттта в океана, док
ккккът седи в една лодка. Акооооо 
тттттой не предприема нищооооо 
ииии пасивно плува съглассс---
нннно морските течения, щеееее 
ббббъде подложен напълнооооо 
ппппод влиянието на звездитеееее 
ииии в този случай неговиятттт 
жжжжживот може да бъде мнооо---
гггго лесно предсказан. Акооооо 
ччччовекът обаче съзнателнооооо 
рррреши да плува в някаквааааа 
дддддруга посока, той реалнооооо 
ууууупражнява своята свооо---
ббббодна воля и се превръщааааа 
вввв истински господар нааааа 
ссссъдбата си. Когато човеее---
ккккът постоянно упражнявааааа 
ссссвоята свободна воля, тоййййй 
ззззабелязва, че неговотооооо 
пппповедение се подобрявааааа 
дддддраматично и след времеееее 
дддддаже се чуди как е могъллллл 
ддддда постъпва другояче преее---
ддддди. Нужно е само постоянн---
сссство. Аз знам много хорааа,, 
ккккоито, след като са прочеее---
ллллли собствения си хороскоппп,, 
сссса решили съзнателно да 

работят за 
подобряване

на свои 
недостатъци

ииии след известно време сааааа 
ссссе превърнали в напълнооооо 
рррразлични хора. 

- Ще се сбъдне лиииии 
ппппредсказанието на маии---
ттттте за края на света преззззз 
22222012-а? 

- Краят на света е нааа---
сссстъпвал досега поне стооооо 
ппппъти. И това е само каккк---
ввввото си спомням аз, ааааа 
кккколко са били всъщностттт 
ммммай никой не знае. Иззз---
лллллезе филмът „2012” и въввввв 
ввввсички средства за мааа---
ссссова информация свъррр---
шшшшекът на света отново сеееее 
ппппревърна в любима темааа.. 
ТТТТТова, което означава краййййй 
нннна света за маите, обачеееее 
нннне означава край на светааааа 
зззза човечеството. Можеммммм 
ддддда изтълкуваме края нааааа 
тттттехния календар като свии---
дддддетелство, че и последнии---
яяяяят представител на тазиииии 
дддддревна цивилизация щеееее 
ууууумре. С това ще настъпиииии 
ккккраят на техния свят, тааа---
ккккъв, какъвто са го виждааа---
ллилилилил ии и сс сааа сисиси пп преререрр дсдсдсд тататавявявялилили.. 

кккококойййто се счита за негатиии---
ввввен. В астрологическатааааа 
ккккарта на етноса на Бългааа---
ррррия е обозначен един пеее---
рррриод на борба и налаганеее,, 
ккккойто е започнал от 16 юниииии 
22222009 и ще продължи точнооооо 
дддддве години до 16 юни 20111.. 
ТТТТТова е период на засиленааааа 
дддддържавна власт, налагааа---
нннне на повече дисциплинааа,, 
ккккакто и повишен ред ввввв 
дддддържавата. Това няма дааааа 
сссстане без съпротивлениеееее 
ииии борба от страна на тезиии,, 
ччччиито интереси противореее---
ччччат на наличието на силнааааа 
дддддържавна власт. Бойкооооо 
ББББорисов беше избран зааааа 
ппппремиер на 27 юли 200999,, 
ттттт.е. едва месец след влии---
ззззането в сила на този ассс---
тттттрологически аспект. Пооооо 
ввввсичко личи, че той и неее---

>>Смъртта е раждане 

на нов духовен живот

Български-
ят астро-
лог развива 
успешен 
бизнес в 
Австралия 
и има кли-
енти от 
цял свят


