
ЗОРНИЦА ВЕСЕЛИНОВА
- През 2011-а Бълга-
рия ще изплува ли на-
горе, или ще потъва
към дъното, г-н Червен-
ков?

- Нека отговоря на този
въпрос с една аналогия.
Да си представим един
човек, роден с много пла-
нети в зодиакалния знак
Козирог и с трудни ас-
пекти в хороскопа – та-
къв е случаят с българс-
кия етнос. Съдбата на то-
зи човек е да полага ог-
ромни усилия и да се въо-
ръжи с голям запас от
търпение, преди да пос-
тигне житейски успех.
Това не означава, че ще
умре беден. Точно обрат-
ното – към края на живо-
та си той най-вероятно
би постигнал солидно
материално обезпечение
и високо социално поло-
жение. Да допуснем, че
въпросният Козирог ми-
нава в продължение на
няколко години през
много успешен период на
живота си. Обаче той не
е свикнал с такова благо-
разположение на съдба-
та и затова отначало се
отнася с подозрение към
положителните промени.
Изтъркулват се няколко
години и човекът свиква
с новия си житейски
стандарт. Но след време
благоприятните плане-
тарни аспекти приключ-
ват. Означава ли това,
че Козирогът затъва и
не може да си поеме
дъх? Не. Той се е вър-
нал на обичайното за
него състояние, дадено
му по рождение. Както
вече казах, положението
с нашия етнос е анало-
гично.

- Какво по-точно
имате пред-
вид?

- През декември 1996
г. в астрологичната кар-
та на българския етнос
за първи път се образува
положителен аспект
между планетите Венера
и Юпитер. По принцип
наличието му означава-
ше 14 години период на
икономически подем. Но
този аспект приключи
през септември 2010 г.
Сега се връщаме към ба-
зисното състояние на не-
щата. В хороскопа на
българския етнос не при-
състват щурият късмет,
разточителството и лук-
сът. Там с едри букви е
написано: прагматизъм,
отговорност, икономия,
спестовност, практич-
ност и рационалност. Та-
ка е било в продължение
на векове, така ще бъде
и занапред.

- Ще конкретизирам
въпроса си: през 2011-а
България ще излезе ли
от икономическата кри-
за?

- Наличието на споме-
натия аспект в астроло-
гичната карта на Бълга-
рия означаваше, че теж-
ката икономическа кри-
за, която силно засегна
разви-
ти -

те западни страни, беше
донякъде смекчена у
нас. Естествено, после-
дици имаше, но те не бя-
ха чак толкова сурови
както в САЩ и Западна
Европа. През април прог-
нозирах, че 14-годишни-
ят период на икономи-
чески подем на България
е на път да приключи.
Юпитер и Венера имат
отношение към парите и
просперитета и фактът,
че те тогава все още се
намираха в положителен
аспект една към друга,
действаше като своеоб-
разен предпазен буфер
върху българската ико-
номика - тя успя да избег-
не катаклизмите благо-
дарение на тях.

- Преди около шест
месеца предупредихте
българите да не вземат
кредити и да се подгот-
вят за по-тежките вре-
мена, които предстоят
през 2011 г.

- Това не означава, че
тепърва навлизаме в
криза, а по-скоро, че се
връщаме към обичайно-
то за страната ни състоя-
ние преди 1996 г. Налага
се да позатегнем колани-
те.

- Наскоро Германия и
Франция изпратиха
съвместно писмо до
Европейската комисия,
в което се обявиха про-
тив приемането на
страната ни в Шенген.
Аргументите са, че все
още не сме готови. Ще
се поправим ли до
края на 2011-а?

- - В астрологичната
карта на българския ет-
нос има негативен ас-

пект на Асцен-
дента (изг-
р я в а -
щия

знак, бел.ред.) към Марс.
Асцендентът има отно-
шение към психологичес-
ката мотивация на етно-
са. Той обрисува начина,
по който ние виждаме и
оценяваме себе си като
народ. Знакът на Асцен-
дента и неговите аспекти
определят характера на
националния ни имидж
пред света.

- Трудният аспект се
тълкува като нетърпение
и необмислени постъпки.
От една страна, нашата
държава искаше да се
наложи в определени об-
ласти, но в действията
ни липсваше достатъчно
такт и политически фи-
нес. Това беше изтълку-
вано отвън като липса на
достатъчно добра дип-
ломация и рафинира-
ност. Затова не е чудно,
че през 2010 г. страната
ни направи крачка назад
по отношение на Шен-
ген.

- С други думи, свет-
лина в тунела не се
вижда.

- Положителното в опи-
саната ситуация е, че
правителството ще си
направи необходимите
заключения и ще проме-
ни тактиката си още в са-
мото начало на 2011-а.
Действието на негатив-
ния аспект ще свърши в
началото на февруари
2011 г. и тогава можем
да очакваме положите-
лен развой на събитията.
След приключването на
аспекта трябва да изча-
каме още малко, защото
тогава все още ще е в си-
ла друг неблагоприятен
аспект към Марс, означа-
ващ нетърпеливост и же-
лание за постигане на
целите на държавата със
силови методи. Той ще
продължи до края на май
2011-а. Дотогава ще
действа още един отри-
цателен аспект. Меж-
дувременно на 8.3.2011
г. ще се случи астроло-
гично събитие, което е
предзнаменование за
напредък на България
по пътя на нейната ми-
сия. Положителен ас-
пект, свързан с пости-
женията на България
на международната
арена и мисията на
страната ни, пък ще е в
сила до началото на
септември 2011-а.

- Какъв е изводът от
всичко това?

- Изводът е, че Бълга-

рия ще влезе в Шенген в
периода между края на
май 2011 и началото на
септември 2011 г. Особе-
но благоприятен за пра-
вителството ще е перио-
дът от 10 до 25 юли.

- Правителството на
ГЕРБ ще изкара ли док-
рай мандата си?

- На 16.6.2009 г. между
Слънцето и Марс се об-
разува негативен аспект,
който бе най-силен на
16.6.2010 и постепенно
ще отшуми до 16.6.2011
г. Бойко Борисов беше
избран за премиер на
България на 27.7. 2009-а,
едва един месец след
влизането в сила на това
астрологично влияние.
По всичко личи, че той и
партията му са призвани
да изиграят ролята на
Слънцето в споменатия
аспект. В момента управ-
ляващите приключват
една борба за надмо-
щие, която е започнала
през юни 2009 г. и ще
продължи точно две го-
дини. След юни 2011-а
те ще бъдат напълно ут-
върдени и със силно заз-
дравени позиции.

- Кой ще спечели пре-
зидентските и местни-
те избори?

- ГЕРБ ще се предста-
ви успешно на предсто-
ящите президентски и
местни избори. Новоиз-
браният президент не
само на думи, но и на де-
ла ще бъде надпартиен,
макар че ще бъде издиг-
нат от ГЕРБ. В хороско-
па на българския етнос
има много хубав аспект
между Уран и Нептун.
Той започна в началото
на 2010 г. и ще е в сила
чак до края на 2045 г.
Под негово влияние в
България постепенно
ще започне да се изг-
ражда социален модел,
който хем ще има духов-
ната и идеалистическа
окраска на Нептун, хем
ще наследи хуманитар-
ния и общочовешки
принцип на Уран. Двете
планети ще обединят
усилията си за прилага-
не на по-модерен об-
ществен модел, който
ще е в съзвучие с идеа-
лите и принципите на
новата епоха на Водо-
лея. Този модел ще се
отличава с по-голяма
хуманност, с грижа за
ближния, с духовност и
ще облагороди българи-
те. Процесът вече за-

почна в началото на
2010 и ще набира ско-
рост през 2011 г.

- В коя област Бълга-
рия ще има напредък?

- Един изключително
благоприятен астроло-
гичен аспект на Мерку-
рий, започнал през 2010
г. и продължаващ през
2011 г., показва, че
всички сфери на живо-
та, намиращи се под уп-
равлението на Мерку-
рий, ще бъдат силно
задвижени през 2011-а.
Това са комуникациите,
интернет, търговията,
туризмът, изграждането
на магистрали и други
транспортни инфраст-
руктури, разширението
на метрото и разбира се,
медиите.

- През 2011-а Бълга-
рия ще бъде ли обект
на терористични ата-
ки?

- Няма никакво основа-
ние да смятаме, че теро-
ристичните атаки ще бъ-
дат прекратени. Най-
заплашени са някои за-
падноевропейски дър-
жави, САЩ и няколко
азиатски страни. Бълга-
рия засега остава извън
периметъра на подобни
акции. За нас в момента
е по-важно да се съсре-
доточим върху собстве-
ното си икономическо и
социално развитие,
вместо да се притесня-
ваме излишно, че ще се
превърнем в централен
обект на международ-
ния тероризъм.
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Любомир  Червенков,  астролог:
Това е той: 

lРРооддеенн  ее  ннаа
2200..1100..11996688  гг..  вв  ССоо-
ффиияя..  ЗЗооддиияя  ВВееззннии..

lЗЗааввъърршшвваа  сс  оотт-
ллииччииее  ссттооллииччнниияя
ттееххннииккуумм  ппоо  ссллаа-
ббооттооккоовваа  ееллееккттрроо-
ттееххннииккаа  „„АА..  ППоо-
ппоовв””..

lДДииппллооммиирраа  ссее  вв
ккииееввссккиияя  ИИннссттии-
ттуутт  ззаа  ииннжжееннееррии
вв  ггрраажжддааннссккааттаа
ааввииаацциияя..

lРРааббооттии  вв  ккооммппаа-
нниияя,,  ббааззииррааннаа  ннаа  оо..
ММааллттаа..

lЖЖииввееее  ии  ррааббооттии
ккааттоо  аассттррооллоогг  вв
ППъърртт,,  ААввссттррааллиияя..

lААввттоорр  ее  ннаа  ккннии-
ггииттее  „„ВВъъввееддееннииее  вв
ззааппааддннааттаа  аассттрроо-
ллооггиияя””  ии  „„ДДааттаа  ннаа
ссъъззддааввааннееттоо  ннаа
ББъъллггаарриияя””..

ЧАКА НИ НАПРЕДЪК С
НЕПТУН И УРАН

‘
Двете планети вещаят 

по-модерен социален модел

‘
СНИМКА:
ТЕЛЕГРАФ


