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МЛАДЕНА ГЕРМАНОВА 

- Г-н Червенков, вие
сте изготвили дългосро-
чен хороскоп на Бълга-
рия, как решихте да се
захванете с тази тежка
задача? 

- Картата на България е
изработена от руския аст-
ролог Михаил Борисович
Левин през 1995 г. Аз за-
почнах да работя с нея
след 2006 г., когато напи-
сах и публикувах подро-
бен доклад във връзка с
нейната обосновка. Този
доклад е качен на страни-
цата ми в интернет и
всички, които се интере-
суват в дълбочина по те-
мата, могат да го проче-
тат. Но най-вече се заин-
тересувах от астрологи-
ческата карта на Бълга-
рия, когато започнаха
февруарските събития
през 2013 г. Тогава, гле-
дайки репортажите в но-
вините по телевизията,
усетих в атмосферата не-
що различно, нещо, което
не бях усещал дотогава.

- Какво беше това но-
во нещо? 

- Особено силно го по-
чувствах това на 3 март
2013 г., когато в ефир те-
чаха новините във връзка
с националния празник на
страната. Показаха кадри
с хора, събрани на митинг
около Паметника на Левс-
ки в София. Всеки един
от тези хора беше запа-
лил свещ и мълчаливо бе-
ше свел глава в знак на
почит пред Апостола. То-
гава изведнъж почувст-
вах, че някакъв нов про-
цес е започнал в Бълга-
рия. И независимо че се
намирах физически на
десетки хиляди километ-
ри от страната си, за мен
промяната в атмосферата
беше неоспорим факт. То-
ва ме накара да се обърна
отново към астрологичес-
ката карта на България и
не след дълго открих при-
чината. Оказа се, че прог-
ресният Юпитер в карта-
та на България съвсем
наскоро беше престанал
да се движи, т.е. беше
навлязъл в зона на ста-
тичност.

- Какво следва от тази
статичност? 

- Тези процеси не се
случват често. Досега за
1334 години българска ис-
тория подобни процеси на
обръщане на посоката на
движение на планетата
Юпитер са се случвали
само седем пъти. Този е
осмият. Самата статич-
ност продължава около
11 години, през който пе-
риод се извършва промя-
на в ценностната система
на етноса и се изразява в
обръщане на морално-
етичните норми на пове-
дение на хо-
рата и в
н а с о ч -
ването
и м

към нови идеали и цен-
ности. Този период е осо-
бено важен, понеже Юпи-
тер от ретроградно състо-
яние преминава в право
движение напред. И ето
че в момента имаме при-
вилегията, предизвика-
телството и отговорност-
та да живеем именно в
един такъв преломен мо-
мент от българската исто-
рия. Предизвикателство-
то всъщност е двойно. От
2005 г. насам и прогресни-
ят Сатурн също е заста-
нал статично и е на път да
обърне посоката си на
движение. Само че при
него движението от право
се обръща в ретроградно,
т.е. той вместо напред
през следващите 150 го-
дини ще се движи назад.
Така че в момента се из-
вършва едновременна
статичност на двата коло-
са в Слънчевата ни систе-
ма.

- Как биха се отразили
точно тези две планети
– Сатурн и Юпитер, вър-
ху историята ни?

- Тези планети са всъщ-
ност най-важните в живо-
та на страните и държави-
те, защото едната управ-
лява ценностната систе-
ма на народа, а другата –
типа на държавното уп-
равление, законодател-
ните органи, полицията,
службите за сигурност,
данъчните и изобщо всич-
ко, което е свързано със
структурите на властта.
Така че през следващите
години ни предстои кар-
динална промяна не само
в мирогледа и ценностна-
та ни система, но и в начи-
на, по който се управлява
цялата държава. Такава
едновременна статичност

никога досега не е изли-
зала на картите на нито
един етнос, в това число
на руския, американския,
австралийския, украинс-
кия и т.н. Едновременна
статичност и на Юпитер,
и на Сатурн е уникално
световно явление и се от-
крива единствено само в
астрологическата карта
на България!  

- Това означава ли, че
ще излезем скоро от
кризата?

- За да може напълно да
се излезе от кризата, е
нужно и двете статичнос-
ти окончателно да прик-
лючат. Планетите не зас-
тават статично внезапно,
а забавят своето движе-
ние постепенно, след кое-
то „замръзват” за няколко
години, а след това пос-
тепенно пак се раздвиж-
ват. Счита се, че когато
планетата не отстои на
повече от 3 ъглови минути
от точката си на абсолют-
на статичност, тя вече мо-
же да се счита за непод-
вижна. Според тази мето-
дика процесът на статич-
ност при Сатурн в астро-
логическата карта на
България е започнал през
март 2005 г., достигнал е
апогей през август 2012 г.
и ще приключи напълно
до януари 2020 г. 

- Какво бихте посъвет-
вали българите пред-
вид това, че живеем в
много преломно време? 

- Преди всичко трябва
да се осъзнае, че статич-
ност означава застой,
тъпчене на едно място.
Това не е много хубаво, но
е за предпочитане пред
стремителния регрес и
свличането надолу в без-
дната. Българите обичат
непрекъснато да се вай-
кат и кахърят, но който
смята, че в България по-
ложението е ужасно, мо-
же да си направи една ек-
скурзия до Украйна. Съ-
що така е важно да се
разбере, че статичност-
та винаги води до про-
мяна на посоката на

движение. Ед-
на плане-
та, коя-
то е

застанала статично, няма
друг избор освен да за-
почне да се връща по съ-
щите градуси, по които е
минавала досега, след
като статичността й прик-
лючи. А в дадения случай
и двете планети – и Юпи-
тер, и Сатурн, ще започ-
нат да повтарят градуси-
те, по които са минали до-
сега през последните сто
години в обратен ред. Та-
ка че не е трудно да се
направи принципна прог-
ноза за България за след-
ващия век. Неизменно то-
ва означава следното –
събитията през послед-
ния век в България ще се
повторят в обратен ред.
Става въпрос за повторе-
ние на процеси със също-
то съдържание, но обле-
чени в нова форма, която
ще е подходяща за нови-
те исторически времена.
Все пак, ако има някакви
добри новини, те са, че
половината от статичния
Сатурнов период е вече
минал. Остава другата
половина. Но, да не заб-
равяме, че до края на ста-
тичността на Сатурн оста-
ват още 6 години, а през
този период могат да бъ-
дат направени още не
малко поразии върху бъл-
гарската държава и да се
съсипе и малкото, което е
останало. Слава Севрю-
кова навремето ни пре-
дупреждаваше, че част
от България ще се откъс-
не и ще премине към Тур-
ция. И това щяло да ста-
не без пушка да пукне.
Т.е. става въпрос за една
от най-големите продаж-
ни сделки в историята на
страната ни. Заплахата
все още не е отминала.
Така че от нас се изисква
да бъдем изключително
бдителни и граждански
активни и да не губим от
полезрението си нито за
миг какво се случва на
международната и на
българската политическа
арена. Според мен съби-
тията все още не са дос-
тигнали своя апогей. Той
най-вероятно ще бъде
достигнат към 2017 -
2018, когато и Юпитер ще
започне да достига точ-
ката на своята абсолютна
статичност. 

- Споменахте, че щом
Сатурн и Юпитер изля-
зат от статичността си,

те ще повтарят градуси-
те, минали през послед-
ните 100 години, бихте
ли ни дали по-конкретен
пример? 

- Тоест, ако досега е
имало 25 години преход,
то отсега нататък ни чака
много скоро да започне
повторение на процеса,
но в обратен ред – задава
се нов преход от 25 годи-
ни. След това следват 45
години социализъм, които
ще се повторят в нова
форма – аз наричам това
условно „социална дър-
жава”. След това ни очак-
ват приблизително съби-
тията от царска България
от началото на XIX век
(пак под нова форма), за
да се стигне накрая в ед-
но по-отдалечено бъдеще
до едно ново, второ Бъл-
гарско възраждане.  Са-
турн ще започне отсега
нататък да се движи на-
зад през следващите 150
години. Това означава из-
вестна загуба на държав-
ния ни суверенитет. Неза-
висимо дали в бъдеще ще
сме под ръководството на
Европейския съюз, или
ще съгласуваме решения-
та си с Москва, няма да
можем да се ползваме с
много голяма самостоя-
телност и в единия, и в
другия случай. Но не бива
да се отчайваме, защото
в миналото ние вече сме
имали такъв период и той
е останал в историята ни
като „златен век на Симе-
он“. Тогава също Сатурн
се е движил назад, а
Юпитер напред. Всички
решения в българската
държава тогава са били
до голяма степен съгласу-
вани с Византия. Тези ис-
торически факти не бива
да се премълчават или
изопачават. Наскоро при
строителството на магис-
трала „Хемус” в близост
до Черно море беше отк-
рит римски път с ширина 3
метра, но веднага беше
закопан. Той е свързвал
Константинопол с Велико
Търново. Толкова широк
път не е намиран дори в
Рим! Това е доста показа-
телно. Но необходимост-
та на българите да съгла-
суват своята политика с
тази на Византия не им е
пречила да развиват свои
духовни и културни цент-
рове и да разпространя-

ват българската писме-
ност и култура. А какво ни
предстои оттук нататък?
Големият въпрос е кой от
двата действащи светов-
ни центрове ще изберем?
Москва или Вашингтон?
Става въпрос за избор
между два противопо-
ложни типа ценности –
този на западната (англо-
саксонска) култура или
този на източната (сла-
вянска) култура? Друга
свобода не ни е дадена.
Единственото решение,
което можем да напра-
вим, е към кой от тези два
центъра да се наклоним?
И в единия, и в другия
случай няма да можем да
водим силна самостоя-
телна политика. На много
хора това пак им звучи пе-
симистично, но всъщност
това е много оптимистич-
на прогноза за България.
Първо, защото астроло-
гичната карта на Бълга-
рия говори, че няма да се
загубим като държава от
картата на света. Подоб-
на радостна съдба не е
отредена на стотици мал-
ки държави, за които е
предначертано да се раз-
творят в бъдещите някол-
ко супердържави. Вижда-
те какво става в Украйна.
За какъв избор става въп-
рос, когато цели жилищ-
ни квартали биват унищо-
жавани от минен обстрел,
танкове и тежка артиле-
рия?
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l РРооддеенн ее ннаа 2200
ооккттооммввррии 11996666 гг..
вв ССооффиияя
l ЗЗааввъърршшиилл ее ККии-
ееввссккиияя ииннссттииттуутт
ззаа ииннжжееннееррии ннаа
гг рр аажж ддаанн сс ккааттаа
ааввииаацциияя
l ЗЗааввъърршшиилл ее
ввттоорроо ввииссшшее вв ааввсс-
ттррааллииййссккиияя ииннсс-
ттииттуутт ""ЕЕддиитт ККоо-
аанн"",, ссппееццииааллнноосстт
„„ППееддааггооггииккаа””
l ППррааккттииккуувваа
ккааттоо ппррооффеессииооннаа-
ллеенн аассттррооллоогг вв ггрр..
ППъърртт,, ААввссттррааллиияя
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Това е той:

Топастрологът Любомир Червенков: 

ЮПИТЕР И САТУРН
ПРОМЕНЯТ ИСТОРИЯТА НИ

Излизаме от настоящата 
икономическа криза след 2020 г. 

Излизаме от настоящата 
икономическа криза след 2020 г. 

Излизаме от настоящата 
икономическа криза след 2020 г. 

Излизаме от настоящата 
икономическа криза след 2020 г. 

Излизаме от настоящата 
икономическа криза след 2020 г. 

Излизаме от настоящата 
икономическа криза след 2020 г. 

България няма да изчезне от картата, 
но други ще решават вместо нея 
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