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Доклад за астрологическа карта на етноса 
на България 

 
 

I. Основни положения 
 
Живея в Австралия от 1998 г. В края на 2005 г. бях поканен да направя от радио 
„Хоризонт“ една астрологическа прогноза за България за следващата година. Те 
искаха да я включат в новогодишното си предаване. Тогава пред мен за първи път 
възникна въпросът коя е „рождената дата“ на България? Тази дата ми беше 
необходима, за да направя необходимите изчисления и прогнози. Преди това бях 
работил върху картите на Австралия, САЩ, Русия и т.н., но не ми се беше налагало 
да работя с картата на България. Тогава установих, че по това време в България 
нямаше единство по този въпрос. Съществуваха около 10-15 различни 
предложения. След задълбочено проучване на въпроса аз приех, че истинската 
карта за точният момент за възникването на българският етнос е тази, разработена 
от известния мунданен астролог, доктора по астрология, ректора на Московската 
академия по астрология Михаил Борисович Левин. Можете да я видите на фигурата 
по-долу.   
 
Според тази астрологическа карта точният момент на “раждането” на българския 
етнос е станало на 24 април 680 г. в полунощ на мястото, което днес наричаме 
Плиска. Най-вероятно това е станало чрез извършването на специален ритуал, за 
което ще говорим подробно по-нататък. Така че прогнозата за България, която 
беше излъчена по програма Хоризонт на 1 Януари 2006, беше направена на 
основата на тази карта1. Впоследствие именно по нея успях съвсем точно да 
определя и конкретната дата за влизането на България в Европейския съюз (1 
Януари 2007) 2. По другите карти бяха посочени съвсем различни възможни дати 
или дори години. Непосредствено след интервюто по “Хоризонт” обаче установих, 
че духовете в астрологическите среди в България са се възбудили и че това е 
подновило една дискусия за “истинската” карта на България. Оказа се, че този 
въпрос е занимавал умовете на доста хора от години, за което аз дотогава нямах 
никаква представа. Това ме накара да направя още по-задълбочено изследване и да 
докажа научно, че именно това е картата, която отразява точния момент на 
възникването на българския етнос.  
 
Отдавна бях планирал едно посещение в България през месеците април, май и юни 
2006 г. То „по случайност“ съвпадна с организирането на кръгла маса по въпроса. 
През април 2006 г. бях поканен от Илиана Магерова – организаторката на кръглата 
маса, да взема участие в представянето картата на Левин и аз прех нейната покана. 
С нейното любезно съдействие се организира една среща между Левин и мен в 
Москва на 21 април 2006 г., където имах престой по пътя ми от Австралия за 
България.  
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На срещата уведомих Левин, че ще представя неговата карта в България и 
прекарахме 6 часа в неговия дом, където обсъдихме най-задълбочено всички 
възможни аспекти по доклада. Михаил Борисович много се зарадва на подетата 
инициатива и ме упълномощи да представя картата му в астрологичните среди в 
България. Тогава обсъдихме всички основни моменти, които трябваше да залегнат 
в моя доклад.  
 
Той впоследствие се публикува в отделна книга под заглавието „Дата на създаване 
на България“ 3. Нейното издаване дължим основно на колежката Илиана Магерова. 
Като добросъвестна и трудолюбива Дева, тя методично събра в книгата всичко 
ценно свързано с темата. Освен докладите на четиримата участници на кръглата 
маса, в нея намериха място още редица други важни изследвания. В този смисъл, 
тази книга може спокойно да се използва като наръчник по мунданна астрология от 
всеки, който желае да навлезе в дълбочина в тази специализирана област на 
астрологичната наука. 
 
През лятото на 2006 г. в София се състояха общо две кръгли маси на тема „Картата 
на България“. Първата от тях се проведе на 6 май 2006 г. в Руския културен 
информационен център на ул. „Шипка“ 36. Отриването започна в 11.30 ч. На тази 
първа дискусия аз се спрях на три основни момента, които са изключително важни 
и които са взети предвид при изработването на астрологическата карта на етноса 
на България. Тези три най-важни тезиса са представени подробно тук, а след тях 
следват обосновката на картата и доказателствената част.  
 
 
 

• Определянето на астрологическата карта на България трябва да става 
на основата на това кога за първи път е възникнал българският етнос, а 
не кога се е създала една или друга българска държава. 

 
Всеки един етнос се заражда в определен исторически момент, който се отбелязва 
като негов “момент на раждане”. При отделния човек това е моментът, когато 
физическото тяло на бебето се отделя от това на майката и то поема първата си 
глътка въздух. Този миг е от изключителна важност, понеже отбелязва 
изключително важният факт, че от този момент нататък новороденото бебе се 
отделя като самостоятелен индивид. Този момент бележи началото, когато то 
започва само да диша, има собствена нервна, кръвоносна, отделителна и прочие 
системи. Ако преди това всеки един процес в тялото на майката се е регистрирал до 
известна степен от бебето и като собствен, ( т.е. всеки един страх, рязка емоция или 
физическа травма пряко са се отразявали и върху неродения зародиш), то от този 
момент нататък бебето започва да регистрира външния свят по един собствен 
начин. Начинът, по който новороденият индивид оттук нататък ще възприема 
външния свят (т.е неговата бъдеща карма) до голяма степен се предопределя от 
неговата лична, астрологична карта. Понеже тя се изготвя на базата на датата, часа 
и мястото на раждане, виждаме, че тези данни са предопределящи за цялостната 
съдба на новородения индивид.  
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Конкретният момент на раждането съвсем не е случаен и се предопределя от 
кармическите и духовните задачи, които отделният индивид има да разреши по 
време на физическия си живот. Поради тази причина духът на човека, слизайки 
надолу към физическото си тяло образува една по една своите обвивки – 
будхиално, каузално, ментално, астрално, етерно и накрая физическото тяло по 
един строго определен начин. Точният момент на раждането е предопределен 
именно от начина по който са изградени всички останали невидими тела.  
 
По подобен начин, когато говорим за възникването на един етнос, трябва да имаме 
впредвид, че ние фактически изработваме една карта, отразяваща духа и характера 
на едно определено духовно същество, което обаче в духовен план се намира на 
едно много по-високо ниво от това на един отделен човек. Фактически картата на 
един етнос е рождената карта на това духовно същество (от йерархията на 
архангелите по християнската езотерика, ако искаме да бъдем по-точни). Този 
архангел може да се нарече невидим, духовен отец или баща на целия този етнос. 
От момента, когато това духовно същество възниква за първи път в духовния свят 
(или казано на наш, земен език, “се ражда”) той започва да формира по определен 
свой образ и подобие всеки един човек, който пък впоследствие се ражда на земята 
като представител на този етнос. Затова и всички представители на определен 
етнос носят подобни черти, понеже на един по-висок духовен план са минали при 
формирането си през един и същ архангел, който ги е формирал по свой образ и 
подобие.  
 
В християнската езотерика духовните същества са подредени в ангелски йерархии 
според целите и задачите, които изпълняват. Колкото по-висока е йерархията, 
толкова са по-глобални целите и задачите на съответните духовни същества. 
Например първите три йерархии са описани по възходящ ред като Ангели, 
Архангели и Архаи. Ангелите са най-близо до човека от всички останали йерархии. 
В отличие от него, те не притежават физическо тяло и затова са невидими за 
обикновеното човешко око. Тяхното най-нисше тяло е етерното.  Тяхната задача е 
да пазят и закрилят човека при изпълнение на неговите непосредствени, 
всекидневни задачи. Един и същи ангел може да е отговорен за няколко души 
едновременно, които могат да формират група като например семейство, 
ученически клас, група приятели и т.н. В наши дни, поради пре-населението на 
земята, поради изменените условия на живот, и поради напредналата еволюция, 
ангелите управляват вече и доста по-големи групи от хора – например сдружения, 
асоциации, движения, политически партии и т.н. На едно още по-високо ниво от 
тях живеят архангелите – те са тези които създават и формират етносите. Тяхното 
най-нисше тяло е астралното. Ето какво казва за тях Рудолф Щайнер: 
 

Понеже съзнанието на Архангелите е толкова извисено, че те имат изцяло 
развит Дух-Живот, Будхи, и затова ръководят и направляват в земната 
еволюция от висотата, която съответства на Дух-Живот, Будхи. Изразява се 
в това, че Архангелите се явяват вождове и ръководители на цели народи. 
Това, което се нарича дух на народа и което се явява обединяващо за 
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народите, това наистина е някакъв Архангел. И ще ви стане също ясно, че 
народите, които са съхранили още съзнанието за тези духовни връзки, не са 
гледали направо във Висшата Божествена Същност, а са се обръщали, така 
да се каже, към по-близките същества, които са ги водели и направлявали. 
 
Да вземем древно еврейския народ. Той почитал като Висш Бог Яхве или 
Йехова. Но Бог Яхве принадлежал за него към областта на откровението. 
Това била височайшата същност, която признавали за свой Бог. Но те 
казвали: Този, който ни води и направлява като истински пратеник на 
Йехова, е Михаил, един от Архангелите, чието име означава: "Този, който 
стои пред Бог". В древноеврейския език са го наричали "Лицето на Бога", 
тъй като представителят на Стария Завет, обръщайки поглед към Бога, 
чувствал, че Михаил стои преди Бога изразява Неговото Същество, подобно 
на това, както човешкото лице изразява съществото на човека. Затова него 
са го наричали "Лицето на Бога". 
 
И така, когато се говори за "Духа на Народа", то по смисъла на окултизма се 
говори не за някакво неуловимо, неразбираемо същество. Когато в нашето 
материално време се говори за дух на народа, то под това, всъщност, нищо 
реално не се подразбира; понеже при това се има в предвид само външно 
абстрактното единство на особеностите на даден народ. В действителност 
съществува духовен представител, който се нарича Архангел и който 
ръководи и направлява целия народ като цяло. 4    

 
Учителят Петър Дънов многократно в своите лекции изказва същата мисъл. В 
неговата „Малка книга за здравето“ например, той отбелязва мимоходом: „Друга 
йерархия са архангелите, същества на Божията слава. Те ръководят народите.“ 5 
Така че общите характеристики на представителите на един народ не се появяват в 
следствие на някаква случайност или в следствие на техните общи битови и 
социални условия. Вярно е именно обратното. Първо възниква определено духовно 
същество от йерархията на архангелите, а чак след това всеки един отделен 
представител на този народ се ражда, като унаследява някои основни негови 
характеристики. Именно поради това представителите на определена нация си 
приличат по своето поведение и особената си народопсихология. Всеки архангел 
има своя астрологична карта, която се изработва според часа, мястото и датата му 
на „раждане“. Това е някакво негово първо важно проявление в материалния свят. 
Следователно, както отделния човек има своя индивидуална съдба, така и народите 
имат своя точно определена съдба и карма. Тя се определя според астрологичната 
карта на ръководещото ги свръхсетивно същество от архангелската йерархия.    
 
Не бива да се бърка картата на една държава с картата на един етнос. Това е 
така, защото астрологическата карта на етноса определя рождения миг на 
ръководещия етноса архангел. В периода на своето съществуване един и същи 
етнос може да се създава различни държави. Държавите се създават и се разпадат, 
но етносът като такъв продължава да си съществува и има непрекъсната история от 
момента на първоначалното си възникване до наши дни.  
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Като пример може да се даде еврейският народ, който съществува от времето на 
Авраам  до наши дни. В своята история евреите са формирали няколко различни 
държави. Например царството на Израел и царството на Юдея са съществували 
едновременно, едното на север, другото на юг. После асирианците завладяват 
северното царство, а след малко повече от век и южното царство пада под ударите 
на Вавилон. Имало е преселване на целия народ в Египет, после той е живял там 
под робство редица години. След това е имало повторно завръщане и образуване на 
нова държава. Съществували са периоди, когато евреите изобщо не са имали 
държава, а са били разпръснати по цял свят. В най-нови дни е създадена държавата 
Израел, но множество представители на този етнос продължават да живеят, 
разпръснати в различни точки на земното кълбо. Произтекло е също известно 
кръвосмешение и претопяване на култури и ценности.  
 
Независимо от създадените и изчезнали държави, самият еврейски етнос 
продължава да си съществува и има непрекъсната история. И до ден днешен всеки 
един негов представител е запазил в себе си определени черти, които го отличават 
от представителите на който и да било друг етнос. Затова можем да твърдим, че 
еврейският етнос като такъв е започнал да съществува от времето на Авраам и 
продължава да съществува и до наши дни като един цялостен организъм. Ако се 
вгледате добре в един представител на еврейския етнос, независимо от това дали 
той живее в Израел, Русия, САЩ, България или която и да било друга държава, вие 
неизменно ще откриете общите характеристики между неговите представители.  
 
Това е така, защото независимо от географските, културни и прочие различия, на 
едно по-високо духовно ниво всеки един от представителите на този етнос е бил 
формиран от едно и също духовно същество – а именно архангелът, който е баща и 
предводител на еврейския народ. В този смисъл виждаме, че държавите, основани 
от един етнос, се създават и изчезват, географските области се променят, дори 
генетическият фонд на етноса може да се изменя и претопява вследствие на 
смесени бракове и т.н. но самият етнос не изчезва и неговата история е 
непрекъсната. В този смисъл трябва да се търси началната точка за създаването на 
самия етнос, а не момента на създаването на една или друга създадена от него 
държава.  
 
Германският народ след Втората световна война също беше разделен изкуствено в 
две държави. Това естествено не означава, че през онези години са съществували 
два отделни етноса. Просто един и същ етнос се беше разделил временно на две 
отделни държави. Тъй като в тях на власт бяха различни правителства и различни 
идеологии, всички икономически и социални процеси в тях протичаха различно. 
Но това не означаваше, че немският етнос беше изчезнал, или че се беше разделил 
на две. Всъщност, един и същи етнос изпълняваше задачите си при различни 
условия. По подобен начин, Севера е воювал с Юга в Северна Америка преди 
създаването на държавата САЩ. Същото се отнася и за обединяването на 
отделните колонии в Австралия. Самите етноси обаче (и американският, и 
австралийският) водят началото си много преди това и имат непрекъсната история.  
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Този процес се наблюдава и у нас, когато за известно време държавата ни е 
изкуствено разделена на Източна Румелия и Княжество България. Това не означава, 
че българският народ в Източна Румелия е изчезнал. Просто една част от етноса е 
била обособена в отделна държава за известен период от време, където е 
изпълнявала специфични функции при по-различни външни условия. 
 
А това колко е важно да се намери първият момент, когато се заражда даден етнос 
(а не кога се образува една или друга държава), може да илюстрираме с една 
аналогия от астрологическата карта на един обикновен човек. Например, в живота 
на даден човек може да протече известно събитие, което коренно да промени 
начина му на живот за години напред – да речем, той може да се ожени за 
чужденка и да отиде да живее зад граница. От този момент нататък коренно се 
променя начинът му на живот, поради тотално променената среда, в която той сега 
изведнъж попада. Естествено е, че моментът на стъпването му на чужда земя може 
да се разглежда от астрологична гледна точка като много важен по отношение на 
събитията, които ще му се случат там, но тази дата не може да се приеме за 
основополагаща. Този човек пренася на новото си място всичко онова, което вече е 
заложено в него като съдба от момента на неговото раждане. В този смисъл 
естествено ние не може да твърдим, че хороскопите изготвени за момента на 
сватбата или за момента на преместването ще имат за човека същата сила, както и 
неговата рождена, астрологична карта. Тези допълнителни карти могат да бъдат 
използвани само като спомагателен инструмент, за анализ на конкретната 
ситуация, но не и за цялостната съдба и карма на човека. За тяхната диагностика 
нищо не може да замени рождената карта, изготвена за датата, часа и мястото на 
раждане на индивида. По същия начин картите на държавите никога не могат да 
имат същата сила и важност, както картите на етноса.  
 
Астрологическите карти, които се правят на отделни държави са ценни относно 
отрязъка от време, през който съществува дадената държава, но те са практически 
неизползваеми за по-дълги периоди от време и не могат да ни дадат цялостна идея 
за дадения етнос. По време на моята среща в Москва през април 2006 с Михаил 
Борисович Левин, в подкрепа на тази теза той изтъкна следния любопитен случай. 
В началото на 2006 година от телевизията предложили на него и на един друг 
известен руски астролог – Глоба да направят предсказания за Русия за бъдещето. 
От телевизията обаче не са ги информирали за това, че и на двамата е възложена 
една и съща задача. Така че двамата астролози работели съвсем самостоятелно и 
независимо един от друг. 
 
Левин работил по картата на етноса на Русия от 6 юли 862 година, а Глоба - по 
картата на Руската Федерация от 25 декември 1991. Левин използвал секундарните 
прогресии и транзитите, а Глоба – транзитните цикли. Интересното е това, че 
когато се видели в студиото и двамата получили почти едни и същи предсказания. 
И двамата видели, че през 2020 – 2021 ще настъпи съществена криза в Русия и 
промяна на обществената система. Разликата е единствено в това, че след кризата,  
която и двамата предсказали, държавната карта на Глоба ще стане практически 
неизползваема, докато картата на етноса ще се запази. Картата на Руската 
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Федерация отразява само един сравнително кратък период от историята на Русия – 
а именно сегашното устройство на руската държава. С тази карта е също 
невъзможно да се определят събития, станали отпреди 25 декември 1991 г., тъй 
като към този период споменатата карта няма никакво отношение. Имайки на 
разположение обаче картата на руския етнос, ние спокойно може да се върнем 
назад до 6 юли 862 г., а също така да направим предсказания напред дотогава, 
докато руският етнос съществува.  
 
Същото се отнася и за картата на България, затова е важно да се докаже 
астрологическата карта на етноса, а не на която и да било от българските държави. 
Имайки на разположение една такава карта, ние можем да се върнем назад във 
времето до която година пожелаем и да проследим историята на нашия етнос, без 
да се безпокоим че излизаме извън рамките на съществуването на дадена държава 
създадена от него. По картата на етноса можем да отчетем събитията, които ни се 
случват днес, а също така можем да отидем и напред колкото си пожелаем във 
времето. Това е много важно, защото българският етнос не само е един от най-
старите в Европа, но и има още един много дълъг живот пред себе си, едно голямо 
и славно бъдеще, една велика мисия за изпълнение. Знанието за това, кога точно се 
е формирал българският етнос има изключително голямо значение, както за нас, 
така и за цялото бъдеще на Европа. Това е особено важно за младите хора, които 
тепърва на основата на тази карта ще осмислят историята си, ще проумяват 
настоящето си, а така също ще са в състояние да планират правилно и бъдещето си.  
 
Някои хора твърдят днес, че българският етнос ще изчезне след влизането на 
България в Европейския съюз, но всеки, който има поне малко здрав разум ще 
види, че подобни твърдения нямат нищо общо с истината. След влизането ни в 
Евросъюза може да изчезне държавната структура такава, каквато я знаем днес. 
Това е така, понеже ще се извърши едно претопяване с останалите европейски 
страни, но етносът в никакъв случай не може да изчезне. Можем ясно и 
непредубедено да проследим какви промени са се извършили в Европейския съюз 
от създаването му досега. Теоретически всеки един италианец например има 
правото да отиде да работи в Германия или Франция. Същото се отнася и за 
германеца и за французина, които имат правото да отидат да работят в Италия. 
Защо тогава преливането на работна ръка от една страна на Евросъюза в друга е 
само няколко процента? Защото представителите на определен етнос се чувстват 
най-добре у дома си, там където и хората около тях са формирани по същия начин.  
 
Защо му е на италианеца да се мести, да речем, в Германия, където трябва да изучи 
немски език, да се приспособява към манталитета на немците, към техните обичаи, 
начин на живот и съвършено различната за него народопсихология, когато той 
прекрасно може да си живее и в собствената си страна? Единственото нещо, което 
би го накарало да емигрира, е или брак с чужденка, или по-добри финансови 
условия. Обаче нивото на смесените бракове в обединена Европа остава 
сравнително ниско дори и днес. А дори и в Австралия или САЩ, където има едно 
много по-голямо смесване на хора от различни националности и култури, 
смесените бракове не се срещат чак толкова често. Огромното мнозинство от 
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хората избират партньори, към които не е нужно да полагат особени усилия да се 
приспособяват. Затова, дори и в тези държави се запазва тенденцията хората да се 
женят за представители на етнос, който е или идентичен с техния или е много 
подобен. От друга страна, разликите в доходите в т.н. развити европейски страни 
не са чак толкова големи, че да си струват жертвата по емиграцията, затова и 
повечето италианци например не напускат пределите на страната си.  
 
След влизането ни в Европейския съюз в България ще настъпи едно преливане на 
хора и капитали първоначално, но това е неизбежно, за да се изравни донякъде 
голямата разлика в цените и доходите. Но когато настъпи горе-долу едно 
изравняване, то и отливът на българи зад граница ще се стабилизира, а по-нататък 
ще започне дори и обратният процес – много българи eмигрирали преди години ще 
започнат да се завръщат обратно. Така че българският етнос съвсем няма да 
изчезне след влизането на България в Европейския съюз. Това се доказа и с 
примера на други държави, които влязоха там преди нас. Да не би етносите на 
Чехия, Полша или Унгария, например, да изчезнаха, след встъпването им в 
Евросъюза? Те си съществуват и до днес и продължават да се развиват и 
икономически и културно, но при променени обстоятелства.  
 
Така че това, което ще се извърши с България след влизането ни в Европейския 
съюз, е промяна на държавната структура, но това не е нищо ново за българския 
етнос. Ние сме имали периоди, когато сме създавали държави, и периоди, когато 
сме били под робство, без да имаме собствена държава. След Освобождението сме 
имали няколко държави едновременно.  След 9-ти септември 1944 г. държавната 
система коренно се промени от капитализъм към социализъм. После обратният 
процес се извърши след събитията от 10-ти ноември 1989 г. Нещо подобно ще се 
извърши и след влизането ни в Евросъюза. Промяната на държавната система 
обаче в никакъв случай не означава смърт на етноса. Държавите се образуват и 
изчезват, а етносът си остава.  
 
Фактически с картата на етноса ние имаме пълна свобода на действие, защото 
отиваме на едно ниво по-горе от традиционната астрологична карта, построена за 
една държава. На това по-високо ниво ние вече разглеждаме етносите. Етносът е 
първичното понятие, а държавата е вторичното. Етносите пораждат държавите. От 
метафизична гледна точка етносите не са нищо друго, освен физическото 
проявление на даден архангел. Животът на един отделен човек протича в 
определено физическо тяло. Ангелите живеят едновременно в телата на на 
представителите на големи групи хора и организации, а животът на архангелите 
тече във всички представители на даден етнос едновременно.  
 
Трябва да помним, че тези свръхсетивни същества се намират много по-високо в 
еволюционната стълба на живота, отколкото хората. Поради тази причина, за тях 
вече е отпаднала необходимостта да живеят приковани във физически тела. За тях 
физическата материя е прекалено груба и прекалено силно сгъстена. Във същото 
време обаче, те разполагат със свободата да живеят в по-ефирните, енергийни тела 
на хората.  
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При това за тях пространството и времето не се явяват като ограничение. 
Реалността, в която живеят потопени тези свръхсетивни същества не е триизмерна, 
като нашата, а има още и допълнително (четвърто) измерение. Ние, хората, 
обитавайки триизмерна реалност сме принудени винаги да се намираме на едно и 
също място във всеки един момент от време. Тоест ние винаги се намираме вътре 
във физическите си тела. Две физически тела не могат да заемат едно и също 
пространство в едно и също време. Също така, за да може едно физическо тяло да 
се премести от една точка в пространството в друга му е нужно определено време. 
Колкото по отдалечени в пространството са двете точки, толкова повече време е 
необходимо на физическото тяло да се премести от едната точка в другата.  Всички 
тези ограничения са премахнати в четириизмерната реалност. Затова, съществата 
от свръхсетивната реалност могат да се намират по едно и също време на много 
места, т.е. те могат да обитават телата на много хора едновременно. Също така две 
и повече свръхсетивни същества могат да се намират по едно и също време в едно 
и също пространство, без да си пречат взаимно. Например, един човек може да 
бъде ръководен от два ангела едновременно, без това да представлява за тези 
свръхсетивни същества някакъв проблем.  
 
Духовната наука описва човека като изграден от седем тела. От тях най-сгъстено е 
физическото. Останалите тела във възходящ ред на все по-малка сгъстеност са 
съответно: етерното, астралното, менталното, каузалното, будхиалното и Висшият 
Аз. Тук терминологията може малко да се различава в различните източници, но 
това не е същественото. Ангелите се намират една степен над човека. Те не 
притежават видими, физически тела. За тях материята е прекалено сгъстена и те не 
могат да живеят в нея. Тяхното най-нисше, най-сгъстено тяло е етерното (за което 
ключовата дума е „живот“). Архангелите се намират една степен над ангелите и 
две степени над човека. За тези същества дори етерната материя е прекалено груба 
и те не могат да съществуват в нея.  Най-сгъстеното тяло на архангелите е 
астралното (за което ключовите думи са „чувства“ и „емоции“). Затова ангелите 
живеят в етерните човешки тела, а паралелно с това животът на архангелът протича 
в астралните тела на всички представители на съответния етнос.  
 
Когато строим астрологична карта на даден етнос, ние всъщност изготвяме 
рождена карта на съответния архангел. Това обстоятелство е много важно, защото 
съдбата и кармата на този архангел са нерезривно свързани със съдбата и кармата 
на всеки един представител на съответния етнос. Както отделния човек си има свой 
специфичен характер и индивидуална съдба, така и етносите също имат своя 
специфична народопсихология и народностна карма. Всичко това се вижда именно 
в картата на етноса, а не в картите на държавите. Също така картите на държавите 
описват лошо демографските, културните и религиозните процеси, тъй като правят 
това едностранчиво, само от гледна точка на дадената държава, но не и от гледна 
точка на етноса, който е по-широкото понятие. Например, след 9-ти септември 
1944 г. не са престанали да съществуват нито Ботев, нито Левски, нито цар Симеон, 
но вие ще видите лошо потвърждение на техните имена в тази карта. А след 
приемането ни в Евросъюза и картата, изготвена за 10-ти ноември 1989 година 
също отпадна, обаче българският етнос продължи да съществува.  
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Така че обособяването на дадена група хора като един отделен етнос трябва да се 
търси не в момента, когато се е създала една или друга държава, а когато за първи 
път се е родил импулсът (т.е. духовното същество, архангелът), което оттук 
нататък започва да управлява съдбините на дадения етнос. А всеки един отделен 
представител на този етнос придобива оттам насетне съответните типични за 
астралното тяло на този архангел характеристики, т.е. той придобива черти, 
специфични за народопсихологията именно на този етнос. Това е необходимо, за да 
могат всички хора, родени като представители на този етнос заедно да изпълнят 
целите и предназначението на етноса, към който принадлежат.  
 
Както всеки един отделен човек се ражда, за да научи някои конкретни жизнени 
уроци, така и етносите също имат да научат определени специфични само за тях 
уроци. Следователно общите черти на характера, общата народопсихология е 
задължителна, за да могат тези колективни уроци да бъдат усвоени правилно. 
Решаващото, което сплотява етносите не е толкова общата кръв, обичаите, езикът и 
прочие, понеже тези неща могат да се променят. Решаващото в случая а общата 
съдба, общата карма на всички представители на дадения етнос. А тя е обща за 
всички, понеже всички те се ръководят от един и същ архангел.  
 
Следователно неговата дата, час и място „на раждане“ се явяват решаващи за 
всички представители на дадения етнос. Тези данни предопределят общата съдба 
на милиони хора, които се раждат като представители на този етнос, в 
продължение на столетия, или както е в случая с България – в продължение на 
хилядолетия. Това, което на примера на един отделен човек наричаме „характер“ е 
абсолютно същото по своето естество, което на примера на етносите наричаме 
„народопсхология“. Характера на човека се предопределя до голяма степен от 
рождената му карта. В мига на раждането звездите слагат своя отпечатък върху 
астралното тяло на човека и оттам насетне той придобива определен характер 
(„астро“ - звезди). Астралното тяло е всъщност звездно тяло. То може да се нарече 
още и емоционално тяло, тъй като то на него са подвластни всички емоции, чувства 
и преживявания. Ето защо емоционалният живот на всеки един човек е строго 
индивидуален и се намира в пряка зависимост от рожденните му данни.  
 
По същия начин обстоят нещата и с народопсихологията на народите. В момента, в 
който даден етнос се ражда, всъщност за първи път даден архангел „си облича“ 
астрално тяло, благодарение на което от този момент нататък той започва да влияе 
върху астралните тела на всички представители на „новородения“ етнос. Макар 
този процес да бива подготвян доста дълго време, самото възникване на астралното 
тяло на етноса (на архангела) се извършва само в един миг. Подобен е случаят и с 
хората. Бебето се износва девет месеца от майката, но се ражда именно в определен 
звезден миг. Както мигът на раждането на бебето е критично важен за цялостната 
му по-нататъшна съдба, така и цялата карма на етноса зависи именно от мига, в 
който ръководещият го архангел „се ражда“, т.е. появява се за първи път, облечен в 
астрално тяло.  
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Тук трябва за момент да спрем и да се преклоним на саможертвата, която тези 
изключително напреднали в своето развитие свръхсетивни същества извършват в 
името на нашата еволюция. За тях влизането в астрална обвивка е не по-малко 
травмиращо, отколкото сблъскът на бебето с грубата материална действителност, в 
момента на неговото раждане. Както бебето изживява шок, че отсега нататък ще 
трябва самостоятелно да диша, да се движи, да се храни и т.н. приковано към 
грубата земна материя, така и архангелът в момента на своето раждане осъзнава от 
каква груба материя (от негова гледна точка) са изградени нашите астрални тела. 
Там живеят всичките ни емоции, желания, страсти, похот, завист и т.н. Така че тези 
същества винаги гледат да „се родят“ в подходящ момент – такъв, който да работи 
правилно върху астралната, емоционална природа на представителите на етноса и 
да ги води напред по пътя на тяхното предопределено развитие.  
 
Затова моментът „на раждането“ на един етнос никога не е случаен. Той е винаги 
внимателно обмислян в духовния свят в продължение на много дълго време и бива 
изключително грижовно подготвян. Забелязал съм това в работата си с картата на 
който и да било етнос. Създаването на един етнос винаги бива предшествано от 
години на много старателна подготовка. Накрая самото „раждане“ на етноса се 
обозначава винаги с някакво важно събитие. Построената карта, за момента на това 
събитие дава изключително ценна информация за „характера“ на съответния 
архангел, т.е. с други думи тя много точно описва народопсихологията на дадения 
етнос.  
 
От всичко казано дотук следва, че дефиниция на етнос не може да се даде нито по 
географски, нито по езиков, нито по расов нито по държавен, нито по какъвто и да 
било друг признак, а само по народопсихология. Това е едно специфично 
поведение и възприятие на всеки един представител на дадения етнос, което е 
характерно именно за този етнос и за никой друг. 
 
Например етносите на САЩ и Австралия са една невъобразима смесица от раси, 
култури, езици, религия и т.н. Виждаме, че е напълно невъзможно да дадем 
определение по кръвен признак на тези етноси, поради огромното смесване не само 
на хора от различни националности, но и от различни раси и т.н. Дори 
географските очертания на тези страни са били различни през различните периоди 
от време, тъй като отделните щати са възниквали по различно време и са се 
присъединявали към общата територия също по различно време. И все пак, 
наблюдавайки тези два етноса, можем съвсем определено да отделим някои 
основни характеристики, които се повтарят в представителите им, независимо от 
това, в коя част на света са родени, какви са по по генетичен произход, или в каква 
семейна среда (с присъщите за това език, култура и възпитание) са израснали.  
 
Например за австралийците са присъщи оптимизмът, вярата че всичко ще се 
нареди добре, доброжелателността към всички, желанието за пътешествия зад 
граница, желанието за общо повишаване на знанията и образованието (но при 
условие, че това не изисква прекалено много усилия и време) и т.н. – все качества, 
присъщи на Стрелеца. Не само това, но и в териториално отношение Стрелец 
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изпъква силно в картата на тази страна. Не е учудващо, че със своите всичко на 
всичко 23 милиона население,  по територия Австралия заема площ почти колкото 
цяла Европа. Виждаме, че ключовите думи за Стрелеца – разширение, експанзия, и 
повърхностно развитие без задълбочаване в детайлите, намират своето географско 
проявление в тази страна като огромно хоризонтално разливане на границите.  
 
Присъщата на този етнос липса на задълбоченост, се проявява географски при тях 
като огромно хоризонтално развитие (огромна територия), но практически без 
вертикално развитие (липса на планини). Планините от езотерична гледна точка са 
физически символ на един импулс за извисяване нагоре към духовното и народите, 
обитаващи територии с високи планини, обикновено съдържат в себе си един такъв 
импулс. Неслучайно най-високата планина в света е разположена в Непал – едно 
изключително по своята дълбочина духовно място. В България също има наличие 
на доста високи планински масиви, особено в региона на Седемтте рилски езера.  
 
Огромната част от територията на Австралия обаче е фактически равнинна, но 
малко използваема поради високите температури и липсата на вода. И наистина 
Стрелеца управлява стихията на огъня, което предопределя високите температури 
и честите периодични пожари. В Австралия те са естествен елемент за развитието 
на местната флора и фауна. Липсата на вода се предопределя от това, че в картата 
на етноса преобладава огненият и земният елемент, докато водният е слабо 
застъпен.  
 
И така виждаме, че всеки един австралиец до известна степен следва споменатите 
качества на етноса на Австралия като оптимизъм, добронамереност и дори 
идеализъм, независимо от това дали е роден на територията на тази страна или в 
Европа, Африка или Азия и без разлика дали е възпитан в семейство на бели, черни 
или жълти родители.  
 
Възниква въпросът, а какво става с хората, които се раждат представители на един 
етнос, но впоследствие отиват да живеят за продължителни периоди от време зад 
граница в условията на коренно отличаващ се етнос. И за тях е валидно същото. С 
течение на времето те постепенно започват да придобиват малко по малко 
характеристиките на етноса, всред който живеят. Това е така, понеже техните 
астрални тела биват изложени на силното влияние на местния архангел. 
Астралните тела на хората по рождение съдържат някои общи астрални елементи, 
присъщи на всички представители на етноса,  в който се раждат. Но ако след време 
те биват принудени да живеят в различна среда, техните астрални тела биват 
пронизвани от влиянията на два архангела. Вече споменахме, че е напълно 
естествено за две свръхсетивни същества да живеят едновременно в един човек. 
Започва едно претопяване. Индивидуалното астрално тяло на човека е принудено 
да всмуче в себе си определени елементи, които не са му присъщи по рождение. 
Това е по-разпространеното явление. Наблюдава се и обратния процес. Някои 
индивиди са в състояние да внесат част от своята култура и на новото място. 
Тогава в телата на местния етнос се влива нова, непозната дотогава енергия. Този 
процес е по-сложен, тъй като вибрациите на местния етнос са значително по-силни. 
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Най-общо казано всичко зависи от личните качества на самия индивид, силата на 
волята му и способността му за приспособяемост. Но дори и най-трудно 
приспособяемите хора сред време започват да се променят и да усвояват донякъде 
народопсихологията на етноса, сред който са живели дълги периоди от време. 
Например в Австралия е известно, че най-трудно приспособяемата раса е 
азиатската. Обикновено тези хора живеят обособени в големи семейства, с неохота 
изучават английски език, и общуват предимно с представителите на държавата, от 
която са дошли. Обаче независимо от всичко, дори и те след време започват да се 
променят и показват качествата типични за Стрелеца, които описахме по-горе: 
оптимизъм, вяра в доброто бъдеще и добронамереност.  
 
А тези, които имат азиатски родители, но са родени и израснали в Австралия са 
изобщо типични представители на австралийския етнос, само дето външно 
изглеждат като азиатци. Но дори и външно, такива хора започват да наподобяват 
австралийския етнос, само че за да се забележи това са нужни по-дълги периоди от 
време. Например, родените в Австралия азиатци израстват много повече на 
височина и придобиват физически тела, които са много подобни на тези на бялата, 
а не на жълтата раса. Същото се случва, макар и по-незабележимо, с тези, които 
имигрират в един по-късен етап от живота си и живеят там продължително. Излиза, 
че след време (особено след продължителни периоди от време), човек живял зад 
граница започва да служи на два Архангела – единият, който го е формирал по 
рождение и вторият, който му е оказвал силно влияние по време на неговото 
пребиваване сред представителите на другия етнос. Каква е точно пропорцията 
зависи от индивидуалните качества на човека, и времето прекарано навън.  
 
Налага се изводът, че след зараждането си всеки един етнос (независимо от това 
колко разнороден е той по своя състав) налага едни и същи черти на своите 
представители, независимо от това дали те са родени в дадена географска област, 
или са дошли там впоследствие. Това е така, защото архангелът, който управлява 
етноса и географската област, населявана от неговите представители, формира по 
свой образ и подобие всеки един свой представител и упражнява влияние върху 
всеки, който се заселва там впоследствие.  
 
За това е важно да се открие изначалният момент на раждането на Българския 
етнос, защото така изработената астрологическа карта оказва влияние върху 
астрологическата карта на всеки един негов представител и ще му влияе на едно 
по-висше ниво. Не само това, но тази карта пряко ще влияе и на представителите на 
другите етноси, които идват да живеят тук за определени периоди от време. А на 
едно още по-високо ниво, тя ще взаимодейства и ще оказва влияние чрез 
милионите български емигранти, на всички останали етноси по света. По същия 
начин картата на еврейския народ оказва влияние върху цялото население на 
земята и това е една от причините този народ да бъде разпръснат по целия свят. 
Една голяма част от българите също бяха принудени да се разпръснат по света след 
събитията от 10-ти ноември 1989 и това съвсем не беше случайно. 
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Точният момент на възникаването на етноса обикновено бива отбелязвано от 
някакво много важно събитие, с което той за първи път заявява на света за своето 
съществуване.  По примера на картата на Австралия това е моментът, когато за 
първи път бял човек стъпва на австралийска земя и я обявява за английска колония. 
Това е направил Джеймс Кук през 1770 г. В картата на САЩ това е моментът, 
когато бели колонизатори за първи път слизат на северно-американския бряг и 
образуват там своята първа колония в гр. Джеймстаун, Вирджиния през 1607 г. В 
примера с картата на България, това е моментът когато древните пра-българи 
преминават р. Дунав и сключават там мирен договор с местното (славянско) 
население. За момент на раждането на новия етнос се приема мигът, когато 
представители на и на българския и на славянския народ извършват специален 
ритуал в полунощ на 24 април 680 г.  
 
 
 

• Определянето на астрологическата карта на етноса на България трябва 
да става на основата на астрологически, а не на исторически 
доказателства. 

 
Когато се изработват карти на особено древни етноси, какъвто е например 
българският, точният момент на възникването на етноса е практически невъзможно 
да се определи по исторически документи. Причината за това е, че историческите 
свидетелства, останали от един или друг летописец, са в значителна степен 
субективни и много често не отразяват точния момент на възникването на този 
етнос. Това се случва поради това, че летописецът често се ръководи от други 
съображения, присъщи на неговата собствена етническа принадлежност, както и 
политическата обстановка в дадения исторически период.  
 
Изработването на една астрологическа карта на една съвременна държава е лесна 
задача, тъй като в наши дни съществуват множество технически средства, които 
документират точния момент на възникването и. Например картата на Руската 
Федерация от 25 декември 1991 г. е изработена точно за момента и мястото, когато 
за първи път се вдига флагът на Федерацията. Това събитие е филмирано и точният 
час може да се изчисли. Обаче преди много векове, когато са възниквали древни 
етноси, (като българския например), нещата са стояли много по-различно. 
Естествено прабългарите и древните славяни не са сключили своя мирен договор 
на мегдана, вдигайки своето общо знаме, заобиколени от телевизионни и фото-
журналисти. По това време прабългарите и славяните не са имали още писменост, 
или нека да кажем така - тяхната писменост изобщо не е имала вида и 
съдържанието на това, което влагаме в смисъла на тази дума днес. При тези народи 
писмеността, такава, каквато я разбираме днес, е възникнала значително по-късно. 
Една голяма част от събитията не са се записвали, защото са били достъпни за 
всички в така наречената „Акашова Хроника“. Писмеността е възникнала едва 
тогава, когато древното ясновидство е започнало постепенно да угасва.  
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От друга страна древните летописци от съседните страни, записали това събитие 
години по-късно, са го отразили по свой субективен начин, съобразявайки се с 
политиката на държавата или управника, под който са се намирали. Тази 
субективност при отразяването на историческите събития е очевидна дори и днес. 
В наши дни средствата за масова информация играят ролята на „летописци“. 
Обърнете внимание как едно и също събитие се отразява по коренно различен 
начин от различните телевизионни канали, в зависимост от това чии интереси 
представлява. За мен беше много интересно да проследявам например начина, по 
който CNN отразяваше работата на Горбачов през годините, когато той беше на 
власт и как същите тези действия се възприемаха в Русия. Докато на запад 
Горбачов беше възприеман като един от най-прогресивните руски лидери и се 
ползваше с огромно уважение и популярност, в собствената си страна той си остана 
човекът, който разби силата и величието на една огромна държава. По тази логика 
аз си мислех, че днес след като Путин е толкова зле представен в западните медии, 
значи се ползва с авторитет и добра популярност в собствената си страна. Това ми 
предположение се потвърди по времето на посещението ми  в Москва през април 
2006 г. Тази динамика се е запазила и досега (2013 г).  
 
Така че едно и също събитие може да се представи от две съвсем различни гледни 
точки, като формално погледнато и двете ще отразяват “истината”. Например две 
различни телевизионни компании могат да направят два различни репортажа, 
озаглавени по един и същи начин – “България днес”, които имат една и съща задача 
– да отразят съвременната българска действителност. Единият репортаж може да 
покаже ромските квартали в България, ниските пенсии, хората просещи по 
улиците, бездомните и т.н. Другият репортаж може да заснеме супер луксозните 
коли по улиците на София, които не могат да се видят дори и по улиците на най-
развитите западни страни, издигащите се непрекъснато нови и красиви постройки, 
свободния пазар, развиващата се инфраструктура, новите линии на метрото, 
райската красота на българската природа, топлото и гостоприемно отношение на 
българина и т.н.  
 
И двата репортажа де факто показват „истината“.  Обаче какво е истината? Оказва 
се, че всяка истина може да има много лица. Мизерия и нищета съществуват във 
всяка една страна по света. Дори и в най-развитата западна страна – САЩ, която 
дава тон и определя почти цялата световна политика, има много повече бездомни и 
безпризорни хора, отколкото може да видите тук, в България. Милиони 
американци живеят по-зле от българите, на прага на бедността и мизерията. Обаче 
винаги, когато се говори за САЩ се показват небостъргачите, Статуята на 
Свободата и разкошът в Ню-Йорк или в Холивуд. Обаче паралелно с това 
съществуват гета за чернокожи, където си е направо опасно да се ходи без оръжие, 
или колежи, където ежегодно млади хора се застрелват един друг в междучасията, 
да не говорим за хилядите бездомни, живеещи в картонени кутии по улиците. Ако 
се направи репораж за всичко това, той ще е много по-ужасяващ от това, което 
може да се заснеме в България. Къде е истината тогава? По думите на Оскар Уайлд 
„Истината много рядко може да се намери в чист вид и никога не е проста за 
разбиране“ 6. 
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Оказва се, че всяка една държава има много лица. Те могат да изглеждат съвсем 
различно, но са лица на един и същи етнос. Всичко зависи от това кой какво гледа, 
с каква цел го прави и чии интереси обслужва. Както няма нито един отделен 
човек, който да няма както положителни така и отрицателни качества, така няма и 
да намерите нито една държава без поне едно красиво и поне едно грозно лице. 
Тези лица се описват в различните медии по различен начин в зависимост от това 
коя е медията и чии интереси обслужва. Ако медията е наета например от 
туристическа фирма, то лицето на държавата изглежда просто нереално красиво, 
също както и манекените, които ни рекламират различни продукти от страниците 
на вестниците и списанията. Ако медията е наета с политическа цел (а такива има 
предостатъчно, както отвън така и отвътре в държавата), то лицето и може да 
изглежда грозно и отблъскващо. И едната и другата форми постигат своята 
определена цел.  
 
Тази двойственост при отразяването на политическите и исторически събития в 
наши дни не е изобщо нещо ново. Нещата в миналото не са стояли по различен 
начин. Империите, които са разполагали с летописци (а това е еквивалентно на 
медиите за масова информация в наши дни) фактически държали монопола върху 
това какво и как да се записва, за да остане в историята точно по един такъв 
начин, който да е удобен именно на тази империя. Много е наивно да се смята, че в 
наши дни един глобален телевизионен канал като CNN например отразява 
събитията в България пък и по света като цяло, без да взема в предвид техните си 
собствени, американски интереси. А що се отнася до частните, издържащите се от 
реклами медии, там истината изобщо не може да бъде от първостепенно значение. 
Доларите на рекламодателите определят каква е „истината“, излъчвана на екрана.  
 
Един от най-фрапантните случаи е описан подробно в статията „Съдът постанови, 
че медиите могат законно да лъжат“ 7от 2003 г. Става въпрос за делото, което FOX 
News заведе срещу своите бивши служители Джейн Ейкр и Стив Уилсън. FOX 
News е собственост на австралийския/американския медиен магнат Руперт Мърдок. 
На него до 2010 г. принадлежеше и българският канал bTV. Докато все още 
работели за FOX през 1997 г. двамата журналисти подготвили материал за вредата 
от определени хормони, разработвани от компанията Monsanto Corporation. Тези 
хормони били давани на кравите, за да може да се увеличи добивът на мляко. 
Впоследствие обаче телевизионната компания решава да измени историята на 
журналистите, за да не загуби милиони долари от реклама на млечни продукти. Те 
обаче не се съгласяват с политиката на компанията да изопачава истината и 
завеждат дело срещу работодателя си. На първото дело те печелят, обаче FOX 
News обжалва под предлога, че няма закон в САЩ който да задължава частните 
медии да съобщават истината в новинарските си емисии. През февруари 2003 г. 
апелативният съд във Флорида признава аргументите им за валидни и постановява, 
че Джейн Ейкр и Стив Уилсън трябва да платят на FOX News сумата от 24.3 
милиона долара, за да въстановят разходите им по адвокати. С това се създава 
прецедентът, че новините по телевизията могат съвсем законно да бъдат 
фалшифицирани или изопачавани.       
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След като дори в наши дни не съществува закон, според който новините трябва да 
бъдат истинни и правдиви, можем да си представим колко лесно е било те да бъдат 
манипулирани в древността. В наши дни „истината“ бива отразена така, както 
желаят тези, които държат парите, но в древността те са държали още и меч в ръка. 
Само с едно движение на сабята лесно е могло да бъде заличена всяка истина. 
Летописците от Византийската империя например дори не са се и старали да 
отразяват историческите събития обективно. За тях е било съвсем естествено да 
описват в своите летописи историята на България по начин, който ще представи 
Византия в по-изгодна светлина пред бъдещите поколения.  
 
Този момент е много добре отразен и в епическия филм “Хан Аспарух”, където по 
един грандиозен начин е описано създаването на българската държава. 
Византийският император отива да преговаря с хан Кубрат и взима с себе си сина 
си Велизарий. Споразумението се осъществява, но като залог прабългарите взимат 
Велизарий, в случай че императорът не удържи на думата си. Така че Велизарий 
живее дълги години с прабългарите и става свидетел на цялото им преселение и на 
основаването на новата българска държава. Отначало той не разбира 
народопсихологията на прабългарите, понеже ги наблюдава с “византийски” очи.  
 
Впоследствие обаче, той усвоява част от народопсихологията на този народ, и 
започва да разбира логиката и дълбокия смисъл на тяхното поведение, понеже 
вижда, че причината за този тип поведение се корени в здравата връзка на този 
народ с духовния свят и Боговете, които го управляват оттам. Може да се каже, че 
Велизарий вследствие на дългите години, прекарани сред българския етнос, става 
частично също и негов представител. След години той се завръща в 
Константинопол и описва съвсем правдиво историческите събития, които е 
преживял лично, заедно с прабългарският народ.  
 
Историята може да се опише най-правдиво именно от един такъв тип хора, 
които по рождение не принадлежат на даден етнос, но поради факта, че са 
живели в продължение на много години сред представителите на този етнос, 
могат да го изучат много добре отвътре, и могат вече като частични 
представители на този етнос да го виждат и изучават обективно.  
 
Летописите на Велизарий обаче биват унищожени от византийския император, 
който няма интерес историята да бъде предадена правдиво. После той възлага тази 
задача на други византийски летописци. Те не са непосредствени свидетели на 
събитията, но са съгласни да ги опишат по съответния начин, изхождайки от 
византийските интереси. Така в хрониките новообразуваната българска държава е 
представена в една съвсем различна светлина. 
 
Безспорно византийците са се възползвали от факта, че тогавашните прабългари и 
славяни не са записвали до голяма степен историята си. По онова време тези 
народи са били все още ясновиждащи и не им е било нужно да записват неща, 
които са били очевидни за всички. А византийците са вече били потопени в 
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материята до такава степен, че духовният свят за много от тях е вече започнал да се 
затваря. Затова и на тях е била нужна писменост. Така че това което е останало 
записано в изворите, е отразявало до голяма степен интересите на Византийската 
империя.  
 
В наши дни теоретически всеки един народ има право да отразява историята, но 
поради липсата на пари пак има един световен център, който ръководи и 
манипулира средствата за масова информация в глобален мащаб. Този център беше 
особено активен по времето на Студената война и направи всичко възможно (при 
това съвсем успешно) да подкопае основите на “развития социализъм” отвътре. 
Известна истина е, че Студената война беше спечелена от Запада фактически 
благодарение на медиите. Социализмът трябваше да падне, но това не стана чрез 
танкове и бомби, а чрез спечелването на медийната война по пътя на убеждението. 
При това Западът защитаваше собствените си интереси, а далеч не интересите на 
страните от източна Европа.  Така че при определянето на такива събития като 
момента на възникване на българския етнос ние трябва крайно предпазливо да се 
отнасяме към всякакъв род византийски, гръцки, римски или каквито и да било 
други свидетелства, уверяващи ни, че нещата са станали именно така, а не иначе.  
 
Има и друг момент – много от съседните народи са имали съвършено друга 
народопсихология, която коренно различно е възприемала това, което се 
извършвало в България. От тяхна гледна точка много от действията, извършвани по 
това време от прабългарите и славяните, с присъщото им за тях естествено 
ясновидство и близост до духовния свят, са били в голяма степен нереазбираеми за 
един византиец или римлянин. Това е така, понеже тези хора, бидейки 
представители на съвсем различен етнос, биха постъпили по един съвсем различен 
начин при същите обстоятелства. Това е напълно разбираемо, тъй като 
ръководещите архангели на двата етноса са съвсем различни.  
 
Както и в земния живот между хората възникват различия, така и в духовния свят 
различията не са напълно преодолени. Всъщност всяка една война между два 
народа е пряко следствие на различия между двата архангела. В духовния свят 
войната се води на астрален план, където смърт не може да настъпи, но във 
физическия свят конфликтът е значително по-груб и страшен. В течение на 
вековете превес взима ту единият, ту другият архангел, което води до доминация 
на единия или на другия народ. Предвидено е през следващите 2000 години в 
епохата на Водолея да се преодолеят различията между народите на основата на 
всемирната, братска Любов. Тук вече ръководеща роля ще играе Христос, който 
живее над архангелите. И действително, обединяването на народите е очевиден 
факт за всеки, който умее обективно да проследява световната история. Този 
процес води началото си отпреди 100 години, когато човечеството започна да 
навлиза в новата епоха.  
 
Но засега различия между народите все още съществуват. Те не се изразяват вече 
във водене на непрекъснати войни, но имат своето изражение в икономическата 
зависимост на едни народи от други. Всъщност причината, поради която едни 
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народи се стремят да доминират други се корени във неразбирането на 
народопсихологията на другия народ, а оттам следва липсата на Любов. Този тип 
поведение е много типичен и при отделния човек. Когато един човек се старае да 
доминира друг, в основата на това поведение почти винаги се намират една или 
повече от следните емоционални линии на поведение: 

 
а). Страх, че ще го загубим. 
б). Липса на увереност, че притежаваме необходимите качества, за да остане 
той при нас доброволно (т.е. ниско самочувствие). 
в). Желание да изградим собственото си щастие на основата на принудата и 
нещастието на някой друг. 

 
Можем детайлно да опишем как всяка една от тези парадигми е обречена на 
провал, поради несъстоятелността си. Страхът е сковаващо чувство и е 
разрушително по своята същност. Следователно, тези които манипулират 
останалите от страх да не ги загубят предварително се обричат на провал, понеже 
се ръководят от деструктивно чувство. Вторият случай е класическо „избиване на 
комплекси“, при което ниското самочувствие бива компенсирано със силови 
действия. Този модел също е обречен на провал, тъй като силовите действия рано 
или късно водят до разрушение. Нищо трайно никога не е било построено чрез 
принуда. Третият сценарий няма бъдеще, понеже щастието на един не може да 
бъде заплатено с нещастието на друг. Бог, като създател на всички хора и на всички 
етноси не може да изпита пълно щастие, докато абсолютно всички части на 
неговото Творение не започнат да съществуват в пълна хармония и разбирателство. 
А това ще се осъществи едва тогава, когато всички хора и всички етноси започнат 
истински да се обичат помежду си.  
 
Това засега може да звучи като утопия, но началото на този процес е вече 
поставено. От началото на миналия век с откриването на планетата Плутон беше 
поставено началото на западната астрология във вида, в който я познаваме днес. 
Тази наука започна да обединява астрологията и психоанализата в едно. За 
изминалите 80 години доста хора вече научиха истините, които изнесохме по-горе 
на примера на отделните хора. Сега остава хората да научат и урока, че същите 
принципи важат и за етносите. В бъдещето общество няма да има доминация на 
един етнос от друг. Тогава хората ще изучават и ще разбират различията в 
народопсихологията си и ще се обичат един друг въпреки различията си.  
 
В момента параноята на доминиращите етноси, вследствие неразбирането на 
чуждата народопсихология е ясно изразена. Това намира отражение дори в 
законодателството. Западните бизнесмени пристигат в България и се чудят, защо 
тук нещата се поставени по един съвсем различен начин, спрямо практиката в 
техните собствени страни. Но българският дух и народопсихология имат своите 
корени в една хилядолетна история, където са здраво свързани с духовното и с 
духовния свят. Тази връзка е запазена до голяма степен дори и днес. В същото 
време на един американец например, принадлежащ към млад и меркантилен етнос, 
са му съвсем непонятни много от елементите на българската народопсихология.  
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Това неразбиране на един етнос от друг се отразява, разбира се, и в медиите, тъй 
като и журналистите волю-неволю са представители на определен етнос. За етнос, 
за който материалното благоденствие и парите стоят над всичко, е непонятно 
поведението на древни етноси с дълбоки духовни корени като българския или 
руския. Така че доказването на момента на образуване на българския етнос на 
базата на някакви бележки и записки от един или друг летописец от съседна 
държава е не само неправилно, но може смело да се каже, че е напълно погрешно. 
Такъв подход може да доведе до редица грешни изводи за собствената ни история. 
Той също може да има плачевни последствия за нас, които като етнос с такава 
готовност се доверяваме на историческите “доказателства”, предоставяни ни отвън. 
Датата, часът и мястото на раждане на нашия етнос са записани в звездите, а 
не в записките на чуждестраните летописци.  Картата на етноса на България 
трябва да се изработи и докаже само от астрологическа, а не от историческа 
гледна точка и целта на този доклад е именно тази – да докаже на основата на 
астрологически методи, че картата на етноса на Българския народ е именно тази, 
предложена от Михаил Борисович Левин.  
 
Тук може да възникне въпросът, че Левин не е българин, обаче удивително много 
са случаите, когато важни национални въпроси в историята на България са били 
решавани с помощта на руската школа. Причините за това са, че българският и 
руският етноси на едно по-високо ниво имат общ произход. Независимо че това са 
два отделни етноса със специфична народопосихология, те все пак имат общи 
славянски корени. Архангелите, които ръководят българския и руския етноси 
произлизат от други още по-висши духовни същества – това са йерархиите на 
архаите. Оттук и връзката на двата етноса, при която те взаимно си помагат, за да 
могат да изпълнят заедно своята обща глобална мисия за човечеството.  
 
Поради тази причина руският етнос заимства първо от нас азбуката, която има 
откровено божествен произход, а впоследствие българският етнос получава 
свободата си и независимостта си с помощта на руския етнос. Както на личен план 
по-големият брат първо помага на по-малкия да се научи да чете и пише, така и по-
малкият брат впоследствие, бидейки по-млад и силен, помага на големия да се 
освободи от оковите, които са го стягали с векове. Само че на степентта на архаите 
времето тече много по-различно отколкото във физическия свят и това, което за нас 
се измерва с векове, за тях се измерва с няколко години.  
 
А лично Левин е кармично свързан със съдбата на България и това може да се 
прочете в неговата натална карта. Неслучайно този човек (пък и неговата жена) са 
се научили да говорят перфектно български език и многократно са посещавали 
нашата страна. Това е свързано с личната карма на това семейство, което макар 
през това прераждане да е родено като част от руския етнос, не е прекъснало 
връзката си, която кармично го свързва със съдбата и историята на българския 
народ. Нещата и обстоятелствата са били различни, но мисията си остава същата.  
Така че нещата трябва да се приемат на една по-висока степен, защото да се 
възприема този човек чисто по външен принцип като чужденец е просто една 
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нелепост. За този, който е добре запознат с кармическата астрология, пада булото 
на мистерията зад външната обвивка и нещата се виждат през различните 
прераждания и връзката им с това, което се извършва сега.  
 
Замислете се само за момент, възможно ли е един човек, който никога в 
предишните си превъплащения не е имал каквото и да било отношение към 
астрологията изведвъж да се събуди в един прекрасен ден и от нямане какво да 
прави да стане водещ астролог? А после и ректор на академия по астрология. А 
после и учител на цяло поколение дипломирани (славянски) астролози, както в 
Русия, така и в България. И това става „по случайност“ именно тогава, когато 
астрологичните среди в България бяха толкова силно разединени, че се наложи 
именно този човек (уж външно погледнато чужденец) да ги обедени по един такъв 
елегантен начин, като им показа тяхната собствена карта на етноса. Ако всичко 
това ставаше случайно, защо тогава в главата на Левин не се зароди астрологичната 
карта на полския или на унгарския етноси? И защо в духовен план той остава 
свързан така силно именно с България, а не с някоя друга страна? Така че ние само 
можем да бъдем благодарни на Левин за това, че дори и в това му прераждане той 
остава свързан с българския етнос и му помага чрез изработването на една толкова 
чудно замислена и удивително точно работеща астрологична карта.   
   
 
 

• При изработването на карта на България трябва да се имат предвид 
определени езотерически истини, свързани с качествено отличаващия 
се от нашия светоглед на прабългарите и славяните, характерен за 
периода отпреди 1300 години.  

 
При изработването на астрологическата карта на България трябва да имаме 
предвид, че психологията на хората отпреди 1300 години е била коренно различна 
от тази на съвременния човек. Който си мисли, че светоусещането на хората тогава 
е било същото като на съвременните хора, само че при други външни условия, 
дълбоко се заблуждава. Това, което ни заобикаля в материалния свят, е отражение 
на нашето светоусещане и народопсихология, а не обратното. Първо се променя 
светоусещането. Това е духовен процес. Хората се развиват и еволюират под 
ръководството на мъдри духовни същества. Например, народите се развиват под 
ръководството на архангелите. В резултат на извършената вече духовна еволюция 
хората започват да променят и обкръжаващия ги материален свят. По този начин те 
го привеждат в съответствие с промените, които вече са настъпили за тях в духовен 
план.  
 
Да вземем като пример един много развит духовен човек, един светия. Обикновено 
това са хора, които с цялото си външно поведение изразяват тази духовност по 
един съвсем очевиден начин – не ядат месо, не пият алкохол, не прелюбодействат, 
живеят изключително скромно и с цялото си поведение излъчват любов към 
другите хора. При това става дума за любов не не личен план, а към човечеството 
като цяло и към цялата жива и нежива природа, като едно материално проявление 
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на Божията воля. Това поведение обаче е външно отражение на една изключително 
висока степен на духовно развитие, достигната във вътрешен план. Ако един 
обикновен човек не е достигнал тази степен на развитие, за него просто няма 
никакъв смисъл да се насилва да имитира светия човек, защото дори и да спре да 
употребява алкохол и да се отказва насилствено от яденето на месо, той пак няма 
да може да достигне духовната степен на светията. Външното поведение е резултат 
от вътрешното развитие, а не обратното.  
 
Като друг един пример можем да посочим, че в една определена много висока 
степен на духовно развитие в източната йога, може да се стигне до състояние, при 
което духът се извисява толкова нависоко, че дори и тялото преодолява земната 
гравитация и се издига на известна височина от земята. Този процес е известен като 
левитация. Левитацията обаче е следствие на достигнато определено много високо 
духовно развитие. Да речем, че един човек намиращ се на ниско духовно ниво 
реши да се занимава със споменатия вид йогизъм, воден от желанието си да може 
да шашне приятелите си с новите си способности. Или да речем, че той е 
ръководен от стремежа да се появи като сензация по страниците на вестниците. 
Ако това е неговата мотивация, той никога не би могъл да се издигне дори и на 
милиметър от земята. Получава се така, защото за този човек крайната цел е 
левитацията. Но той не разбира, че левитацията никога не може да се постигне като 
крайна цел. Тя е просто едно следствие на достигнато високо ниво на духовно 
развитие. Духът се развива, а тялото го следва, не обратното. 
 
Така е и с народите. Всичко, построено в материалния свят от даден етнос, е 
отражение на неговото духовно развитие. Поставете един етнос при различни 
материални обстоятелства и той след време пак ще промени външната 
действителност така, че тя да отразява духовното му развитие. В Австралия 
например са правени многократни опити да се даде възможност на аборигените да 
живеят в идеални материални условия. Настанявани са били в разкошни къщички, 
с градинки и фонтанчета отпред. Обзавеждали са им къщите по последна мода, 
каквато може да се види само в каталозите Некерман. Разпределяли са ги така, че 
всеки абориген да си има отделна стая. След време при проверките са 
установявали, че те пак са се преместили да живеят всичките, наблъскани в една от 
стаите, типично за родово-племенните им взаимоотношения. От мебелите не е 
останало почти нищо, защото са били използвани за отопление през зимата. В 
крайна сметка са заварвали аборигените да спят всички заедно на пода, при 
санитарни условия които биха били изобщо недопустими за един бял човек, но 
които устройват представителите на този етнос.  
 
Подобни експерименти се правеха и по времето на социалистическа България, пък 
и в наши дни, като те имаха за цел да приобщят ромското население и да подобрят 
стандарта му на живот. Тези експерименти дадоха аналогични резултати. Всичко 
това показва, че цялата материална действителност, обкръжаваща даден етнос, е 
отражение на неговото душевно-духовно развитие, а не обратното. Механичната 
промяна на обкръжаващия свят не води до промяна на духа. Затова след време 
етносът постепенно отново променя материалния свят пак в същата форма, в която 
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е бил изначално, понеже тя е тази, която правилно отразява неговата 
народопсихология. Духовното предопределя материалното, а не обратното. Това е 
валидно както за отделния човек, така и за етносите.  
 
Този важен извод може да се използва много успешно за изследване на 
народопсихологията на даден етнос в миналото, понеже материалната база 
присъща на етноса в миналото може да се използва, за да се съди за духовното му 
развитие  по времето, когато е създавал дадените предмети. По останали постройки 
или предмети на бита може да се съди за духовната степен, мироглед и 
народопсихология на етноса от дадената епоха. Древните българи и славяни по 
времето, когато са образували българската държава, до голяма степен не са имали 
способността на днешния човек да разсъждава логически и да вади заключения на 
основата на факти и доказателства. Това е отразено в предметите, останали от тази 
епоха. Повечето от тях са имали една много силна връзка с духовния свят, която те 
са притежавали по рождение. Те са били до голяма степен ясновиждащи, тоест 
способни да възприемат непостредствено етерния и астралния свят. Това е било за 
тях едно съвсем нормално състояние. В техните постъпки те не са се ръководели от 
логика и съждения, а от това което непосредствено са наблюдавали в духовния 
свят.  
 
Понеже те са били, така да се каже, на “ти” с духовния свят, те не са полагали и 
особени усилия да развиват и променят обкръжаващата ги материална 
действителност. Техните Богове, т.е. съществата които са ги управлявали от 
духовния свят са били постоянно изправени пред техния поглед и са ги ръководели 
съвсем непосредствено. Това е давало на прабългарите някои определени 
преимущества, но в същото време ги е лишавало от нещо друго. Например, един 
народ добре запознат със законите на духовния свят знае много добре, че след като 
един етнос е веднъж създаден, това означава, че духовният свят поема строгото 
задължение да се грижи за него. От една страна това е добре, понеже етносът 
получава директна протекция, така да се каже „свише“, но от друга страна един 
такъв етнос не е склонен да работи прекалено усърдно във физическия свят, за да 
се издържа. 
 
Духовният свят създава материалния и има задължението да осигури препитание 
на съществата, които създава. Това е една истина, която е вече почти забравена от 
хората днес, на които е присъщ днешният материалистичен светоглед. Но този 
закон има потвърждение във всичко, което ни заобикаля в природата. Вие няма да 
намерите нито едно животно, което да живее свободно в природата и да умре от 
глад, понеже не може да си намери храна. След като представителят на този вид е 
създаден, природата (под това се разбира съзидателният духовен свят, който стои 
зад създадената материална природа) е длъжна да обезпечи препитание на този 
вид, дотолкова доколкото това съответства на целите и задачите на вида. В 
природата (без намесата на човека) не е създаден нито един бръмбар повече или 
по-малко от точния им брой, който трябва да съществува в момента.   
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Усещайки това, древният български етнос не се е старал да се обезпечава в 
материален план, понеже е знаел, че духовният свят е задължен да му осигури 
препитание. Поради тази причина, този етнос е водил неоседнал начин на живот. 
Коневъдството и преместването от място на място (там, където е имало повече 
храна) са били водещите мотиви в бита на този етнос. Виждаме пак, че 
материалното обкръжение на етноса е отражение на народопсихологията, на духа.  
 
В същото време за византийския етнос е бил присъщ един съвсем различен начин 
на живот, понеже за тях древното ясновидство е вече било в голяма степен 
угаснало. Тъй като за тях вратата към духовния свят е била, така да се каже, вече 
почти затворена, византийският етнос започва да се обосновава в материален 
аспект. Това е така, защото при затворена връзка с духовния свят се появява 
страхът, че етносът няма да оцелее, ако не е обезпечен материално. От тук 
произтича и стремежът към солидното обезпечаване на материален план, 
построяването на пищни дворци и трупането на материални богатства. А 
манипулацията на съседните страни и народи, която възниква в тази империя и 
бива доведена от византийците почти до виртуозност се прави отново с крайна цел 
натрупване на още повече материални богатства. По този начин византийският 
етнос е обезпечавал, така да се каже, тила си, за да може да се запази той през 
вековете. Но, както вече споменахме, манипулацията на един етнос от друг, когато 
той е ръководен от страх никога не дава трайни резултати. Стремежът да се 
построи щастието на един етнос върху нещастието на друг също води до неминуем 
крах. Независимо колко силна и богата е една империя, тя не може да 
просъществува трайно на този прицип. Между впрочем, съвременната западна 
цивилизация все още има да усвои този прост урок по най-трудния начин. 
 
Виждаме, че двата етноса – българският и византийският, са диаметрално 
противоположни. Основната разлика е, че докато единият народ е здраво свързан с 
духовния свят и не иска да изгражда материалния, точно обратното е валидно за 
другия етнос. Оттук произтичат и разликите в материалната действителност, 
заобикаляща двата етноса. За византийците българите са неопитомени, диви и 
примитивни, докато те се смятат за “цивилизовани”. В същото време прабългарите 
и славяните не могат да разберат защо е този ламтеж за материално богатство, 
типичен за Византийската империя. Те са виждали материалния свят като нещо 
преходно и илюзорно. Истинският свят за тях се е откривал в духовен план. Затова 
тяхното светоусещане е било такова, че те са се старали да не обръщат голямо 
внимание на материалния свят. Всъщност, те дори странели от него, тъй като 
съзнавали неговата илюзорност. Тяхната народопсихология ги карала да избягат от 
физическия свят и да се стремят към истинския, духовен свят от който са дошли. 
Тези народи не са могли да усетят един дворец например, независимо колко 
разкошен е той, като свой истински дом. Те съзнавали преходността на всичко 
материално. Те знаели, че техният истински, постоянен дом се намира в духовния 
свят. Материалното те са възприемали като една “мая”, една илюзия, една така да 
се каже измама, която не само не представя реално истинските неща, но дори 
напротив - изопачава ги и ни подвежда.  
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Това разделение на две, така да се каже, диаметрално противоположни отправни 
точки в една народопсихология може да се наблюдава дори и днес, когато се 
изучават етносите например на американския и на руския народи. Докато в САЩ 
акцентът е поставен върху максимални удобства в материалния свят, понеже за 
този народ връзката с духовния свят е до голяма степен прекъсната, то за руския 
народ е вярно точно обратното. Силната връзка на този народ с духовния свят се 
проявява като мизерна материална база. Американците и до ден днешен не могат 
да се начудят защо руснаците при наличието на толкова много природни богатства 
в тяхната страна – злато, диаманти, полезни изкопаеми, нефт и т.н. продължават да 
водят в болшинството си едно крайно скромно материално съществувание. 
Отговорът е: понеже те не искат. Ако етносът беше устроен по “американски”, 
то и външната действителност щеше много бързо да се промени и да стане по 
западен образец. Голяма част от руснаците обаче знаят съзнателно или 
подсъзнателно, че прекаленото разточителство в материален план често води до 
принудителна изолация на етноса от духовния свят. От друга страна духът се 
развива изключително бързо тогава, когато трябва да преодолява трудности в 
материалния живот. Поради тази причина външната действителност в Русия е 
приведена във вид, съответстващ на целите и задачите на духовното развитие на 
руския етнос и си е такава вече от столетия насам с минимален шанс нещо да се 
измени значително в обозримо бъдеще.  
 
Ситуацията в България не е коренно различна от тази в Русия понеже, както 
казахме вече, тези два етноса имат общи корени в духовния свят. Различното е, че 
България в географски и в духовен план се намира по-близо до западния свят. 
Следователно материалната действителност при нас ще се промени по-бързо. 
Подобряването на материалния стандарт в България е практически неизбежен 
процес. Нашата страна много скоро все повече и повече ще заприличва на райска 
градина, понеже в духовен план вече съвсем ясно се забелязва едно силно 
откъсване на една голяма част на етноса от духовния свят. Колкото по-слаба става 
връзката на етноса с духовното, толкова повече ще се облагородява външната 
материална действителност. Особено младото поколение в България (с изключение 
на така наречените деца-индиго) в болшинството си има много слаба връзка с 
духовния свят. Това се проявява като едно поколение на Coca-Cola, McDonalds, 
модерни джинси, последен модел gsm-и и т.н. Така че подобряването на 
материалната база на българския етнос, и неговото така да се каже 
“американизиране” е неизбежно и в съвсем обозримо бъдеще ще става все по-
очевидно за всички.  
 
Винаги материалната база на един етнос следва духовното развитие. Всъщност 
процесът на материализация и “вживяване” в материалния свя е не само оправдан, 
но и крайно нужен за човечеството като цяло. Благодарение на него хората 
започнаха да създават огромно изобилие на материални блага. Целта е те да станат 
напълно независими и да не им е нужно да разчитат повече на духовния свят за 
своето препитание. Споменахме, че след като вече е създал един етнос, духовният 
свят поема задължението да се грижи за него. Обаче след известно време, този 
етнос би трябвало да започне и сам да се грижи за себе си.  
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Ситуацията е подобна на децата в едно семейство. Естествено е родителите да 
полагат ежечасни грижи за едно новородено бебе. Когато то поотрасне малко, 
грижите по него започват да намаляват, след това то тръгва на детска градина, на 
училище, за него може да се грижат по-големите братчета или сестричета. Накрая, 
когато детето е вече напълно пораснало и навършило пълнолетие, родителите би 
трябвало да прекратят финансовата си подкрепа, за да може то само да си изкарва 
прехраната. Дори, в едно по-далечно бъдеще тези хора би трябвало да поемат 
грижата за родителите си. Така е и с етносите. Първоначално духовният свят се 
грижи за тях, но с течение на времето те би трябвало все повече и повече да 
започнат да се грижат за самите себе си, докато накрая станат напълно 
самостоятелни. Именно поради тази причина духовния свят е започнал в миналото 
постепенно да затваря вратите си пред човечеството. Оставени сами на себе си 
хората били принудени да започнат сами да се издържат. 
 
Всъщност причините за това защо се развиват историческите процеси именно по 
този начин датират от времето, когато Христовото същество се въплатява на 
земята. По специално необходимостта от този исторически развой се заражда от 
момента, който е описан в Библията като изкушението на Христос. Сцената с 
изкушението започва с това, че Христовото същество намиращо се за първи път в 
човешко тяло се отправя към пустинята, където в пълно усамотение трябваше да 
започне борбата с Луцифер (господарят на земния астрален свят) и Ариман 
(господарят на земният физически свят).  
 
Пръв към Христос пристъпва Луцифер, който му показва цялото великолепие на 
астралния свят, тоест предлага му всички възможни удоволствия, които човек 
може да изпита на земята и то в колосално количество. В замяна Луцифер иска да 
бъде признат за истински Бог. Но идвайки от духовните светове Христос отблъсква 
тази атака. После второто изкушение Луцифер предприема съвместно с Ариман. Те 
заедно му предлагат да се хвърли от скалата, като първият влияе върху неговото 
високомерие, а вторият върху неговия страх. Но понеже тези две свръхсетивни 
същества в атаките си един вид се противопоставят един на друг, Христос успява 
успешно да ги постави в равновесие и по този начин да се избави и от второто 
изкушение. Тогава обаче идва ред на третото, последно изкушение, което Ариман 
предприема сам. По думите на Рудолф Щайнер: 
 

Тогава Ариман каза: Луцифер, аз нямам нужда от теб, ти само ми пречиш и 
не подпомагаш, а спъваш моите действия. Аз ще Го изкуша сам! Веднага 
след това Ариман отпрати Луцифер и сам предприе последната атака, 
изричайки онези думи, отзвук от които намираме и в Евангелието на Матей: 
Искаш ли да прославиш божествените сили, тогава превърни минералите в 
хляб, или както е казано в Евангелието: Заповядай на тези камъни да станат 
хлябове! 
 
Тогава Христовото Същество каза на Ариман: Хората живеят не само с 
хляб, но и с всичко онова, което идва от духовните светове. А Христос 
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знаеше това най-добре, понеже току-що беше слязъл от духовните светове. 
Но Ариман възрази: Може би Ти имаш право. Обаче фактът че си прав и 
доколкото си прав, не ми пречи да имам известна власт над Теб. Ти знаеш 
само това, на което е способен слизащия от висините Дух. Но Ти още не 
познаваш човешкия свят. Тук долу, в човешкия свят има и съвсем други 
хора, които наистина се нуждаят от превръщането на камъните в хляб, 
понеже за тях е невъзможно да се изхранват от Духа. 
 
Да, точно сега Ариман каза на Христос нещо, което Богът, току-що стъпил 
на Земята, все още не можеше да знае. Той не знаеше, че тук, долу, 
минералите, металът трябва да бъдат превръщани в пари, за да имат хората 
хляб. Тогава Ариман допълни, че тук, долу на Земята, бедните хора са 
принудени да се изхранват с помощта на парите. Да, в този смисъл Ариман 
все още притежаваше известна власт. И аз каза Ариман ще се възползвам от 
тази власт! 
 
Ето как протече в действителност историята с Изкушението. Следователно, 
тук остава нещо недоизяснено. Да, въпросите не бяха разрешени 
окончателно; разрешени бяха въпросите на Луцифер, но не и тези на 
Ариман. За да бъдат разрешени, необходимо беше още нещо.8  

 
В тези думи се крие една голяма езотерична тайна. Съществата, обитаващи 
духовните светове нямат нужда от прехрана. Всяко същество изградено от етерна, 
астрална и други по-финни материи могат да съществуват спокойно без да имат 
нужда да ядат, за да поддържат живота си. Но на физическото тяло му е нужна 
храна и именно в това отношение Ариман има власт. Той е този, който управлява 
всичко, изградено от материя, включително храната и парите. За да могат да се 
изхранват, на човешките същества им е нужно да работят, за да могат да превръщат 
„камъните в хляб“. Поради тази причина на Ариман трябваше да се даде 
изключително голяма власт над хората, за да може това трето изкушение да се 
разреши окончателно. Всичко, което в живота на хората е навлязло като пари, 
всъщност не е нищо друго, освен ариманическо влияние.  Целта е неговото влияние 
да стане толкова голямо, че тогава материалните блага да потекат като от рог на 
изобилието. Едва след като се извърши докрай този процес, третото последно 
изкушение на Христос ще бъде преодоляно, чрез нова социална подредба на 
обществения строй. 
 
Тогава стъпвайки върху една здрава материална база човечеството трябва да 
отправи своя поглед обратно нагоре към духовния свят, но този път не в едно 
атавистично, ясновиждащо, замъглено съзнание (както е било при прабългарите и 
славяните), а ползвайки се с всичките достижения на съвременната наука и 
техника. Новото човечество трябва да преоткрие духовния свят в едно будно, 
дневно, ясно и логическо съзнание.  Това обаче може да се извърши само тогава, 
когато е изградена една изключително стабилна материална база, а за да можеше да 
стане това, духовният свят трябваше временно да затвори вратите си пред 
човечеството. 
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Древният прабългарски народ по времето, когато е основал новата си държава, е 
бил все още до голяма степен ясновиждащ, за разлика от византийския народ. 
Виждаме, че прабългарите в изключителна степен са се ръководели в своите 
действия от посланията, които са получавали от духовния свят. Фактически по това 
време не е било извършвано абсолютно нищо, ако не е имало потвърждение от 
духовния свят. Не само това, но и народът като цяло не е подлагал тези послания на 
никакви съмнения, понеже духовният свят е бил открит за повечето представители 
на този етнос, а не само на определена група избрани жреци. Вярно е, че жреците 
са имали една още по-силна връзка с духовния свят и са прониквали до области, 
където обикновените хора не са имали достъп, но като цяло основните послания и 
направления от духовния свят са били достъпни за всички.  
 
Ако си спомняте от филма "Хан Аспарух" целият прабългарски народ се разделя на 
три части и поема в три посоки, поради това, че кръвта на жертвеното куче им 
показва, че това е, което те трябва да направят. Години наред след това този народ 
търпи лишения и минава през множество премеждия, но не поставя под съмнение 
посланието от духовния свят. Това е нещо, което може да бъде направено само от 
етнос, който е в състояние непостредствено да наблюдава своя архангел – водител. 
За днешния човек с модерно светоусещане подобна жертва е напълно невъзможна, 
понеже преди да предприеме каквото и да било той ще започне да търси 
"доказателствата" защо трябва да постъпи така в материалния свят, тъй като не 
може да вижда вече в духовния. Затова и всяко едно действие на който и да било 
политик в България се подлага веднага на съмнение.  
 
Представете си само за момент, че в наши дни Премиерът реши да пресели 
българския народ на друго място. Това означава, че всеки трябва да остави зад себе 
си къщата си и притежанията си, да тръгне на път и години наред да търпи 
лишения и да понася трудности. Но това е напълно невъзможно! В наши дни това е 
един абсурд, защото ние веднага ще започнем да търсим “доказателството” и 
логическото обяснение в името на какво е нужно да правим това. Обаче преди 1300 
години това е станало именно така и то не защото българският народ е имал такова 
огромно доверие към личността на Хан Аспарух, а защото всеки е виждал с 
духовните си очи, че именно това е волята на духовния им водач, и че именно така 
трябва да се постъпи.  
  
Тези езотерични истини трябва да се имат предвид при изработването на картата на 
българския етнос. Ако ние просто си представяме че прабългарският народ е имал 
същото светоусещане което ние имаме днес, само че при други външни условия, 
ние просто няма да можем да стигнем до никъде. Не само това, но ние ще направим 
основна грешка да си опитваме да си обясняваме постъпките на древните българи и 
славяни по един логически начин. В тяхното поведение няма да намерите никаква 
логика. Логика може да се търси само в постъпките на съвременното човечество, 
понеже когато изчезва виждането на духовния свят се появява логиката и 
мисленето. Древните българи не са притежавали логика, защото логика не е 
необходима тогава когато ти пряко наблюдаваш резултатите от своите действия в 
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духовния свят. В своите действия прабългарският и славянският етноси са били 
ръководени директно от духовния свят, а един ясновиждащ народ не подлага на 
съмнение и на логическо обяснение волята на своите Богове. Той просто им се 
подчинява, понеже знае, че е рожба на тези Богове. А Боговете знаят много по-
добре от хората как трябва да се посъпи в една или друга ситуация.  
 
Затова и цялото преселение на прабългарите, и съюзът им със славяните, и 
основаването на новата държава с център Плиска имат подчертано мистичен 
характер и нито може, нито трябва да се обясняват логически от съвременните 
историци. Без разкриване на дълбоките духовни връзки на този народ с духовния 
свят и ръководещите го оттам духовни същества, ние днес не можем да си обясним 
логически абсолютно нищо в поведението на този народ. Нито датата 24 април 680 
година е избрана случайно, нито мястото Плиска, където е сключен мирният 
договор. Неслучайно прабългарите не бързат да пресекат Дунава, а прекарват 
известно време на северния бряг – защото новата държава трябва да се “роди” 
именно по това време и на това място, което най-правилно съответства на целите и 
задачите на този етнос които му предстоят от там нататък.  
 
Подобно изчакване е характерно при формирането и на други етноси. Корабът на 
капитан Кук например плува доста дни покрай австралийския бряг, докато намери 
подходящо място да пусне котва. Накрая моряците стъпват за първи път на 
австралийския бряг в района на Ботани бей, което е в сърцето на днешен Сидни. 
Точното време и място, където се извършват тези неща никога не е случайно.    
 
Самият договор, който се сключва от прабългарите и славяните, има също 
подчертано мистичен характер. Който си мисли, че това което е станало на тази 
дата, по нещо наподобява сключването на договор между двама политици в наши 
дни, дълбоко се заблуждава. И прабългарите и славяните са имали посланието от 
духовния свят много години преди това събитие да се случи и са го очаквали. 
Избрани са датата и моментът, които най-точно съответстват на целите и задачите 
на новия етнос. Този избор не е станал, както това се прави сега, с гласуване, а чрез 
директно, така да се каже, “нареждане” от духовния свят. Самата процедура по 
сключването на договора по нищо не е наподобявала сключването на един 
съвременен договор. Това, което е станало, може да се нарече един мистичен, дори 
по-скоро един магически ритуал. В моите медитации в съзнанието ми често 
изплува една и съща картина. Двама жреци – единият от страната на прабългарите, 
а другият от страната на славяните, провеждат един специален ритуален обред. По 
време на този обред на духовно ниво се извършва сливане на двата етноса в един. 
Под това се разбира сливане в астрален план на двата ръководещи ги архангела в 
един.  
 
Дори и часът  по картата на Левин (23.56 ч) показва, че ритуалът е извършен в 
полунощ. Древните прабългари и славяни явно са имали доста добър усет кога 
точно настъпва полунощ и са извършили ритуала точно в определеното време. 
Според мен и от двете страни е принесено в жертва животно и кръвта на двете 
жертвени животни се е смесила. Това също съвсем не е случайно, защото в 
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материален план кръвта е пряк символ на индивидуалността – на Аза, а на 
мунданен план символизира индивидуалността на етноса. Подобни ритуали, в 
които се е пренасяла в жертва кръвта на дадено животно (символизираща 
индивидуалността на етноса) са се използвали в древността. Същността на ритуала 
по време на християнството се запазва, но в жертва се принася хляб и вино, като 
хлябът символизира тялото, а виното символизира кръвта на Христос.  
 
В езическия обред, при който се е извършило фактически основаването на 
българската държава се е използвала истинска кръв, с тази разлика, че са били 
пренесени в жертва не едно, а две животни и смесването на тяхната кръв е 
символизирало смесването на кръвта на двата народа, както е станало и в 
последствие. В езотеричен план това означава, че от две индивидуалности се прави 
една. Всяка една от страните се отказва доброволно от собствената си 
индивидуалност, в името на това да се създаде една нова обща индивидуалност, 
тъй като тя по-добре може да разреши определени задачи, отколкото всяка една 
отделна индивидуалност сама по себе си. Нещо подобно се е случило и на 24 април 
680 г. в 23.56 ч. на мястото, което наричаме днес Плиска. А и самото място не е 
избрано случайно. То е било духовен център, където и преди това са се разигравали 
определени важни мистерии, имащи определено окултен характер.  
 
Подхождайки така към картата на България ние сме вече в положение да осмислим 
правилно събитията, разиграли се по онова време. Така ние стъпваме на една 
здрава почва, върху която да изградим съвременните си съждения и представи. А 
иначе, без тази подготовка, ние можем да загубим години в пусти логически 
разсъждения кой вестоносец откъде минал с коня си и какво правил по пътя си, 
докато стигнал до Константинопол, за да обяви създаването на Българската 
държава. А и самото обявяване на новата българска държава от сирийския 
презвитер Константин на 16-то заседание на VI Вселенски събор в Константинопол 
на 6-ти август 681 г., макар че се приема от историците като акт за официално 
признаване на българската държава не може да се приеме за момент на 
възникването на българския етнос, тъй като това събитие вече се е извършило 
година преди това при споменатия мистичен ритуал.  
 
Не може датата на признаването на един етнос отвън да се приема за официална 
дата за възникването на самия етнос. Първите бели колонизатори заселват 
североамериканския континент през 1607 г. Англия признава независимостта на 
Америка през 1783 г. Можем ли да кажем тогава, че американският етнос не е 
съществувал дотогава, докато Англия не го е признала отвън? Така че, когато 
подхождаме сериозно към едни толкова важни, духовно-езотерични процеси, 
извършили се преди повече от 1300 години, трябва да загърбим до определена 
степен логиката присъща на модерното ни светоусещане. Трябва да престанем да 
се ровим в бележки и свитъци, а да докажем точния момент за възникването на 
българския етнос на основата на астрологията. Този момент няма как да бъде 
записан в пергаментите на чуждестранните летописци, тъй като той е окултен по 
своята същност. Обаче ние можем да го видим записан в звездите и отразен в 
картата на българския етнос.    
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 II. Обосновка на картата  
 
Определяне на Асцендента 
 
Знае се традиционно, че България се намира под управлението на астрологичния 
знак Козирог. Когато се казва, че една страна се управлява от даден знак, се има 
впредвид, че този знак е много силно представен в картата и в народопсихологията 
на дадения етнос. Обикновенно това е или слънчевият знак или Асцендeнтът, но 
често още няколко други планети присъстват в него, като по този начин влиянието 
му силно изпъква. В картата на един типично водолейски етнос като руския 
например виждаме, че Водолей е на Асцендента, Нептун е във Водолей в първи 
дом, където се намират също така още и Плутон и Южния Лунен Възел. В картата 
на Австралия асцендентът е Стрелец, управителят на Асцендента – Юпитер е също 
в Стрелец и е разположен в първи дом. В картата на американския етнос има 
струпване на шест планети в Близнаци. По подобен начин стоят нещата и в картите 
на много други страни. Така че виждаме, че основният мотив в картата на етноса е 
обикновено представен като много силно влияние или на асцендента или на 
слънцето в определен знак или дом. Левин също приема този довод при 
изработването на астрологическата карта на България и поставя Козирог на 
Асцендента, като се ръководи от следните съображения: 
 
 

• Асцендентът определя географската територия на страната 
 
Тъй като територията на страната се определя от знака на асцендента то и това как 
една държава ще изглежда в географско отношение се определя до голяма степен 
от характеристиките на този знак. Например Русия и САЩ имат Водолей на 
асцендента, който е въздушен знак. Въздушните знаци имат тенденция да се 
разпростират географски по ширина.  Не е учудващо, че и двете страни имат 
огромна територия. Русия води първенството като най-голяма държава по 
територия в света, а САЩ е на трето място след Канада и Китай. Но Водолей е 
също фиксиран знак, затова може да се забележи, че на тези територии практически 
малко се променя нещо в природата по хоризонтал. Още повече, че управителят на 
асцендента Уран се намира в  Рак – знак стремящ се към запазване и съхранение на 
съществуващото положение. Например в Сибир има огромни области, където може 
да пътувате с часове, но ще забележите много малка промяна в ландшафта. Същото 
може да се каже за огромните прерийни и равнинни области в Америка. Докато в 
България например се редуват и равнини, и планини, и реки, и море, и езера и 
минавайки някакви си 50 км. ландшафтът се променя радикално. Независимо, че е 
много красив на протежение на хиляди километри ландшафтът на Русия 
практически не се променя, а е фиксиран горе-долу около определен тип природа. 
Така че развивката на примера на руската и американските карти с въздушен и 
фиксиран Асцендент Водолей е хоризонтална и непроменчива, докато в България, 
която е със земен и кардинален асцендент Козирог, развивката е вертикална и 
променчива.  
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В картата на САЩ управителят на асцендента се намира в Близнаци, който е двоен 
знак. Освен това в Близнаци има струпване на общо шест планети. Всичко това се 
отразява върху ландшафта на страната и тя придобива известна двойнственост. 
Страната има ясно обособена източна и западна част. Тропическата природа в 
Маями е противоположна на континенталния климат в Ню Йорк, а постоянните 
валежи и студеният климат да речем в Сиатъл са диаметрално противоположни на 
екваториалния климат в Хаваите. Същото може да се каже и за Аляска, Чикаго, 
Тексас и т.н. В САЩ много силно се чувства например разликата между Севера и 
Юга. Независимо, че са минали толкова години от войната между тези две части на 
страната и до днес може да се забележи коренна разлика в начина на живот, в 
зависимост от това дали човек живее в северните или в южните щати. Дори и 
географски природата е доста по-различна в тези две части – тропически или 
субтропически климат на юг и континентален на север.  
 
Изхождайки от тези съображения, Левин решава да построи картата на България с 
Асц. Козирог, понеже този знак съвсем точно отразява нашата страна в географско 
отношение. Тъй като Козирог се управлява от Сатурн, а това е планетата, която 
винаги се старае да ограничава, лимитира и да поставя точно определени тесни 
рамки на всичко, то и в географско отношение това означава, че нашата страна ще 
бъде сравнително малка по територия. Сатурн обаче е много задълбочен и 
независимо, че е нужно много време, за да се постигне нещо, винаги накрая тази 
планета дава едни много задълбочени резултати. Това не е Юпитер, който се 
стреми да се разширява безгранично, но не постига никаква дълбочина на 
познанията си. При Сатурн нещата стават бавно, но славно. Тази задълбоченост се 
проявява географски във вид на вертикална развивка – тоест има наличие на високи 
планини. Планините от езотерична гледна точка символизират мъдрост и 
дълбочина на познанието и вие ще видите, че много народи, които живеят в 
планински области имат една много по-голяма вродена духовност отколкото 
народите, които живеят в равнинни области. Типичен пример е Австралия под 
знака на Стрелец, където имаме безкрайно разширение по хоризонтал, но 
практически никакво развитие по вертикал, т.е. имаме едни огромни територии, 
които обаче практически са неизползваеми поради липсата на вода и поради тази 
причина си стоят и ненаселени.  
 
Козирогът обаче е дълбочинен и географски това се проявява като вертикална 
развивка с наличието на множество планини. Известно е, че планините заемат една 
голяма част от нашата страна и това е толкова силно вродено в народопсихологията 
на българина, че даже е намерило своето отражение в езика. Например, дори когато 
се намира на равно място, българинът ще каже: “Ами трябва да вървим нагоре по 
улицата” или пък: “Като тръгна оттука надолу, ще се прибера по-бързо до вкъщи”. 
Един руснак или американец с присъщата им хоризонтална развивка никога няма 
да се изкажат така. Те ще кажат, че трябва да се движат напред или назад, наляво 
или надясно, на север или на юг или могат да ви покажат с ръка нужната посока, но 
никога няма да се изкажат, че им е нужно да се движат нагоре или надолу, особено 
когато се намират на равно място. 
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Виждаме, че вертикалната развивка, присъща на Козирога, е много характерна за 
българския етнос. От друга страна, Козирог, подобно на Везни е кардинален знак. 
Това означава променчивост и разнообразие. И действително, пътувайки из 
България, пред очите на изумените туристи се редят китни планински селца, 
минути след това се открива някаква прелестна равнина, пресича се река, вижда се 
езеро, отново се вижда друго селце, но с променена архитектура, а после след още 
малко време пред очите ни се открива морето.  
 
Като студент аз работих всяко лято като екскурзовод на руски групи в България. 
Руснаците не можеха да се начудят как така, след като сме пътували само един или 
два часа с автобуса, ние се оказваме на едно друго място пак в същата страна (т.е. 
не сме напуснали пределите на страната), но което място обаче коренно се 
отличава от мястото, от където първноначално сме тръгнали. На следващия ден 
също след един-два часа се оказваме на съвършено друго място, коренно 
отличаващо се от първите две и т.н. В собствената си страна руснаците са свикнали 
да пътуват часове наред с влака без гледката през прозореца да се измени 
съществено.  
 
Докато в България например Благоевград и Петрич коренно се отличават от Враца 
и Видин, Горно-тракийската равнина няма нищо общо с курортите ни в Пампорово, 
а китните балкански градчета около Долината на Розите са съвсем различни от 
Черноморието ни и т.н. Естествено за руснаците беше доста странно, как така на 
една такава малка територия е събрана толкова различна и уникална по красотата 
си природа. Но Козирог е кардинален знак и дава голямо разнообразие и промяна 
на природата вътре в географските очертания на самата държава. Обаче за разлика 
от Водолей, който е въздушен знак и се разлива нашироко по хоризонтал (както е 
например с Русия и САЩ), Козирог израства по вертикал и лимитира географските 
граници на държавата. В резултат се получава една сравнително малка държава, но 
с изключително красива и много разнообразна природа.    
 
 

• Асцендентът определя военната индустрия и държавните дела  
 
В мунданната астрология военната индустрия на една страна се определя от знака 
на куспидата на този дом, т.е. от Асцендента. Това е така защото първи дом се 
управлява от знака на Овена и от планетата Марс, под чието влияние се извършват 
всички военни действия. В картата на българския етнос поставянето на Козирог на 
куспидата на този дом е изключително правилно, защото много вярно отразява 
начина по който българският етнос е воювал със съседите си през вековете и по 
който развива военната си индустрия днес. Козирог като цяло не е войнствен знак. 
Това не е например един Овен, който непрекъснато воюва със съседите си какъвто 
е например случая с Германия. Овен също има силна тенденция към 
самостоятелност и трудно образува една цялостна държава. Не случайно 
германските племена се обединяват сравнително късно в една обща държава в 
историята на Европа.  
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Колкото и парадоксално да звучи Везни е също до голяма степен един от знаците, 
който стоейки на Асц. на една държава предизвиква често военни конфликти със 
съседите си. Това е така защото знакът на хармонията и любовта иска целия свят да 
бъде подреден по един както той смята “хармоничен” начин и когато се среща 
съпротива и несъгласие от страна на другите, Везни могат да се изправят и да 
кажат “В името на хармонията и любовта, по-добре приемете моята гледна точка 
или иначе лошо ви се пише” Изобщо неправилно е да се смята че Везни е слаб знак. 
Има много голяма сила в него, но тя е скрита. Двата противоположни знака Овен и 
Везни (управлявани съответно от Марс и Венера) са практически равностойни, но 
постигат целите си по различни начини. Докато Марс знае какво иска, иска го сега, 
и ако не го получи веднага прибягва до военни действия, то Венера се опитва да 
изглежда така красива и хармонична в очите на всички, че те сами да и дадат точно 
това което тя иска. А когато това не стане, то тя прибягва до всевъзможни интриги 
и манипулации така че пак да получи своето.  
 
Всичко това е документирано и в древногръцката митология. Цялата троянска 
война фактически избухва заради Афродита (която едва по римско време започва 
да се нарича Венера), тъй като тя иска на всяка цена да докаже че е най-красивата 
жена и да получи само за себе си ябълката на раздора, която ще и даде това 
признание. Така че хиляди мъже загубват живота си и в продължение на много 
години се водят стотици битки принесли огромни нещастия на хората заради 
Богинята на Любовта, Хармонията и Красотата. Така и за етносите които имат 
Везни на Асц. (като САЩ например) са характерни действия, които водят до 
конфликти с другите етноси в името на хармонията, красотата и взаимното 
разбирателство. Водолей на Асц., какъвто е примерът с етноса на Русия например е 
приятелски настроен към другите етноси, но има тенденция към постоянно 
разширяване (подобно на другите въздушни знаци) което може да води до военни 
действия. Освен това тъй като е фиксиран знак, Водолей е убеден, че знае всичко 
по-добре от другите, което не помага особенно във външната политика. В такива 
държави се разработват нови типове оръжие, за които малко се знае нещо навън, 
защото Водолей обича да чете мислите на другите, но не обезателно иска другите 
да знаят какво мисли той. Всъщност другите етноси и рядко разбират какво мисли 
той, защото мислите и идеите на този знак са прогресивни и идват от бъдещето, 
затова и се изисква понякога значително време да могат да бъдат правилно 
формулирани, осмислени и асимилирани от другите. Всичко друго може да бъде 
разрушено в една страна с Асц. Водолей, освен военната индустрия. Пък и дори 
когато нещата изглеждат плачевни на външен вид, винаги пак ще има скрити 
някакъв нов тип неизвестни оръжия, които биха могли да защитят страната в 
случай на криза.  
 
Козирог обаче по принцип не е войнствен, това е земен знак, който стоейки на Асц. 
на една страна ще укрепва здраво позициите на страната отвътре, но не обезателно 
ще има тенденция да завоюва нови пространства. Вярно е, че при определени 
периоди на кризис на съседни народи, тогава когато има сигурна възможност да се 
предприемат определени бойни действия това се е провеждало, но като цяло 
Козирог работи в отбрана, а не в нападение. Неслучайно дори и днес военното 
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министерство на България се нарича Министерство на Отбраната, а не Военен 
Департамент (както е в САЩ например). Козирог се отличава с храброст и сила. 
Българският войник винаги се е бил самоотвержено за своята страна. Отделен е 
въпросът, че понякога управниците на станата са успявали лесно да анулират 
резултатите от този героизъм. Начина по който се водят държавните дела, също се 
управлява от първи дом (и от Козирог в дадения случай). Козирог задържа нещата, 
неговата управляваща планета Сатурн никога не бърза да се развива напред, преди 
да е абсолютно сигурна, че тилът е обезпечен. Има много случаи в нашата история, 
когато народът се е вдигал сам самоотвержено в защита на своята територия или 
интереси, докато управниците ни са са чудели дали да предприемат някакви 
действия. Така се е извършило например Съединението и последвалата Сръбско-
Българска война. Така и с военната индустрия на страната може да се види, че 
България никога не е нападала преди да е обезпечавала добре своя тил, а тогава 
когато е била нападана се е защищавала храбро и самоотвержено.  
 
 

• Асцендента или куспидата на първи дом определя психологическата 
мотивация на етноса.  

Освен географското разположение и военната индустрия, Асц. в картата на един 
етнос определя и неговата психологическа мотивация. Как един етнос се проявява в 
материалния свят (т.е. как той изглежда отвън), и какво го мотивира са две коренно 
различни неща. Едното се управлява от Слънчевия знак, а другото от Асц. 
Мотивацията е по-трудна за описание защото е по-скрита и не така ясно видима, но 
при едно по-внимателно наблюдение може да бъде открита и описана. Както и на 
примера на един отделен човек как се държи той в материалния свят (слънчевия 
знак) и какво го движи по живота (Асц.) са две различни неща, така и при етносите.  
 
Ще си позволя да дам сравнение в този случай на примера на един автомобил. 
Всичко каквото ние виждаме в автомобила когато го погледнем за първи път отвън 
(т.е. на колко години е, каква е марката, какъв е цветът, регистрационният номер и 
т.н.) се описва със слънчевия знак. За да разберем обаче какво движи този 
автомобил и така да се каже каква сила е скрита вътре в него, ние трябва да го 
погледем отвътре, а това може да стане само ако отворим капака на колата и 
разгледаме внимателно двигателя, който движи самата кола. В дадения случай 
двигателя съответства на Асцендента.  
 
Така че това което движи българите през вековете са всички тези качества на 
Козирог, които са скрити вътре в него. Българинът е изключително практичен, 
много земен, и изключително устойчив. Самият факт че нашият етнос е успял да 
устои на множеството трудности през вековете, бил е поробен на няколко пъти, 
правени са опити за асимилация, но на три пъти е възстановявал своята държава и 
се е запазил като отделен етнос дори когато е бил под чуждо владичество говори 
вече в полза на Козирог като подходящ знак за Асц. за нашия етнос. При условие 
че изгряващия знак на нашия етнос би бил някой от водните или въздушни знаци, 
които имат тенденция да се асимилират бързо, това би било практически 
невъзможно.  
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При въздушен знак на Асц. един народ много бързо би усвоил привичките и 
навиците на един друг асимилиращ го народ. Водните знаци на Асцендента дават 
една много силна емоционална променчивост, която не би могла да издържи на 
продължителни периоди на чуждоземно владичество. Видно е обаче че водният 
елемент като цяло е сравнително слабо застъпен в народопсихологията на 
българина. България има излаз на море, но морските мотиви изобщо не излизат на 
преден план в народопсихологията ни. За сравнение например може да се посочи 
Гърция, която се управлява от знака на Риби и там може да се забележи, че 
морските мотиви, рибната храна, морските продукти и т.н. са водещ мотив в цялата 
народопсихология.  
 
За разлика от гърците обаче, морето е слабо представено в нашата 
народопсихология. Водата е все пак важна за българина, тъй като единствената 
планета, която се намира във воден знак в картата на България е Сатурн, който е 
управител на Асц. Сатурн в Рак най-високо в картата в опозиция с Луната, която 
управлява Рак, дава любов към водата, но не към откритите водни пространства 
като моретата и океаните например, както е при Риби, а към изворчета, чешмички и 
реки. Това е свързано и с земевладелската мотивация на Козирога, за който водата 
е жизнено необходима, за отглеждането на земеделски продукти. Така че виждате 
че в картата на етноса на България има пълно съответствие между Асц., планета-
управител на Асц. и нейния знак. Основната мотивация на българина (Асц.) е 
земна, прагматична, земеделческа или скотовъдска натура в духа на Козирог; 
управителя на този знак Сатурн е единствената планета във воден знак (Рак), 
откъдето дава любов към водни източници с вертикална структура (Сатурн) като 
планински извори, чешми и реки, а не открити морски пространства с 
хоризонтална структура. Освен това зависимостта на българина (опозиция на 
Сатурн и Луна) към течащата вода (Сатурн в Рак) е свързана с растениевъдството и 
скотовъдството (Луна и Асц. в Козирог), които зависят от водата (Рак) за да може 
българина да си изкарва прехраната (Козирог).  
 
Луната в Козирог и Сатурн в Рак са в заимна рецепция и в опозиция един към друг. 
Някои астролози изказват опасения, че едно такова разположение на планетите би 
означавало ранна смърт на държавата. Всъщност така е и станало. При това два 
пъти. Тази опозиция e довела до два продължителни перода в нашата история, в 
които нашата държава наистина е един вид “умряла” и е престанала да съществува 
за дълги периоди от време, само че самият етнос е оцелял и продължава да си 
разрешава опозицията и до ден днешен чрез страничните тригони и секстили. Не 
бива да се заблуждаваме, че някакъв тежък аспект в картата би трябвало да доведе 
до пълна и окончателна смърт – понякога тази смърт е просто привидна, тъй като 
държавата създадена от етноса умира, но историята и културата на самият етнос 
даже през периодите когато няма държава си остава непрекъсната.   И това което е 
също интересно да се забележи е че и през трите създадени от българският етнос 
държави както и през периодите, когато е бил под робство, прихологическата 
мотивация на българския етнос с присъщите на Козирога упоритост, настойчивост, 
трудолоюбие, земност и практичност се запазват, т.е. това още веднъж доказва че 
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веднъж възникнал етносът на един народ запазва своята народопсихология през 
различните периоди на своето развитие, независимо от това дали има образувана 
държава или не.  
 
Естествено тези две планети в опозиция ще имат много задържащ ефект върху 
народопсихологията на българина, и двете са персонални и разположени най-
високо горе в картата, но от друга страна взаимната рецепция може още да се 
разглежда като взимно допълване, като борба и единство на противоположностите 
в следствие на което се стига до израстване на духа. На времето Ницше беше казал: 
“Всичко което не ме убива ме прави по-силен”. Това изречение важи в пълна сила 
за така наречените “отрицателни” аспекти в астрологията. Никой не обича да види 
в картата си опозиция или квадратура, но никой не разбира, че ако всичките ние 
имахме в картите си само тригони и секстили, то тогава ние никога не бихме 
знаели колко сме щастливи, по простата причина че никога не сме успяли да видим 
разликата между това което е положително и това което е отрицателно. 
Единствения начин за духа да може да се развива е да изпита върху себе си както 
положителни така и отрицателни влияния, за да може да вземе свободно решение 
кои от тях предпочита. Това се отнася в пълна сила както за хората, така и за 
народите. Един народ само с положителни аспекти в картата може и да не знае 
колко е щастлив понеже очакванията му от света може да са огромни, докато един 
народ преодолял един такъв труден аспект в картата си може с право да се гордее, 
че сам е извоювал един баланс между това как да бъде едновременно мъдър 
(Сатурн) и сърдечен (Луна), или работлив (Сатурн), но обичащ да се весели (Луна).  
 
Изобщо трудните аспекти в картата на един етнос (подобно на трудните аспекти в 
картата на един отделен човек) присъстват там за да укажат основните задачи 
върху които този етнос има да работи. Тези линии не се появяват в картите на 
етносите случайно, а почти в повечето случаи са пряк резултат от кармата на този 
етнос или от кармата на етносите от които е съставен, тъй като етносите също 
подобно на хората се прераждат от една епоха в друга и също натрупват 
положителна и отрицателна карма, която после трябва да се изкупва. Само че при 
етносите ние говорим за едни много по-дълги от човешкия живот отрязъци от 
време, тъй като времето тече различно на всяка една по-висока степен от 
ангелската йерархия. Например един човешки живот от да речем 70-80 години 
протича за един ангел като че ли за 30-40 години, за един архангел като че ли за  
10-15 години, а за един архай все едно са минали 1-2 години. Така, че колкото по-
нагоре отиваме в йерархията настъпва един момент, когато ние може да оприличим 
процесите извършващи се там като вечност и истините, които са записани там като 
вечни.  
 
Ето и от тази гледна точка животът на архаите протича и се развива на протежение 
на много земни години, но ако вземем земята в цялостната и еволюция ще видим че 
най-високата духовна същност на архаите се появява и изчезва на земята на едни 
много големи отрязъци от време по подобен начин както един човек се преражда от 
един в следващ живот. И както на случая на отделния човек личната му карта с 
всичките и положителни и отрицателни качества представя сумарно цялата му 



“Доклад за астрологическа карта на етноса на България” от Любомир Червенков,  
професионален астролог, гр. Пърт, Австралия. Зареди още статии от www.Lubomir.name/bg 

39

лична карма, така и астрологическата карта на етноса представя сумарно кармата 
на този етнос натрупана през предишни епохи, когато този етнос е съществувал 
при едни съвсем различни външни условия при които е решавал други задачи. Една 
от основните кармични задачи на българският етнос с опозиция Сатурн-Луна е да 
се научи на по-голяма любов към ближния, всеотдайност, безкористност и помощ, 
при това без да се иска нищо в замяна, което е трудно за един земен знак.  
 
Известно е, че представителите на българският етнос нямат най-добрите 
взаимотношения един към друг като цяло. Историята ни е пълна със случаи на 
междуособици, предателства, неразбирателство и незачитане мнението на другия. 
В управляващите среди пък си е направо традиция още като се почне от дълбока 
древност и се стигне до съвременната ни история за владетелите и управниците ни 
да се избиват буквално един друг, за да могат да си обезпечат властта. В казармата, 
особено по времето когато се служеше две години, имаше традиция старите 
войници максимално да чанчат младите, за да “си върнат” това как и с тях са 
постъпвали преди. Дори и в наши дни до неотдавна (това започна донякъде да се 
променя напоследък), поведението на един българин към друг да речем чакайки на 
дълга опашка, или в обществения транспорт, или на работното място и т.н. е до 
голяма степен неуважително. Подобно поведение вие няма да намерите в 
представителите на повечето други етноси, които не само се отнасят изключително 
уважително един към друг, но и страшно много си помагат в случай на нужда.  
 
От къде идва това незачитане на един българин от друг? Защо често ставаме 
свидетели на хора с огромно его, които на всяка цена искат да наложат своето 
мнение и се държат с открито пренебрежение към каквото и да било мнение на 
техен сънародник. Това е така, защото с опозиция Сатурн-Луна българинът трябва 
да се научи да обича и уважава брата си по етнос. Етнос с такава опозиция се учи 
как да дава и да получава любов. Той има един огромен запас от любов и иска да я 
даде, или да я получи от брата си по етнос, само че още не знае напълно как да го 
направи. Освен това представителите на такъв етнос не са се научили още как да 
обичат самите себе си. Не може да се получи любов отвън, когато я няма вътре. 
Ако ние не обичаме и не уважаваме самите себе си, то и другите не биха могли да 
ни обичат и уважават. Така, че един човек с изключително надуто его, който 
открито тъпче мнението на останалите около себе си, и непрекъснато се изтъква, 
фактически вика на висок глас: “Съмнявам се в собствените си сили. Не обичам и 
не уважавам себе си. Имам страхотна нужда някой да ми каже, че ме обича и 
уважава”.  
 
Но това може да стане само тогава, когато се извърши една вътрешна промяна, 
когато всеки един представител на българският етнос започне да обича и уважава 
себе си и показва същото на ближния си, то той ще получава съответната любов и 
уважение отвън. Това би означавало, че нашият етнос е отработил до голяма степен 
опозицията си Луна-Сатурн, а това е фактически същото, че е отработил до голяма 
степен кармата си. Едва тогава на нашия етнос ще му се даде повече отговорност за 
съдбините на Балканския полуостров и за човечеството като цяло, както и подобава 
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на един етнос с Козирог на Асц., но това няма да се случи дотогава докато етноса 
не развие повече от споменатите по-горе качества.  
 
Това което е положително е, че опозицията се разрешава странично чрез Слънцето 
в съвпад с Уран, които заедно правят тригони към Луната и секстили към Сатурн. 
Способността на българина да се весели (тригон Слънце-Луна), и да решава 
повечето си проблеми на маса в затворени пространства (Луна в 12 дом) му дава 
възможност да се учи как да получава и да дава повече любов на ближния си 
(опозиция Сатурн-Луна) и веднъж формирал дълготрайна връзка (Сатурн в 7 дом) е 
способен да бъде много верен и стабилен приятел и партньор (секстил Слънце-
Сатурн), макар и на външен вид да не показва чувствата си (съвпад Слънце-Уран). 
Изобщо Слънце в съвпад с Уран е една изключително силна комбинация. Едно от 
нещата което се набива веднага на очи на един човек, който пристига отвън е това, 
че българина като цяло е индивидуалист, той трудно се приобщава в групи и 
сдружения, даже политическите партии се разцепват на безброй много части. При 
пътувания на българи зад граница, след спирането на автобуса групата веднага се 
разделя на по един или двама човека и общо взето всеки върви в някаква си своя 
собствена посока.  
 
За сравнение вижте как се държат другите етноси – една руска група, или група от 
близкия изток или от Азия е практически неделима. Но те нямат Слънце в съвпад с 
Уран. Затова пък българите са и най-добрите изобретатели, тези които винаги 
носят със себе си едни от най-прогресорските идеи. За много изобретения сме 
чували, но не знаем, че истинските им "бащи" са с български произход. Допускали 
ли сме, че наши сънародници стоят зад създаването на скоростната кутия, 
говорещата книга за слепи, електронните сметачни машини, магнетофонните 
касети, топлинната изолация, компютрите, и т.н., да не говорим че едни от най-
добрите програмисти в света са също българи, едни от тях работещи за водещи 
западни фирми, а други пишещи едни от най-опасните вируси. А тъй като Уран 
управлява и промените в обществения строй, сега в епохата на Водолея можем 
само да си представим с какви идеи за промяна може дойде България след години, 
вече като пълноправна членка на Европейския съюз, за да направи живота на 
всички в Европа ако не и в света по справедлив и равноправен. 
 

• Защо 680 година?  
Българинът донякъде е предубеден, че “картата на България” трябва да бъде 
направена за годината 681. Тази година беше записана на българския герб, наред с 
годината 1944 в продължение на доста време и повечето хора са свикнали с нея. 
Тази година обаче е взета от историците, а не от астролозите, и то най-вече поради 
факта, че това е годината, когато хан Аспарух е подписал мирен договор с 
Византия. В “История на България по дати” четем: “Причините (за признаването) 
са походите на българската армия на юг от Стара Планина, на които империята не е 
в състояние да се противопостави. Мирният договор се възприема като акт на 
признаване на българската държава. Той е засвидетелстван в изказването на 
сирийският презвитер Константин на 16-тото заседание на VI Вселенски събор в 
Константинопол от 9 август 681 г.”  
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Този факт е добре документиран, и затова е удобен на повечето историци. Къде-
къде е по-трудно да се върнем още назад и да видим, какво са правели пра-
българите и славяните по време на своите езически, обряди и магически ритуали 
където е станало същинското сливане на двата етноса в духовен план. Естествено е, 
че ние никога няма да намерим някаква бележка или записка за това. Тези неща не 
се записват. Обаче дори и самите историци не отричат, че годината през която 
император Константин IV Погонат организира своя голям поход на цялата си 
армия по суша и по море срещу българите към тяхното укрепление при Онгъла е 
била годината 680. Този епически момент е много добре отразен в филма “Хан 
Аспарух”.  
 
Възниква въпросът защо императорът е организирал цялата си налична войска, ако 
е ставало дума просто за поредния набег от страна на някакво племе, каквито 
набези са ставали постоянно по това време? Самият грандиозен поход на 
Константин IV Погонат през годината 680 срещу българите е само по себе си 
признание за това, че Българската държава вече е съществувала. Ако не беше 
така самият император не би оглавил лично един такъв огромен поход с цялата си 
войска чак до Онгъла. Ромеите добре са разбирали, че там се е създала нова 
държава, която подлага на опасност цялостността на Византийската империя. А 
официалното признаване, което е било и записано в изворите е станало година по-
късно на споменатия събор. Когато обаче се изработва карта на един етнос, ние не 
можем да търсим точния момент записан на някаква бележка, а трябва да намерим 
отговора записан в звездите. Така и тук Левин взима за отправна точка 
положението на Юпитер.  
 
През годината 680 Юпитер се движи през Козирог и точно на 2 януари 681 влиза 
във Водолей. Така че избора между годините 680 и 681 за карта на етноса на 
България е фактически избор между Юпитер в Козирог или Юпитер във Водолей. 
Но всеки който познава поне малко българската народопсихология ще се съгласи, 
че българина няма нищо общо с Юпитер във Водолей. Юпитер управлява 
ценностната система на обществото, отношението със съседите, устройството и 
типа на държавната власт а така също отразява системата на ценностите и идеалите 
на обществото. При Юпитер във Водолей ние бихме имали работа с един етнос, 
членовете на който са изключително равнопоставени, почти без социално 
разслоение, отворени за нови идеи и приятелски настроени към съседите. Освен 
това Юпитер във въздушен знак би дало една претопяемост на този народ по 
отношение на другите, поради неговата любознателност. Но ние виждаме, че 
нашата народопсихология е точно обратната – нашият етнос има силно социално 
разслоение с вертикална структура (типично за Козирог), сега има разделение на 
бедни и богати, a даже по времето на социализма, когато парите не играеха такова 
значение пак имаше разделение на такива “с връзки” и такива “без връзки”. Освен 
това нашият етнос е слабо отворен към чужди идеи; точно обратното -  той е 
изключително фиксиран върху своите собствени идеи, и ако не друго иска да ги 
наложи и на съседите си. Вместо приятелски отношения със съседите ни, цялата ни 
история е базирана на противостояние със тях.  
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От една по-висша гледна точка това е необходимо, защото както ще видим по-
късно една от основните мисии на нашият етнос е да поддържа баланса в една 
стратегическа точка в Европа. Но това би било невъзможно при Юпитер във 
Водолей, защото такъв етнос не би могъл да издържи в никакъв случай 5 века под 
робство. Юпитер във Водолей е любопитен, той знае всичко за съседите си, той ги 
изучава отвътре и обменя с тях идеи, един етнос с такова разположение знае всичко 
не само какво става в собственото му село, но и в всички околни села и градове на 
държавата. Докато Юпитер във Козирог е затворен, той не се интересува от 
абсолютно нищо, което излиза извън рамките на непосредствените му, земни 
интереси. Жителите на едно село в България много рядко знаят нищо за жителите 
на някое съседно село. Преди време ми се наложи да търся един блок в Люлин, в 
София и загубих половин час да го търся, първо защото номерацията на блоковете 
беше разпръсната и второ, че всеки един човек който спирах да питам (а те не бяха 
малко), ми отговаряше, че те си знаят само блоковете които са непосредствено 
около тях. Накрая така и не го намерих, та се наложи да дойдат да ме вземат.  
 
Изобщо Юпитер във Козирог указва на един етнос който е изключително земен, 
практичен, с ценностна система, която има практическо приложение, вършещ си 
добре работата, но е и затворен донякъде в кръга на собствените си интереси. 
Юпитер в Козирог обаче има менеджерски функции и обича да се налага по 
отношение на съседите. Това е необходимо за нашия етнос, от гледна точка на 
функциите и целите които сме имали и имаме да изпълним. Не веднъж обаче това е 
водело до конфронтации и национални катастрофи, именно понеже Козирог се 
управлява от Сатурн – планетата на лимитациите, задръжките във времето, 
ограниченията, кризите. За това и по-голяма част от историята ни е изпълнена с 
конфронтация със съседите – във началото със Византия, после след 
Освобождението със другите балкански държави, участие в двете световни войни, 
последвалите национални катастрофи и т.н. Всичко това просто не би могло да се 
случи с Юпитер във Водолей. Сатурн обаче е полезен в това отношение, че се учи 
от грешките си и не ги повтаря. Веднъж изградил една база, той за дълго време 
помни наученото и на тази тази база изгражда една солидна постройка. Строежът 
при Сатурн се проточва много дълго във времето, но е изключително стабилен.    
 

• Избор на Асцендента - 10° 09´ в Козирог  
След като Левин обосновава Асц. на българския етнос като Козирог остава само 
въпросът на колко градуса да се постави. Тук Левин решава да използва за изходна 
точка движението на планетите Нептун и Уран, тъй като в най-новата история на 
България те се движат през Козирог достатъчно дълго време. Нептун влиза в 
Козирог в края на ноември 1984 година, а Уран в началото на декември 1988. След 
което през 1989 година Уран се движи директно, след това спира, става 
ретрограден, отново спира и пак се движи директно, като през цялото това време се 
движи около 3 и 5 градуса в Козирог. Същото това нещо прави и Нептун като се 
движи в градусите между 9 и 12 в Козирог. Към средата на септември и двете 
планети преминават в директно движение и по време на пленума от 10.11.1989 
планетата Нептун е на 10°09´ в Козирог, а планетата Уран на 2°52´ също в Козирог. 
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Ние знаем, че обикновено когато една планета се движи напред и пресича дадена 
точка, след това спира, връща се назад и пак пресича дадената точка в ретроградно 
движение, след което пак спира, започва да се движи напред и когато за трети път 
пресече въпросната точка събитията се разиграват с най-голяма сила. По време на 
първите две пресичания се извършва така да се каже подготовката, а главното 
събитие се извършва по време на третото пресичане.  
 
Разглеждайки картата на държавата ни от 10.11.1989 ние забелязваме че 
Асцендента се получава също Козирог, с важен съвпад на две планети с Асц. – на 
Нептун и на Сатурн. Тъй като Нептун управлява духовната мисия на един народ 
логично е да се предположи, че щом тази планета е в съвпад с Асц. когато се 
формира най-новата ни държава, то тя може би тя пресича Асц. в картата на етноса, 
именно в момента на създаването на държавата от 10.11.1989 г. В такъв случай би 
се получило че в картата на етноса, Асц. е именно 10°09´ в Козирог. Левин приема 
именно този градус. Освен това приемайки този градус за отправна точка за 
картата на етноса ние още забелязваме че Уран (общественият импулс за промяна) 
няколко седмици по-късно влиза в съвпад с Луната (ликуването, емоциите, 
надеждата, празнуването).  
 
Нещо повече, приемайки, че действително 10°09´ в Козирог е истинският градус на 
Асц. в картата на етноса, и 1 Януари 2007 г. за датата, когато България ще влезе 
официално в Европейския съюз, ние виждаме, че на тази дата Слънцето ще се 
намира точно на 10 градуса и няколко минути в Козирог, което означава че 
Слънцето ще премине транзитно точно през Асцендента на картата на етноса. В 
този момент картата на държавата ни от 1989 ще престане да действува и ще се 
замени с новата карта на държавата ни като част от Евросъюза от 01.01.2007. Само 
че разликата между Слънцето и Нептун е огромна и затова би следвало да очакваме 
една съвсем различна държавна структура от тази която имахме през последните 17 
години. Нептун винаги означава в известен смисъл саможертва и идеализъм. 
Когато една държава се формира с Нептун на Асц. както това стана през 1989 г. 
винаги очакванията са твърде високи в началото, но в последствие може да се 
стигне до разочарования и разбиване на тези очаквания. Мисля, че нещо такова се 
случи в България след 1989 год. Очакванията бяха високи и хората като цяло 
смятаха, че преходът ще се извърши много бързо и то не с падане на жизненото 
равнище а с повишаване. Това което се случи на народа през следващите 17 години 
си беше фактически една типична Нептунова саможертва, за може да се 
преобразува целия обществен строй и да се стигне до етапа на който се намираме в 
момента, на прага на присъединяването ни към Европейския съюз. Като прибавим 
към това и преминаващия Сатурн през Асц. не е трудно да си обясним тежките 
години на преход, които българина трябваше да изживее.   
 
Докато преминаването на Слънцето през Асц. на картата на най-новата ни държава 
ако приемем, че ще се формира на 01.01.2007 г. означава засилена държавна власт, 
намаляване на корупцията, силно държавно начало и стабилност. Интересна 
подробност е че в периода преди присъединяването ни към Евросъюза Нептун и 
Уран се движат в директно и ретроградно движение с промеждутъчни стационарни 
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периоди, единият във Водолей, другият в Риби, но и двете планети предприемат 
директно движение почти едновременно при третия си тласък почти два месеца 
преди да се случи важното събитие, единият път това се случи два месеца преди 
10.11.1989 г. а сега ще се случи два месеца преди 01.01.2007 г.  
 
 

III. Доказателствена част 
 
Картата на България е вече доказвана няколкократно. През 1995 Михаил Борисович 
Левин публикува своя статия в защита на тази карта в списание Уранус, в която 
изтъква основните водещи принципи по мотивировката на тази карта и я 
обосновава с проверката на няколко важни събития. Няколко години по-късно 
председателя на Българската Астрологическа Асоциация Кирил Стойчев също 
изнася подробен доклад в защита на тази карта. Този доклад може да се прочете и в 
неговата страница в Интернет www.astrohoroscope.info. В своя доклад Кирил 
Стойчев представя таблици, където по дати и по години е проверил десетки 
исторически събития, на базата на които се установява че картата на българския 
етнос работи по времето и на трите български държави.  
 
Интересен момент в доказателствената част на Кирил Стойчев е това което той 
нарича “Via Bulgaria” или “Пътят на България”. Той забелязва в картата на 
българският етнос струпването на 6 основни точки в един малък отрязък от 
Зодиака, а именно от 14 градуса Близнаци до 14 градуса Рак. Това са планетите 
Венера, Хирон, Плутон, Марс, Северния Лунен Възел и планетата управител на 
Асцендента – Сатурн. Слънцето преминава ежегодно през този отрязък от 4 юни до 
6 юли и следователно всяка година активира последователно споменатите точки. 
На базата на това г-н Стойчев прави извода, че в историята на България този 
период от време би бил най-наситен на събития. Това негово предположение се 
подтвърждава и в книгата на историка П.Добрев “Царственик на българското 
достолепие”, където той пише, че: “Голяма част от най-съдбоносните събития в 
ранната българска история са възникнали по силата на една незабележима 
случайност най-вече в месеците юни и юли..”. По-нататък Кирил Стойчев прилага 
една таблица, в която са изложени годините през които транзитният Уран 
преминава през споменатия участък, от който се вижда че споменатите периоди са 
изключително събитийни за България. Приложени са още дати подкрепени с 
съответните им аспекти по прогресии и дирекции, които също точно отразяват 
достоверността на тази карта.  
 
Бих си позволил като допълнение на приложените вече доказателства да разгледам 
още циклите на планетите Юпитер и Сатурн. Причините поради които са избрани 
тези две планети са следните. В мунданната астрология планетата Юпитер е 
показател за живота на обществото като цяло, за отношението със съседите, за 
устройството и типа на държавната власт, а така също отразява системата на 
ценностите и идеалите на обществото. В същото време планетата Сатурн управлява 
вътрешния живот на обществото, дълбоките изменения в структурата на 
обществото, отношенията власт -  народ а така също и дълбоките кризиси в живота 
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на страната. С други думи можем да кажем, че тези две планети работят на два 
противоположни принципа; докато едната се стреми към създание и разширение, 
другата се стреми към кризис и ограничение. Така че разглеждайки циклите на 
Юпитер и Сатурн ние можем доста точно да определим кога една държава ще се 
разширява териториално и ще се развива благополучно а така също и периодите 
през които ще изпитва кризис и ще се свива по територия (а в определени случаи 
дори може и да изчезне за известно време).  Тази теория е много добре проверена 
на картите на етносите на Русия и САЩ и дава забелжителни резултати.  
 
От друга страна не са използвани “висшите” планети Уран, Нептун и Плутон, тъй 
като в отдалечения период от време с който ние работим, тези планети още не са 
били открити. С откриването на дадена планета се дава знак, че човечеството вече е 
узряло до една достатъчна степен за да може да възприема влиянията и духовните 
течения изтичащи от тази планета. Дадена планета може да си съществува милиони 
години наред, и да си упражнява своето влияние, но ако човечеството няма развити 
мозъчни центрове които да са способни да поемат това влияние, то фактически от 
гледна точка на хората живеещи по това време тази планета не съществува. 
Например един самуилов войник може и да е имал изключително силен Уран в 
картата си, но би било абсурд да кажем че това означава че той потенциално е 
могъл да стане компютърен програмист например. От гледна точка на войника за 
периода през който е живял той, планетата Уран практически не е съществувала, 
тъй като човечеството като цяло и той в частност не са били все още способни през 
тези времена да усещат тяхното влияние. Висшите планети са открити значително 
по-късно в следната последователност.   
 

• Уран на13 Март 1781 
• Нептун на 23 Септември 1846 
• Плутон на 18 Февруари 1930 

 
Виждаме, че тези планети са открити в един съвсем неодавнашен период от време в 
сравнение с целият период на формиране и развитие на българският етнос. Затова 
тяхното влияние може да се взима в предвид и да се отчита за периодите след 
тяхното откриване, но не и за периодите преди това. Така Слънцето се получава в 
съвпад с Уран на картата на българският етнос едва след 1781, а не от периода на 
хан Аспарух или Иван Асен II. Едва след тази година българският етнос е започнал 
да чувства по-осезаемо връзката си с другите народи и явленията и процесите 
извършващи се по света са започнали да оказват пряко влияние върху 
националното самосъзнание, което пък впоследствие е довело и до 
Освобождението. Същото се отнася и за планетата Нептун, която застава в първи 
дом на българският етнос едва след 1846, а планетата Плутон застава в съединение 
с Венера в нашата карта едва след 1930 г. Така че нито може, нито трябва да се 
търси значението на този съвпад в едни по-отдалечени периоди от време, когато 
българският етнос (пък и който и да било друг етнос) не е усещал пряко влиянието 
на тази планета. Поради тези причини не е правилно да се изследват циклите на 
тежките планети за периоди отдалечени във във времето повече от момента на 
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тяхното откриване.  Затова и избора ни спира на двете планети – Юпитер и Сатурн, 
които маркират границите на известната тогава слънчева система.  
 
При изследването на циклите на тези две планети се изпозват вторичните 
прогресии (или казано по-просто прогресиите). Причината поради която са избрани 
именно прогресиите са няколко. На първо място прогресиите най-точно отразяват 
съдържателната (събитийната) страна на живота и поради тази причина в западната 
астрология този е основният метод за проверка на бъдещи и минали събития. 
Доказано е на базата на хиляди разработки че този метод отразява много добре 
събитията както на примера на един отделен човек, така и на примера на един  
етнос.  
 
Другата причина е, че символическите дирекции имат пълен цикъл от 360 години, 
който е съвсем недостатъчен при отразяването на историческите събития на 
примера на един етнос като българския, които се извършват във времето на 
протежение на хиляди години. В същото време при прогресиите пълният цикъл да 
речем на Юпитер е средно 370 Х 12 = 3 540 години. Пълният цикъл на Сатурн е 
около 1080 Х 12 = 12 960 години, но и това не е най-дългият цикъл. Пълният цикъл 
на Плутон например е почти 90 000 години. Защо са необходими такива дълги 
цикли? Както беше споменато в началото на тази статия времето на земен план и 
времето в духовните йерархии протича по различен начин. Колкото по-нагоре 
отиваме в ангелската йерархия толкова повече времето се забавя. Казахме, че 
времето за което протича един среден човешки живот от да речем 70-80 години от 
гледна точка на ангелите протича все едно за 30-40 години, от гледна точка на 
архангелите за 10-15, а от гледна точка на архаите са минали само 1-2 години. 
Когато се изработва астрологическата карта на един етнос, ние работим именно на 
ниво архаи. Така че времето което изминава за един земен човек в протежение на 
целият му живот от началото до края са фактически само няколко години от 
живота на духовното същество формиращо и управляващо етноса. 
 
Виждаме, че за цялата си история досега българският етнос е фактически още 
сравнително млад, той още не е навършил даже средна възраст и по аналогия с 
един земен човек той е все още един млад човек недостигнал даже 30 години. А 
има етноси които са едва в пеленаческата си възраст, независимо че на земен план 
може да са минали доста години. Така че на ниво етнос е нужно да се работи с едни 
по-продължителни периоди от време които правилно отразяват протичането на 
времето на този план и именно прогресиите са тези които ни дават тази 
възможност.  
 
На трето място прогресиите позволяват да се отчитат не само дълготрайни периоди 
от време, но са също много ефективни и при отчитането на много краткотрайни 
събития. Всичко това е направило секундарните прогресии основен метод при 
отчитането на минали и бъдещи събития в западната астрология и ние ще се 
ползваме от този метод при анализирането картата на етноса на България. 
Използваната система на домовете е тази на Плацидус. За тази система е доказано 
да дава най-добри резултати в мунданната астрология. В Московската академия по 
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астрология на базата на тази система са проверени и анализирани няколко хиляди 
карти и не по-малко от няколко десетки хиляди събития и във всички случаи тази 
система е дала почти стопроцентен резултат. Тази система се използва също така и 
от представителите на мунданната астрология на запад. Естествено съществуват 
още много други системи от домове в астрологията, но практиката показва, че 
именно системата на Плацидус дава най-впечатляващи по своята точност 
резултати.  
 
Също трябва да се има в предвид, че отделните фази в циклите на планетите не 
могат да се нарекат нито добри нито лоши. Всеки един цикъл има период на 
първоначално развитие, после поддем, върховен пик а след това следва разпадане и 
смърт на съществуващата ситуация за да може да се зароди отново в съвсем друга 
форма по време на следващия цикъл. Да вземем като пример едно растение. Ние 
хората съзнателно или подсъзнателно определяме израстването и цъфтежа на едно 
растение като нещо добро, а неговото увяхване и умиране като нещо лошо. 
Реалността е обаче различна, защото и двата цикъла заедно са част от общия цикъл 
който наричаме “растение”. Без да премине през смъртта, за растението е 
невъзможно да продължи живота си. Гениалният мистик Гьоте е формулирал тази 
мисъл много добре като е казал, че природата е изобретила смъртта за да има 
много, много живот.  
 
По същия начин не можем да кажем че положителната полувълна на електическия 
ток който протича в нашата мрежа е нещо добро, а отрицателната – лоша. И двете 
полувълни се сменят една с друга, който цикъл се повтаря 50 пъти в секунда и като 
резултат ние ползваме от мрежата променлив ток. Ако би било по-добре да 
ползваме постоянен ток, то тогава инженерите биха го направили по този начин, но 
променливият ток има много преимущества и затова се използва по цял свят. Така 
че всичко в Вселената се управлява фактически от вибрации с различна честота, т.е 
периоди на възход и спад, които се повтарят циклически. Само че разликата е в 
честотата на вибрациите; например докато циклите в мрежата се повтарят 50 пъти в 
секунда, то циклите при хората се извършват с години, а циклите при етносите със 
стотици години.  
 
Циклическите ритми на планетите Юпитер и Сатурн са много подходящи за 
описанието на ритъма на живот на един етнос, понеже те се сменят респективно на 
380 и на 1080 години, което е един подходящ период за описание на един етнос. 
Обикновенно хората харесват Юпитер понеже дава развитие, просперитет и 
процъфтяване, а не харесват Сатурн, понеже той управлява настъпването на най-
дълбоките кризи, когато се извършва тотално преосмисляне на целите и задачите 
на етноса, но както и на примера на който и да било друг цикъл във вселената ние 
не може и не бива да твърдим че циклите на Юпитер са добри, а циклите на Сатурн 
лоши, понеже българският етнос се е нуждаел и от едните и от другите за да 
изпълни предначертаната си мисия. Като студент си спомням че всички ние 
горяхме от радост когато по история изучавахме златният век на Симеон или 
победите на Иван Асен II, а после се потапяхме в огорчение когато трябваше да 
учим за падането на държавата ни под робство, за националните катастрофи и т.н.  
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Истината е обаче че в астрологията едно такова мятане от дива радост към 
прединфарктна скръб не само че не помага, но и направо пречи да се видят 
обективно циклите на планетите. Астрологията и свързаната с нея история на 
етноса трябва да се изучават обективно и с научен подход, тъй като трябва да се 
разбере, че и годините на развитие и годините на криза са абсолютно необходими 
предпоставки за развитието на един етнос. Вземете пример от учените занимаващи 
се с така наречената “официална” наука. Вие няма да намерите нито един физик, 
който да подскача от радост, понеже първият закон на Нютон много му харесвал, а 
после да си посипва главата с пепел понеже вторият закон на Нютон изобщо не му 
харесвал. Физическите закони просто се описват такива каквито са и на базата на 
тях се строят прибори, уреди и машини. Така и с астрологията – циклите на 
планетите се описват такива каквито са и единственото каквото можем да направим 
е да ги приемем в тяхната цялостност и единство, понеже те така са ни дадени от 
по-висши сили, които са решили че единственият начин за нас да се развиваме като 
индивиди и като общество е циклическата промяна на положителното с 
отрицателното.  
 

Всеки един цикъл на една 
планета е подобен на 
синусоида, която се 
приема за основна вълна 
и от официалната наука. 
Известно е че какъвто и 
да било сигнал може да се 
разложи на определен 
брой синусоидални 
колебания, които имат 
честота, кратна на 

основната честота. Т.е. всеки един цикъл, колкото и сложен да ни се вижда, може 
да се разложи на няколко по-прости синусоидални цикла с честота, кратна на 
основната. Излиза, че синусоидата е възможно най-простата форма на цикъл която 
не може да се разложи на други по-прости форми. Фактически целият този сложен 
цикъл на земята наречен “създаване и еволюция на човечеството” е съставен от 
редица по-прости цикли, които са циклите на отделните етноси, чиято съдба се 
преплита един с друг във времето, а пък те от своя страна независимо колко 
сложно изглеждат, могат да се разложат на по-прости синусоидални цикли 
изхождащи от всяка една планета.  
 
В книгата на Майкъл Байгент, Николас Кампион и Чарлз Харви “Мунданна 
Астрология” се привежда следният пример за протичането на един цикъл. Подобно 
на синусоидата, всеки един цикъл може да се разглежда като съставен от 
нарастваща и намаляваща част, които са точно еднакви и по размер и по форма, но 
обърнати единият нагоре (към растеж) а другият надолу (към разпад).   
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Нарастваща фаза — акцентът е поставен на индивидуалната 
инициатива: 
0° Възниква първоначалната идея. След смъртта настъпва възраждане. Започва се 
ново движение нагоре и навън (от вътрешна идеята става външна). 
60° Идеята започва да расте, да се развива и да работи активно във външния свят. 
Настъпва силен ръст. 
90° Първата точка на "кризата", когато пред възникналата идея започват да се 
поставят трудности и тя става по-силна чрез преодоляването им. 
120° Идеята започва да дава плод, започва да се приема и от другите хора, те 
започват да я приемат и като своя, мотивират се и се движат от нея. 
180° Даването на плод се преустановява, идеята се изразява обективно в света, 
сблъсква се с необходимостта да примири своята гледна точка с тази на другите 
съществуващи вече отпреди в света идеи и достига крайната точка на своите 
възможности. 
 

Намаляваща фаза — акцентът е поставен на колективните нужди: 
240° Силата на семето сега започва да играе ролята на плод и се превръща в 
желаема и мотивираща идея в обществото (а не в индивида, както беше в 
нарастващата фаза). 
270° Нови предизвикателства, за да докаже своята ценност идеята трябва да 
утвърди своята ценност в очите на света и отново да се докаже, този път пред 
всички. 
300° Идеята се утвърждава във всекидневната работа на обществото. 
0° Смърт на стария цикъл и възраждане на същата идея, обаче този път във 
съвършенно нова форма. 
 
Затова в мунданната астрология не бива да се разглеждат дали само отделни 
събития работят за дадена карта, например дали определени астрологически 
аспекти се връзват да речем с битката при Върбишкия проход или не, а дали 
тази битка се включва в цялостния цикъл от споменатата планета. 
Циклите на Юпитер например са със средна продължителност от около 370-380 
години. Това е времето когато прогресният Юпитер преминава от един знак в друг. 
Когато се извършва един такъв преход се променя цялостната ценностна система 
на етноса, променя се типа и устройството на държавната власт, променя се също 
съществуващата система от ценности и идеали. Така че винаги когато прогресният 
Юпитер променя своя знак се извършва определен разпад на обществото, тъй като 
се извършва преход към нов тип ценности, но след това ситуацията се стабилизира, 
установяват се нови ценности и нов тип държавна власт и се извършват нови 
постижения от този етнос в областите указани от новия знак на Юпитер. На 
примера на картата на руския етнос са извършени четири такива основни прехода: 

 
1-ва фаза - Юпитер в Близнаци (816 – 1199 гг.) – Княжество 
2-ра фаза - Юпитер в Рак (1200-1588 гг.) – Царство 
3-та фаза - Юпитер в Лъв (1589-1981 гг.) – Империя 
4-та фаза - Юпитер в Дева (1982-2378 гг.) – Република 
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Тези фази са подробно описани и доказани от Левин в неговата статия “Прогноза за 
Русия за 21 век”, която е публикувана на няколко астрологически сайта. Тази 
статия може да се зареди например и от моята астрологична страница 
www.Lubomir.name/bg в раздела Линкове. По същия начин са изследвани и фазите 
в развитието на американският етнос, които също дават поразителна точност. Не 
само това, но може да се види че и фазите на Руския етнос и американският етнос 
са донякъде подобни, понеже тези два етноса изпълняват глобалните задачи на 
човечеството, едните на материален план а другите на духовен и за това взаимно се 
допълват. На примера на етноса на България може да се различат следните фази 
 

1-ва фаза – Юпитер в Козирог (680 – 932 гг.) – Първа българска държава,    
        създаване на нов отговорен център в Европа 

2-ра фаза – Юпитер в Водолей (932 – 1306 гг.) – Втора българска държава,  
          фиксираност на идеи и противостояние в държавната власт 

3-та фаза – Юпитер в Риби (1306 – 1442 гг.) – Постепенно падане на  
       България под Османска власт 

4-та фаза – Юпитер в Овен (1442 – 1555 гг.) – Силово налагане на  
       Османското господство 

5-та фаза – Юпитер Риби (1555 – 1674 гг.) – Османското господство в своята  
        кулминация 

6-та фаза – Юпитер в Овен (1674 – 1810 гг.) – Османско годсподство, период  
        на размирици, въстания и войни 

7-ма фаза – Юпитер в Телец (1810 – 2186 гг.) – Трета Българска държава 
 
При своето движение Юпитер примерно веднъж във фаза застава стационарен, 
после се обръща в ретроградно движение, застава отново стационарен и след това 
отново преминава в право движение. При тези моменти се определят така 
наречените зони на статичност, които в мунданната астрология са определени като 
не по-голямо отклонение от 3 минути от абсолютно статичната точка при която 
планетата или се обръща в ретроградно движение или започва да се движи отново 
напред. Тези зони на статичност са много важни както за Юпитер така и за Сатурн 
защото обозначават ключови периоди както за развитието (Юпитер) така и за 
задържането (Сатурн) на етноса. На примера на България се получават значително 
повече фази отколкото в другите карти, поради факта, че Юпитер се обръща в 
ретроградно движение и връщайки се назад променя знака си в петата фаза от Овен 
отново в Риби. След известно време той застава статичен, след което преминава в 
право движение и отново влиза в Овен на шестата си фаза. Така че имаме две фази 
в Овен и две в Риби, които се редуват във времето. По този начин ние може да 
направим паралел между събитията извършили се по времето когато Юпитер е бил 
в един и същи знак, но един път се е движил напред а един път назад.  
 
Тъй като циклите от 370-380 години са сравнително продължителни периоди от 
време можем да ги разделим на декани. Както е известно, в астрологията всеки 
един знак на Зодиака може да се раздели на три декана, която техника ни е 
завещана още от Халдеите, при което първият декан заема първите 10 градуса на 
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знака, вторият декан – вторите 10 градуса и третият декан – третите 10 градуса. 
Известно е, че целият знак на Зодиака и първият му декан се управляват от същия 
знак, вторият декан се управлява от следващият по ред знак, управляващ същия 
елемент (огън, въздух, вода и земя), докато третият декан се управлява от 
останалия знак управляващ същия елемент. Така например Козирог тъй като е 
земен знак се разделя на три декана, първият от които се управлява от Козирог, 
вторият от Телец (следващият земен знак) и третият от Дева (третият земен знак 
последователно след Козирог). По този начин имаме разделение на основна 
честотна вибрация (Юпитер в Козирог), който период продължава около 370-380 
години и три деканови вибрации, които са хармоники на основната вибрация в 
всеки един от трите декана (Юпитер в Козирог-Козирог, Юпитер в Козирог-Телец 
и Юпитер в Козирог-Дева). Всеки един от декановите периоди продължава около 
125-130 години.  
 
Това са също много продължителни периоди във времето, затова всеки един от 
трите деканови периоди може да се раздели на 4 части, което общо ни дава 12 
части които отговарят на 12-те знака на Зодиака. Тези 12 части в западната 
астрология се наричат с името Дуади. Първата дуада във всеки знак започва със 
същият този знак и върви нататък по реда на Зодиака. По този начин всяка дуада 
заема два градуса и половина от сектора на един знак и завършва напълно 
честотната вибрация като я подразделя на три хармоники на основната честота: 
знак-декан-дуада.  
 
Това разделяне на три основни части има изключително голям смисъл тъй като 
изразява троичното разделяне на света. В християнската езотерика това е 
представено с понятията Бог, Син и Свети Дух, а в западната езотерика се 
представя като Тяло, Ум и Дух (Body, Mind, Spirit). Съществува материята, която е 
видима и е представена чрез тялото. Духа е висшата духовна съставка, която 
подлежи на прераждане от една материална форма в друга, а умът заема междинно 
положение като посредник между това което е от чисто материално и това което е 
от чисто духовно естество. 
 
Интересно е че и в древногръцката митология Хермес (който е фактически 
планетата Меркурий) и който управлява ума, разсъжденията и логиката е бил 
единственият от боговете, който е имал възможността да живее както високо на 
планината Олимп заедно с останалите богове, така и да слиза на земята и да общува 
с обикновените хора. Самият господар на всички богове Зевс (а това е планетата 
Юпитер) не е могъл да се появи в своята естествена форма пред един 
простосмъртен, защото последният само при вида на изключително сияйния 
Самодържец би се превърнал моментално в пепел. Затова и Зевс е използвал 
Меркурий като свой пратеник и е предавал своите съобщения на простосмъртните 
хора чрез него. Тази притча потдвърждава, че древните гърци са знаели за 
междинното положение което умът заема по отношение на тялото и духа и са го 
изразявали по своя специфичен начин чрез митове.  
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Така че можем да кажем че планета в знак е “тялото” (което дава основната форма), 
планета по декан е “ума” (или идеята която трябва да бъде реализирана), а планета 
по дуада е “духа” (или божествената помощ отгоре която ще покаже конкретния 
начин по който тази идея ще се реализира на земята). По този начин може да 
разделим и да проанализираме всяка една от фазите на Юпитер и Сатурн по знаци, 
декани и дуади (които за простота можем да наречем с по-обикновената, българска 
дума цикли). Например за първата фаза получаваме следната таблица 
 
ПЪРВА ФАЗА – ЮПИТЕР В КОЗИРОГ (680 – 932 гг.) – ПЪРВА БЪЛГАРСКА 
ДЪРЖАВА - СЪЗДАВАНЕ НА НОВ ОТГОВОРЕН ЦЕНТЪР В ЕВРОПА, 2-ри 
декан (Телец) –    Основаване и утвърждаване на новия български етнос, 3-ти 
декан (Дева) – Административни реформи и въвеждане на порядък в 
държавата  
Обща продължителност на цялата фаза 380 години. Средна продължителност 
на цикъл 31.66 год.  
 

 Тяло-Ум-Дух Години Събития 

1. Коз-Коз-Коз 552 – 584 Съвместно временно нахлуване на славяни и 
прабългарски отряди на юг от Дунав 

2. Коз-Коз-Вод 584 – 615  
3. Коз-Коз-Риби 615 – 647  
4. Коз-Коз-Овен 647 – 679  

5. Коз-Тел-Тел 679 – 710 680 г. - Основаване на българският етнос 
6. Коз-Тел-Бли 710 – 742 717 г. – Хан Тервел спира арабската експанзия 

в Европа  
7. Коз-Тел-Рак 742 – 774 Хан Севар, хан Телериг, хан Кардам 
8. Коз-Тел-Лъв 774 – 805 Ожесточени битки 

9. Коз-Дева-Дева 805 – 837 Крумовите закони, хан Омуртаг 
10. Коз-Дева-Вез 837 – 868 Хан Пресиан, хан (цар) Борис 
11. Коз-Дева-Скор 868 – 900 864 – покръстването на България, 5.10.870 – 

VIII Вселенски Събор 
12. Коз-Дева-Стр 900 – 932 Разширяване границите при цар Симеон, 

златен век 

    
На таблицата е представена цялата първа фаза на развитието на българският етнос. 
Тъй като Юпитер влиза във Козирог още от преди създаването на българският 
етнос, на таблицата е показан целият период от 552 до 932 година, т.е това е целият 
период през който Юпитер се движи през Водолей. Таблицата е разделена на трите 
основни декана (Козирог, Телец и Дева респективно)  и във всеки от тях има по 4 
малки цикла от 31.66 години. Първият от тях започва със основната вибрация на 
знака управител на цялата фаза (Козирог) и след това те следват в реда в който са 
подредени в Зодиака. Интересно е да се отбележи, че вибрациите на деканите и на 
циклите (дуадите) в началото на всеки декан са винаги еднакви, така че в началото 
на първия декан имаме Козирог-Козирог-Козирог, в началото на втория Козирог-
Телец-Телец а в началото на третия Козирог-Дева-Дева.  
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Създаването на българският етнос се извършва непосредствено след като Юпитер 
навлиза във втория декан, когато основната вибрация е Козирог, а двете под-
честоти са Телец. Не случайно по картата на Левин тялото на бъдещият етнос 
(Асцендента) е Козирог, ума на етноса (Меркурий) е в Телец, и конкретното 
изпълнение на земята (Слънцето) е също в Телец.  Има и паралел между началото 
на първият и вторият декан. По време на първия декан са се извършили едни от 
първите съвместни нахлувания на пра-българи и славяни на юг от Дунава, но при 
вибрация Козирог-Козирог-Козирог това е останало само един вид подготовка за 
това което се извършва във самото начало на вторият декан, където вече при 
вибрация Козирог-Телец-Телец се сключва мирен договор чрез споменатия вече 
магически ритуал между двата етноса и възниква новият български етнос.  
 
Някои хора смятат днес, че началото на българският етнос трябва да се търси 
още отпреди годината 680, т.е. от периода на първите пра-български набези по 
тези земи, но това е погрешно, тъй като по това време прабългарските племена 
извършват само едни съвместни набези с местното славянско население, но не се 
обединяват в един единен етнос. По това време се извършва само подготовката 
за това което по същество се извършва в началото на втория декан. Например в 
“История на България по дати” четем, че през 551 г. се извършва съвместно 
нахлуване на славянски отряди с отрядите на прабългарското племе кутригури, 
които заедно подлагат на разорение Илирик. През 552 г. военни отряди на пра-
българското племе кутригури отново навлизат в Илирик и Тракия. Византийската 
империя обаче успява да привлече като съюзник утигурите – друго пра-българско 
племе, и вожда им Сандил. Те атакуват и разоряват селищата на кутригурите отвън 
р.Дон.  
 
После през 558 – 559 под предводителството на Забер хан кутригурските племена 
заедно със славянски отряди преминават през замръзналата р. Дунав и опустошават 
Тракия и Елада. Някои отряди достигат на юг до Галиполският полуостров и 
Термопилите. Забер хан се оптравя с 7 000 конници към Константинопол. Византия 
отново прибягва до дипломатически средства и успява отново да разпали 
конфликта между кутригури и утигури. А през 581 г. византийският хронист Йоан 
Антиохийски съобщава за огромно по мащаби преселение на многобройни 
славянски маси в земите на юг от река Дунав. Съвременните историци го определят 
като първа вълна на славянската колонизация на Балканският полуостров. По този 
начин се извършва подготовката за сливането на пра-българският и славянският 
етноси, което обаче по същество се извършва не в първия декан на фазата Юпитер 
в Козирог, а точно в началото на втория, когато вече Балканският полуостров е бил 
масово заселен със славяни, а пра-българите вече имайки опит при набезите си в 
тези територии решават да се заселят там трайно, сключвайки съюз със местното 
славянско население.  
 
Така че целият втори декан може да се нарече период на основаване и 
утвърждаване на българският етнос. Това е времето на хан Аспарух, хан Тервел, 
хан Телериг и хан Кардам. По-нататък при вибрация Козирог-Дева-Дева започва да 
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се навежда порядък. Девата обича порядъка и именно в началото на този декан 
излизат Крумовите закони и реогранизацията и навеждането на порядък в 
българската държавност. По-късно по времето на хан Омуртаг се извършва 
стабилизация на българските завоевания. Най-голем разцвет и развитие България 
достига по време на златният век на цар Симеон в последния цикъл – този на 
Стрелеца.   
 
Интересно е още да се отбележи, че по времето на тази фаза се извършва и спиране 
на арабската експанзия на запад към Европа по времето на цар Калоян, което и 
основната цел на тази фаза. През лятото на 717 г. (което е вторият цикъл след 
създаването на българският етнос, съответствуващ на Козирог-Телец-Близнаци) 
арабите набират изключителна мощ и обсаждат Константинопол по суша и по 
море. Ромеите се отбранявали храбро, но не могли да ги отблъснат. Започва се една 
продължителна обсада, която продължила повече от година. Глад и болести 
започнали да морят арабите, но те не смеели да се оттеглят защото както казва 
хронистът Михаил Сирийски те се страхували от три неща – от гнева на своя 
халиф, от морето и от българите. През лятото на 718 година се състояло генерално 
стражение под стените на Константинопол при което цар Калоян напълно 
унищожава арабските войски. Били избити между 20 000 и 32 000 противници, 
което за онези времена е било една колосална цифра.  
 
Блестящата победа на българите сложила край на арабската експанзия към сърцето 
на Европа и по този начин обезпечила фона на който правилно да се развият 
процесите предопределени да се случат там по-късно. При условие, че Българската 
държава не бе създадена точно в този исторически момент от време, само бихме 
могли да си представяме как би изглеждала Европа днес. Това далеч не е 
единственият случай на съдбоносна намеса на нашата страна която накланя везните 
на историята по такъв начин че да ги поддържа в баланс. Аналогичен е процесът 
който се извършва и по времето на втората фаза на Юпитер, когато ще видим, че по 
подобен начин българите спират латинската експанзия на изток, което пък се явява 
основна цел на втората фаза. Така България изпълнява мисията си на 
стабилизатор в Европа, който поддържа равновесието между изтока и запада. 
Неслучайно българският етнос е създаден със силен Козирог, понеже и целите и 
задачите ни са свързани с една менеджерска, една организаторска роля при която 
ние поемаме върху плещите си отговорността за стабилността в региона и в 
Европа.  
 
Нещата не винаги изглеждат такива каквито са, и понякога на един сравнително 
малък народ, който трудно може да се открие на картата, може да му се възложи 
една от най-важните задачи в историята, защото без неговото участие нещата биха 
били отишли в една или друга крайност. Това ще го откриете и в един клас с 
ученици – не винаги тези дето са най-едрите, стоят на първия чин и се изказват по 
повод и без повод играят най-важната роля. Понякога тази задача се изпълнява от 
някое тихо и почти незабележимо момче, което е седнало на последния чин, но 
което по един или друг начин играе ролята на модератор в класа и обуздава 
страстите, така че да не се стига до крайности (негласният лидер).   
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Някои от основните събития извършили се през тази фаза по дати са отразени по-
долу в прогресиите и транзитите на планетите, например: 
 

• Лятото 705 г. – Хан Тервел оглавява поход срещу Константинопол в 
подкрепа на Юстиниан II. – при своето прогресно движение Юпитер става 
ретрограден през 692 г. и точно през юни 705 застава на наталната си 
позиция в точен съвпад. 

• 708 – Победа на българите срещу Византийските войски на Юстиниан II в 
битката при Анхиало – прогресният Асц. е в сескуеър (135°) с Марс. 

• 716 – Договор между хан Тервел и император Теодосий III Адрамитец – 
прогресният Асц. е в полу-секстил с наталната си позиция.  

• 718 – Разгромяване на арабите с помощта на хан Тервел – прогресният Асц. 
в тригон с Марс 

• 756 – В следствие на целенасочената антибългарска политика от 
византийският император Константин V Копроним българите предприемат 
поход, но са разбити при Бурдизо (Баба Ески) – прогресният Асц. опозиция 
МС. 

• 763 – Българската армия търпи поражение в битката при Анхиало – 
прогресният МС куинкункс Марс. 

• 766 – Император Константин V Копроним потегля от Константинопол към 
българските земи с 2600 кораба и огромна войска, но по една щастлива за 
българите случайност морска буря около нос Емине разбива византийският 
флот – прогресният Асц. тригон с Юпитер 

• 791 – Победа на българските войски над ромейската армия командвана от 
император Константин VI при крепостта Проват (в близост до Одрин, 
днешна Турция) и трайното им утвърждаване в областта Загоре – 
прогресният Марс секстил МС, прогресният Марс тригон Слънце 

• 805 – Хан Крум въвежда т.н. Крумови закони – прогресно Слънце (в Дева) 
секстил с МС, прогресен МС тригон с наталната си позиция 

• 809 – Българската армия с изненадващ удар безболезнено превзема Сердика 
– прогресен МС секстил Асц, прогресно Слънце тригон Асц. 

• 25 срещу 26 юли 811 – битката при Върбишкият проход където хан Крум 
разбива византийската войска и където загива император Никифор I Геник – 
прогресен Асц. секстил Слънце, прогресен Асц. тригон МС. Освен това 
интересно е да се отбележи, че транзитният Марс е в точен съвпад с 
(неоткритият още по това време) Плутон, а прогресната Венера на 26 юли 
(денят след победата) е в точен тригон с Юпитер.  

• 22 юни 813 – победа на хан Крум при Версиникия (с. Маламирово, 
Ямболско), където император Михаил I Рангаве се спасява с бягство. 
Интересно е, че това събитие се разиграва около седмица до момента когато 
прогресният Юпитер преминава в директно движение а прогресният Марс е 
в тригон с Юпитер. Транзитният Марс куинкункс МС, транзитният Марс 
куинкункс Асц.  

• 815 – Подписва се мирен договор с Византия – прогресният Асц. е в съвпад 
със Сатурн. 
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• 836 – Българската армия под командването на хан Маламир и кавхана Исбул 
навлиза в Тракия и превзема няколко важни крепости – прогресният Марс 
навлиза в 9-ти дом и прогресният Марс куинкункс Слънце. 

• 863 – Княз Борис I сключва т.нар. “дълбок мир” между България и Византия 
– прогресното Слънце секстил Луна, прогресният МС тригон Луна. 

• 866 – Княз Борис I потушава антихристиянски бунт, организиран от част от 
българските боили – прогресният МС съвпад Слънце, прогресният МС 
опозиция МС. 

• 893 – Княз Борис I захвърля расото, сваля от престола Владимир-Расате, 
ослепява го и го хвърля в затвора. На престола е възкачен третият му син 
Симеон. Българската столица се премества от Плиска в Преслав. Прогресен 
МС сескуеър Юпитер, Прогресно Слънце полуквадрат Юпитер. Прогресен 
Марс куинкункс Венера. 

• Есента 893 – началото на царуването на цар Симеон започва с тригон на 
прогресният Асц. към наталната си позиция. 

• 896 – Победа на българската войска над ромеите в битката при 
Булгарофигон (Бабаески) – точен секстил на прогресният Асц. със Сатурн и 
точен съвпад на прогресният Юпитер с наталната си позция. 

• 913 – Българска обсада на Константинопол при която цар Симеон не крие 
амбицията си да превземе Константинопол и да седне на императорския 
стол. Обсадата завършва с договор при който Византия признава царското 
достойнство на цар Симеон I. Точно месец преди това прогресният Марс 
навлиза в Стрелец, прогресният Асц. прави квадрат към Марс, малко по-
късно през годината имаме съвпад на прогресният МС с Марс и опозиция на 
прогресното Слънце към Марс. Като добавка към всичкото това, към края на 
годината прогресният Марс навлиза в 11-и дом. Всички тези апекти 
отбелязват апогея на “Златният век” на България. 

• 20 август 917 – Битката при Ахелой при което поражението на ромеите е 
изключително тежко и България извоюва нови значително по-добри 
позиции. Това е година на промени. Три месеца преди въпросната битка 
почти едновременно с разлика до три дни, трите основни точки в картата на 
етноса на България - Асц., МС и Слънцето променят знаците си; Асц. влиза 
във Везни, МС в Рак, а Слънцето – в Козирог. Тъй като българската 
дипломация играе важна роля в тази битка и успява да обърка напълно 
византийският план виждаме, че и прогресният Меркурий е в тригон с 
собствената си позиция, а Марс е в квадратура с Венера.    

• 27 май 927 – Умира цар Симеон при абсолютно точен съвпад на транзитния 
Меркурий към Марс. По същото време само няколко дни преди това 
прогресният МС пресича точката на Десцеданта, навлиза в 7-ми дом и е в 
точна опозиция с Асц. и прогресното Слънце. По същото време прогресното 
Слънце пресича точката на Асц. и навлиза в 1 дом. Така че виждаме, че дори 
и датата на смъртта на цар Симеон не е случайна и точно съвпада с една от 
най-сложните опозиции в картата на българският етнос.  
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ВТОРА ФАЗА –  ЮПИТЕР ВЪВ ВОДОЛЕЙ (932 - 1306  гг.) ВТОРА 
БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА - ФИКСИРАНОСТ НА ИДЕИ И 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ ВЪВ ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ, 1-ви декан (Водолей) – 
противостоянието с Византия води до падането на I-вата Българска държава, 
2-ри декан (Близнаци) – раздробеност и разединение, 3-ти декан (Везни) – 
справедливост и освобождение в първата половина, но и слаба власт във 
втората. 
Обща продължителност на цялата фаза 374 години. Средна продължителност 
на цикъл 31.16 год.  
 

 Тяло-Ум-Дух Години Събития 

1. Вод-Вод-Вод 932 – 963 Петър I, 30 годишен мир с Византия, 
богомилство 

2. Вод-Вод-Риби 963 – 994 Дипломация, пратеничество, руска 
агресия 

3. Вод-Вод-Овен 994 – 1025 Василий II, 1017- край I-ва Бълг държ. 
4. Вод-Вод-Тел 1025 – 1057 Потушено въстание Петър Делян 

5. Вод-Близ-Близ 1057 – 1088 Множество малки въстания 
6. Вод-Близ-Рак 1088 – 1119 Кръстоносни походи 
7. Вод-Близ-Лъв 1119 – 1150 II-ри кръстоносен поход 
8. Вод-Близ-Дева 1150 – 1181 Византия воюва с Унгарското кралство 

9. Вод-Вез-Вез 1181 – 1212 Асен и Петър, 1185 – II-ра Бълг. Държ., 
цар Калоян 

10. Вод-Вез-Скор 1212 – 1244 Калоян изправя преграда пред 
латинската експанзия на изток, цар 
Иван Асен II – разцвет на II Бълг.царст.

11. Вод-Вез-Стр 1244 – 1275 Михаил Асен, Костантин Тих и Елена 
12. Вод-Вез-Коз 1275 – 1306 Ивайло, Иван Асен III, цар Смилец 

 
Във втория цикъл след създаването на Втората Българска държава се извършва 
спиране на латинската експанзия на изток, също както по подобен начин във 
вторият цикъл след създаването на Първата Българска държава се извършва 
спирането на арабската експанзия на запад. В този смисъл България играе ключова 
роля в Европа, не позволявайки прекалената експанзия от запад на изток и от изток 
на запад като по този начин поддържа равновесието в Европа. Планетата Уран, 
която е съвременният управител на Водолей не е била още открита по това време, 
следователно тези вибрации които са характерни за тази планета не би трябвало да 
се търсят в онези години, а да се отчита влиянието на традиционният управител на 
този знак, който е същият както и в предишния период – Сатурн. Така че Сатурн 
уравлява както първата, така и втората фаза. По същия начин би било безсмислено, 
ако се види силен Уран в картата на някой от Самуиловите войни, да се твърди че 
той би имал засилен интерес към компютърните технологиии например.  
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По подобен начин, както и в предишната фаза виждаме, че създаването на Втората 
Българска държава се извършва в началото на декан. Не случайно ключовата дума 
за третият декан е справедливост – въстанието на Асен и Петър започва след като 
византийският император несправедливо е отхвърлил исканията им за автономия 
на една бедна селска област, като по този начин показва незачитането си към 
българското знатно съсловие. Везни (управляван от Венера) е точно толкова силен 
и постигащ целите си знак както и противоположния му знак Овен (управляван от 
Марс), но постига целите и задачите си чрез други методи. Докато Марс ясно и 
категорично заявява какво иска и ако това не му се даде прибягва до сила, Венера 
използва красотата си за да постигне абсолютно същото нещо, но избягва по 
принцип физическата конфронтация. Обаче ако ситуацията е несправедлива, то 
Венера съвсем ясно заявява: “В името на хармонията и красотата, по-добре 
постъпете както аз ви казвам, защото иначе лошо ви се пише”. В това е изразен 
закона за единство и борба на противополжностите, който е валиден за всички 
останали знаци и домове на зодиака намиращи се в опозиция един срещу друг. 
 
И така интересно е да се отбележи, че падането на Първата Българска държава 
става по времето на първия декан, но потвърждение за това ние няма да намерим в 
таблицата на Юпитер, а в таблицата на Сатурн, понеже Сатурн е планетата която 
управлява най-дълбоките кризи в живота на един етнос. Както ще видим по-късно 
падането на Първата Българска държава става точно по времето когато 
прогресният Сатурн е достигнал най-крайната си точка при своето ретроградно 
движение и е застанал стационарен. По-късно падането и на Втората Българска 
държава се извършва при абсолютно същият аспект на Сатурн. Изобщо зоните на 
статичност както на Юпитер, така и на Сатурн обозначават ключови, преломни 
моменти в нашата история, с тази разлика че зоните на статичност на Юпитер 
обозначават капитални промени в ценностната система на етноса, водещи до една 
нова степен на съзнанието на същия този етнос, а зоните на статичност на Сатурн – 
най-дълбоките кризи в живота на етноса.  
 
Някои от основните събития извършили се през тази фаза по дати са отразени по-
долу в прогресиите и транзитите на планетите, например: 
 

• 966 - Българско пратеничество в Константинопол, което изисква от името на 
българският владетел новият император Никифор II Фока да плати 
годишния данък, дължим според договора от 937. Ромейският владетел 
грубо и с гняв изгонва българските пратеници. Прогресният Марс в точен 
съвпад с Асц. 

• Август 968 – Руският княз Светослав, подбуден от император Никифор II 
Фока достига до делтата на р.Дунав и разорява 80 града. Прогресният Марс 
съвпад с Асц, прогресният Марс опозиция Сатурн 

• Лятото 969 – второ нашествие на княз Светослав в България. Прогресен 
Асц. сескуеър Марс 

• 14 април 971 – Ромеите, предвождани от Йоан Цимиски превземат Преслав. 
Българският цар Борис II е пленен. Транзитен Марс опозиция Сатурн, 
транзитен Марс квадрат Юпитер 
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• 17 август 986 – Победа на войските на Самуил над ромеите в битката при 
Траянови врата. Транзитният Марс точно пресича точката на Десц. и 
навлиза в 7-ми дом. 

• Лятото 1002 – Император Василий II завладява Бдин. На връщане без да 
срещне каквото и да е противодействие византийската армия разрушава и 
опустошава всички български крепости по пътя си за Константинопол. 
Прогресният Асц. полуквадрат Юпитер. 

• 29 юли 1014 – Поражение на българската войска в битката при с. Ключ, в 
планината Беласица. Прогресно Слънце куинкункс МС, прогресен Марс 
куинкункс Луна. 

• Октомври 1014 – до българската столица се добират 15 000 български 
войни, пленени в битката при с.Ключ и ослепени по заповед на император 
Василий II. На всеки 100 слепци е оставен един с едно око да ги води. 
Транзитен Юпитер квадрат Марс, транзитен Марс опозиция Асц., транзитен 
Марс съвпад със Сатурн, транзитен Марс полуквадрат Меркурий, транзитен 
Сатурн полуквадрат Асц, транзитен Сатурн куинкункс Марс, транзитен 
Сатурн сескуеър със собствената си натална позиция. 

• 6 октомври 1014 – цар Самуил умира от инфаркт, не можейки да понесе 
гледката на ослепените си войници. Транзитен Марс опозиция Асц, 
транзитен Марс съвпад със Сатурн 

• Лятото 1018 – Император Василий II тържествено влиза в Охрид, “където се 
намирали дворците на царете на България”. Членовете на българското 
владетелско семейство, българският партиарх и болярите му обещават 
подчинение като “се отказват от България”. България е включена в 
границите на Византийската империя, а българите стават поданници на 
византийският император. При ретроградното си движение транзитният 
Сатурн минава през Асц, транзитният Юпитер е в опозиция със наталното 
си положение, транзитният Марс е в полуквадрат със Сатурн, прогресният 
МС е в квадратура със Сатурн и Асц., прогресното Слънце е в квадратура 
със Сатурн и Асц.  

• Пролетта 1040 – избухва въстание на българите начело с Петър Делян. 
Транзитен Марс тригон Слънце, транзитен Марс секситл МС, транзитен 
Марс преминава през Асц. 

• Лятото 1066 – въстание на българите в Тесалия, което обаче завършва 
безславно. Транзитен Марс тригон Юпитер, транзитен Марс квадрат Марс. 

• Лятото 1072 – българско антивизантийско въстание е обявено в Призрен под 
ръководството на Константин Бодин и Георги Войтех. Транзитен Марс 
тригон Марс, прогресен Асц. сескуеър Марс 

• 26 октомври 1185 – начало на българското антивизантийско въстание начело 
с Асен и Петър. При освещаването на църквата Св Димитър в Търново, пред 
събралото се множество по-старият от братята Петър се явява със знаци на 
царската власт, което поставя началото на въстанието. Прогресният Марс е в 
точен съвпад с МС, опозиция със Слънцето и (неоткритият още по това 
време) Уран. Интересно е, че това събитие се извършва в точна зона на 
статичност на Северния Лунен възел, която тенденция се повтаря 
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многократно в историята на българският етнос, но не е предмет на това 
изследване. 

• Лятото 1188 – византийският император Исак II Ангел след неуспешна 
обсада на Триадица (София) и на Ловешката крепост подписва мир, с който 
официално признава възобновената Българска държава. Прогресният 
Юпитер тригон със Сатурн, Прогресният Сатурн сескуеър МС.  

• Пролетта 1190 – с хитри тактически действия цар Асен разбива ромейската 
армия на император Асен II Ангел вероятно при Тревненският проход и 
спира завинаги намеренията на византийците да навлизат в земите на север 
от Стара Планина. Прогресен Меркурий тригон с Асц., прогресният МС 
секстил с Меркурий, прогресното Слънце тригон с Меркурий. 

• 1196 – в резултат на дворцов заговор е убит цар Асен I от племенника си 
Иванко. Цар Петър II реагира бързо, обсажда Търново и въстановява 
царската си власт. Прогресният Юпитер полуквадрат МС, прогресният Асц. 
опозиция Юпитер, Слънце сескуеър Юпитер. 

• 8 ноември 1204 – с тържествена церемония в Търново цар Калоян получава 
скиптър, корона и знаме като знаци на владетелско достойство от кардинал 
Лъв, легат на папа Инокентий III. Транзитният Сатурн преминава през 
надира, застава в опозиция с МС и преминава през наталната позиция на 
Слънцето. 

• 14 април 1205 – Цар Калоян нанася катастрофално поражение на 
кръстоносната войска в битката при Одрин. Император Балдуин е пленен и 
отведен в Търново. Транзитен Юпитер секстил с Марс, Марс влиза в Лъв и е 
в полуквадрат с Венера. 

• 9 март 1230 – победа на българският цар Иван Асен II над епирският деспот 
Теодор Комнин в битката при Клокотница (дн. Хасково). Теодор Комнин е 
пленен с цялото си семейство, войската му е напълно разбита, обикновените 
войници са пуснати да си ходят по родните места. След победата в 
изключително кратък срок Иван Асен II завладява целият балкански юг от 
“Одрин до Драч” и нему се покоряват дори фрънзите, които обитават по 
това време Цариград. Интересно, че това е още една от датите на абсолютна 
статичност на Северния Лунен Възел. Освен това прогресният Марс е в 
тригон със Слънцето, също е в секстил с МС, а прогресният Юпитер прави 
сескуеър към Асц.  

• Края на юни 1256 – сключен е мирен договор между цар Михаил II Асен и 
император Теодор II Ласкарис. Българите приемат диктуваните им условия. 
Земите населени с българско население в Родопите, Тракия и Македония 
остават византийски. Северния Лунен възел отново е статичен, 
преминавайки в ретроградно движение. Транзитният Марс е в куинкункс 
със Слънцето и в квадратура с Асц. 

• 1265 – Българският цар Константин Тих Асен, в съюз с татарският хан Берке 
навлиза дълбоко в Тракия и освобождава от византийски плен селджукския 
султан Иззедин Кайкубас. Транзитният Марс е в опозиция с Асц., 
транзитният Юпитер в тригон с наталната си позиция.  
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• Пролетта 1277 – въстанието на Ивайло. Статичен Северен Лунен Възел. 
Транзитният Юпитер прави тригон към наталната си позиция. Транзитният 
Марс тригон Меркурий. Транзитният Юпитер сескуеър Асц. 

• Пролетта 1285 – цар Георги I Тертер се признава за пълен васал на 
татарският хан Ногай. Марс опозиция МС. Марс тригон Сатурн.  

 
ТРЕТА ФАЗА – ЮПИТЕР В РИБИ (1306 - 1442  гг.) – ПОСТЕПЕННО 
ПАДАНЕ НА БЪЛГАРИЯ ПОД ОСМАНСКА ВЛАСТ, 1-ви декан (Риби) -  
Последни опити за политическа стабилизация, 2-и декан (Рак) – Поетапно 
падане на българските царства, 3-и декан (Скорпион) – Генерална промяна 
във всички сфери на обществено-политическия и културният живот на 
българският етнос. Обща продължителност на фазата 136 години. Средна 
продължителност на цикъл 11.33 год.  
 

 Тяло-Ум-Дух Години Събития 

1. Риби-Риби-Риби 1306 – 1317 Цар Теодор Светослав 
2. Риби-Риби-Овен 1317 – 1329 Георги Тертер, 1326 – превземане на 

Бурса от османските турци 
3. Риби-Риби-Телец 1329 – 1340 Цар Иван Александър, гражданска 

война в България 
4. Риби-Риби-Близ 1340 – 1351 Пратеничество на Йоан VI Кантакузин 

в Търново  

5. Риби-Рак-Рак 1351 – 1362 1354 – османците завземат Галиполи, 
1355 – договор между България и 
Византия с антитурска насоченост 

6. Риби-Рак-Лъв 1362 – 1374 Цар Иван Шишман, Видинската област 
и Иван Срацимир са освободени от 
унгарците 

7. Риби-Рак-Дева 1374 – 1385 1377 – падане на Търновското царство 
под васална зависимост 

8. Риби-Рак-Вез 1385 – 1397 1385 завладяване на Средец, 1395 – 
край на Търновска България 

9. Риби-Скор-Скор 1397 – 1408  
10. Риби-Скор-Стр 1408 – 1419  
11. Риби-Скор-Коз 1419 – 1431  
12. Риби-Скор-Вод 1431 – 1442  

Причината поради която тази фаза е сравнително краткотрайна (само 134 години) е 
защото Юпитер я преминава бързо в директно движение, после навлиза в Овен, 
след което се връща (вече ретрограден) отново в Риби, престоява там още 119 
години и след това отново прекосява Овен. Така че общият престой на Юпитер в 
Риби е 253 години. Интресно е да се отбележат трите отчетливи периода по декани, 
при които при първият се извършват последни опити за стабилизирането и 
укрепването на държавата по времето на цар Теодор Светослав, после по времето 
на Георги Тертер, който прави опити за разширение в Тракия и накрая по времето 
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на цар Иван Александър, който се стабилизира на престола за 40 години. По време 
на втория декан на преден план излизат проблемите в царското семейство (това е 
декана на Рак), които пък водят до раздробяване на държавата на три царства и 
постепенното им завладяване от туците. В декана на Скорпиона вече българският 
етнос се намира под османско владичество и е принуден коренно да измени 
обществено-политическия си и културен живот. 
 
 
ЧЕТВЪРТА ФАЗА – ЮПИТЕР В ОВЕН (1442 - 1555  гг.) – СИЛОВО 
НАЛАГАНЕ НА ОСМАНСКОТО ГОСПОДСТВО, 1-ви декан (Овен) – Опити 
за въоръжена съпротива, начало на хайдушкото движение, 2-и декан (Лъв) – 
Законова регламентация на експлоатацията на големите социални групи, 3-и 
декан (Стрелец) – Османски капитулации пред френските търговци 
Обща продължителност на фазата 113 години. Средна продължителност на 
цикъл 9.42 год.  
 

 Тяло-Ум-Дух Години Събития 

1. Овен-Овен-Овен 1442 – 1451 Кръстоносни походи на Владислав III 
Ягело и Янош Хуниади срещу турците 

2. Овен-Овен-Телец 1451 – 1461 1454 – пленяване на хайдутския 
воевода Радич в Турция 

3. Овен-Овен-Близ 1461 – 1470 1467 – насилствено преселване на 
православни християни  

4. Овен-Овен-Рак 1470 – 1480 Владислав Граматик съставя Рилската 
Повест 

5. Овен-Лъв-Лъв 1480 – 1489 1488 - Османската централна власт 
регламентира статуса на големите 
социални групи – българите са 
включени в групата рая. 

6. Овен-Лъв-Дева 1489 – 1499  
7. Овен-Лъв-Везни 1499 – 1508  
8. Овен-Лъв-Скор 1508 – 1517 1515 – от мюсюлмански фанатици е 

убит св. Георги Нови Софийски 

9. Овен-Стр-Стр 1517 – 1527  
10. Овен-Стр-Коз 1527 – 1536  
11. Овен-Стр-Вод 1536 – 1541 Договорени са първите капитулации с 

които Османската империя предоставя 
предимства на френските търговци 

12. Овен-Стр-Риби 1541 – 1555 1550 – издаден е закон за войнуците 
1555 – от мюсюлмански фанатици е 
убит св. Никола Нови Софийски 
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ПЕТА ФАЗА – ЮПИТЕР ВЪВ РИБИ (1555 - 1674  гг.) – ОСМАНСКОТО 
ГОСПОДСТВО ВЪВ СВОЯТА КУЛМИНАЦИЯ 1-ви декан (Риби) – Османски 
капитулации пред английските търговци, 2-ри декан (Рак) – Първи опити за 
въстание, нарастваща конфронтация между мюсюлмани и християни, 3-ти 
декан (Скорпион) – неплодородни периоди и насилствено помохамеданчване 
Обща продължителност на фазата 119 години. Средна продължителност на 
цикъл 9.91 год.  
 

 Тяло-Ум-Дух Години Събития 

1. Риби-Риби-Риби 1555 – 1565 1555 – чумна епидемия в София 
2. Риби-Риби-Овен 1565 – 1575 1568 - Рекрут на 7745 християнски 

момчета като кръвен данък 
3. Риби-Риби-Телец 1575 – 1585 1580 – Османската империя подписва 

капитулации с Англия с което открива 
достъп на английските търговци до 
своите пазари 

4. Риби-Риби-Близ 1585 – 1595 1586 – Катастрофална девалвация на 
акчето – основната монета в 
Османската Империя в следствие на 
което икономическото положение на 
българите рязко се влошава 

5. Риби-Рак-Рак 1595 – 1605 1598 – Въстание на българите в 
Търново 

6. Риби-Рак-Лъв 1605 – 1615 1612 – Йов Касинец завършва преписа 
на Боянският поименник на 
Българските царе от княз Борис I до 
цар Ясен 

7. Риби-Рак-Дева 1615 – 1624 Няколко чумни епидемии 
8. Риби-Рак-Вез 1624 – 1634 1631 – в султански ферман се забранява 

на раята да яздят коне, да се обличат в 
скъпи дрехи и да носят самурени кожи 

9. Риби-Скор-Скор 1634 – 1644 1641 – след тежка зима настъпва глад 
10. Риби-Скор-Стр 1644 – 1654 1650 – Антиосмански заговор на 

висшето православно и католическо 
духовенство, останало обаче без 
последствия. 

11. Риби-Скор-Коз 1654 – 1664 1658 – неплодородна година и глад за 
източните български региони 

12. Риби-Скор-Вод 1664 – 1674 Насилствено помохамеданчване на 
българи в Родопите и Пловдивско 
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ШЕСТА ФАЗА – ЮПИТЕР В ОВЕН (1674 - 1810  гг.) ОСМАНСКО 
ГОСПОДСТВО - ПЕРИОД НА РАЗМИРИЦИ, ВЪСТАНИЯ И ВОЙНИ, 1-ви 
декан (Овен) – Първи значителни загуби на позиции за Османската империя, 
2-ри декан (Лъв) – Повсеместни разединени размирици и въстания, 3-ти декан 
(Стрелец) – Начало на Българското Възраждане 
Обща продължителност на фазата 136 години. Средна продължителност на 
цикъл 11.33 год.  
 

 Тяло-Ум-Дух Години Събития 

1. Овен-Овен-Овен 1674 – 1686 1686 - Второ Търновско въстание 
2. Овен-Овен-Телец 1686 – 1697 1688 – Чипровско въстание, 1689 – 

Въстание на Капрош, 1689 – Действия 
на Страхил войвода в Пловдивско и 
Пазарджишко 

3. Овен-Овен-Близ 1697 – 1708 1699 – Карловацки мирен договор и 
първото значително разделение на 
Османски владения в Европа 

4. Овен-Овен-Рак 1708 – 1719 1716-1717 – Бунт на българите във 
Видинско, подготвен от капитаните 
Георги Филимон и Димитър 
1718 – Пожаревацки мирен договор 
между Османската Империя, Австрия и 
Венеция 

5. Овен-Лъв-Лъв 1719 – 1731 1730 – Бунт на българите в 
Силистренско 

6. Овен-Лъв-Дева 1731 – 1742 1737 – Въстание на българите в 
Западна България, Австрия обявява 
война на Турция 

7. Овен-Лъв-Везни 1742 – 1754 1747 – Размирици в Разградско 
8. Овен-Лъв-Скор 1754 – 1765 1759 – Вълнения на българите в 

Силистренско 
1762 – Размирици в Казанлъшко 
1762 – Паисий написва “История 
Славяноболгарская” 

9. Овен-Стр-Стр 1765 – 1776 1767 – Охридската архиепископия е 
присъединена към Цариградската 
Патриаршия 
1768-1774 – Руско-турска война, 
завършила с Кючюккйнарджанския 
договор 

10. Овен-Стр-Коз 1776 – 1788 1777 – В района на Ямболско действат 
български хайдути начело с воеводите 
Шейтан Тодор и Димитраки 

11. Овен-Стр-Вод 1788 – 1798 1787-1788 Руско турска и руско-
австрийско-турска война 
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1787 – Вълнения на българите в 
Русенско 
1792 – Яшки мирен договор между 
Русия и Турция 

12. Овен-Стр-Риби 1798 – 1810 1804-1812 – Руско-турска война, 
завършила с подписването на 
Букурещкия мирен договор 

 
 
 
СЕДМА ФАЗА – ЮПИТЕР ВЪВ ТЕЛЕЦ (1810 - 2186  гг.) – ТРЕТА 
БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА  
Обща продължителност на фазата 376 години. Средна продължителност на 
цикъл 31.33 год.  
 

 Тяло-Ум-Дух Години Събития 

1. Тел-Тел-Тел 1810 – 1841 Въстанически действия на българите в 
Северозападна България, Нишко, 
Пиротско, Берковско, Белоградчишко, 
Чипровско 
1828-1929 – Руско-турска война и 
участие на българите в нея 

2. Тел-Тел-Близ 1841 – 1873 Откриване на множество нови училища 
и църкви, вкл. и в Цариград, Раковски 
създава своите легии, минават четите 
на Стоян войвода, П.Хитов, Филип 
Тотю, Х.Димитър, Ст.Караджа и др., 
работят Л.Каравелов и В.Левски 

3. Тел-Тел-Рак 1873 – 1904 Работи Хр.Ботев, въстанията в 
Оборище, Копривщица, Панагюрище 
1877-1878 Руско-Турска война,  
1878 -Освобождение на България, Сан-
Стефански мирен договор, Берлински 
договор 
1885 – Съединението на Княжество 
България с Източна Румелия 
Княз Батенберг, княз Фердинанд, 
Радославистки режим, Прогресивно-
либерална партия, 1903 – Илинденско-
преображенско въстание  

4. Тел-Тел-Лъв 1904 – 1935 1909 – окончателно уреждане на 
проблемите около независимостта на 
България 
1912 – Първа Балканска война 
1913 – Втора Балканска война 
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1915 – Първа Световна война 
 1923 – Държавен преврат 
1931-1934 – Управление на Народния 
Блок 

5. Тел-Дева-Дева 1935 – 1967 1936 – установяване на авторитарно-
монархическа диктатура, 1941 – 
присъединяване на България към 
Тристранния пакт, 1944 – Държавен 
преврат, 1944-1989 – Социалистически 
тип държава 

6. Тел-Дева-Вез 1967 – 1997 1989-2006 – години на преход към 
капиталистически тип общество 

7. Тел-Дева-Скор 1997 – 2029 2007 – присъединяване на България 
към Европейският съюз 

8. Тел-Дева-Стр 2029 – 2061  

9. Тел-Коз-Коз 2061 – 2092  
10. Тел-Коз-Вод 2092 – 2123  
11. Тел-Коз-Риби 2123 – 2154  
12. Тел-Коз-Овен 2154 – 2186  

 
 
Изследването на последните пет таблици би било изключително интересно, но по 
обем би представлявало труд, голям колкото написания досега.  Тъй като трябва 
да спазвам сроковете за публикацията, на този етап аз нямам възможност да го 
напиша, но за в бъдеще при наличие на повече време ще довърша този труд. 
 
В таблицата по-долу е представено движението на прогресният Юпитер от 
създаването на българският етнос до наши дни. Описани са зоните на статичност и 
аспектите, които прогресният Юпитер прави към наталните позиции на планетите.  
 
Използвани са следните абревиатури  
SR – статичен, преминава в ретроградно движение 
SD – статичен, преминава в директно движение 
D – директно движение на планетата 
R – ретроградно движение на планетата 
*- означава че дадената планета още не е била открита затова и през този период от 
време няма събитийност по отношение на дадената планета 
 
Годините групирани като три цифри обозначават годината, когато аспектът 
започва, годината когато е абсолютно точен и годината през която излиза от орбис. 
Приетият орбис е 1°. Когато планетата влиза в орбис в някакъв аспект, след това 
преминава точката на точният аспект, но след това междувременно приема 
ретроградно движение, отново преминава през точката на точният аспект, а след 
това излиза от орбис са показани 4 цифри. Първата и последната са годините, 
когато планетата влиза и излиза от орбис, а двете години по средата обозначават 
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годините когато аспектът е точен, един път при директно движение, един път при 
ретроградно. По същият начин чрез три цифри са обозначени годините през които 
планетата е статична като приетият орбис за начало и край на статичността относно 
точката на абсолютната статичност е 3 минути.  
 

 Аспект 
 

Години Положение на Юпитер 

1 Юпитер – SR 686-692-697 22°12’R в Козирог 
2 Юпитер съвпад Юпитер 664-680-705-721 20°57D-21°57D-21°57R - 

20°57R 
3* Юпитер съвпад Нептун 775-785-800 14°38R-13°38R-12°38R 
4 Юпитер опозиция Сатурн 791-835 13°08R-13°08D 
5 Юпитер – SD 808-813-818 12°22D 
6* Юпитер съвпад Нептун 826-841-851 12°38D-13°38D-14°38D 
7 Юпитер съвпад Юпитер 890-895-900 20°57D-21°57D-22°57D 
8 Юпитер тригон Меркурий 919-923-927 27°02D-28°02D-29°02D 

9 Юпитер влиза във 
Водолей 

Февруари 932  

10* Юпитер квадрат Уран 955-959-964 5°38D-6°38D-7°38D 
11 Юпитер квадрат Слънце 958-962-967 6°20D-7°20D-8°20D 
12 Юпитер куинкункс Сатурн 978-983-987 11°08D-12°08D-13°08D 
13 Юпитер тригон Венера 989-993-998 13°27D-14°27D-15°27D 
14 Юпитер влиза във 2-ри дом Юни 1042 23°44D 
15 Юпитер полуквадрат Асц.  1045-1052-1061 24°09D-25°09D-26°09D 
16 Юпитер тригон Марс 1062-1074-1116 24°14D-25°14D-26°14D 
17 Юпитер – SR 1090-1095-1100 27°56 
18 Юпитер полуквадрат Асц.  1129-1138-1146 26°09R-25°09R-24°09R 
19 Юпитер влиза в 1-ви дом Ноем. 1149  
20 Юпитер полуквадрат Луна 1172-1181-1192 20°51R-19°51R-18°51R 
21* Юпитер тригон Плутон 1204-1224 18°12R-18°12D 
22 Юпитер – SD  1209-1214-1219 18°03D 
23 Юпитер полуквадрат Луна 1236-1247-1255 18°51D-19°51D-20°51D 
24 Юпитер влиза във 2-ри дом Декември 1274 23°44D 
25 Юпитер полуквадрат Асц. 1277-1282-1288 24°09D-25°09D-26°09D 
26 Юпитер тригон Марс 1288-1293-1298 26°14D-27°14D-28°14D 
27 Юпитер квадрат Меркурий 1292-1297-1302 27°02D-28°02D-29°02D 
28 Юпитер полуквадрат 

Нептун 
1295-1300-1304 27°38D-28°38D-29°38D 

29 Юпитер влиза в Риби Септ. 1306  
30 Юпитер секстил Луна 1323-1327-1332 3°51D-4°51D-5°51D 
31* Юпитер секстил Уран 1331-1335-1339 5°38D-6°38D-7°38D 
32 Юпитер полуквадрат 

Юпитер 
1332-1336-1340 5°57D-6°57D-7°57D 

33 Юпитер тригон MC 1334-1338-1342 6°21D-7°21D-8°21D 
34 Юпитер секстил Слънце 1334-1338-1342 6°20D-7°20D-8°20D 
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35 Юпитер секстил Асц. 1345-1350-1354 9°09D-10°09D-11°09D 
36 Юпитер тригон Сатурн 1354-1358-1362 11°08D-12°08D-13°08D 
37* Юпитер секстил Нептун 1360-1364-1368 12°38D-13°38D-14°38D 
38 Юпитер квадрат Венера 1363-1367-1372 13°27D-14°27D-15°27D 
39* Юпитер квадрат Плутон 1357-1379-1383 16°12D-17°12D-18°12° 
40* Юпитер полуквадрат Уран 1394-1398-1403 20°38D-21°38D-22°38D 
41 Юпитер секстил Юпитер 1395-1400-1405 20°57D-21°57D-22°57D 
42 Юпитер полуквадрат 

Слънце 
1397-1402-1406 21°20D-22°20D-23°20D 

43 Юпитер квадрат Марс 1421-1426-1432 26°14D-27°14D-28°14D 
44 Юпитер секстил Меркурий 1425-1430-1436 27°02D-28°02D-29°02D 

45 Юпитер влиза в Овен Окт.  1442  
46 Юпитер квадрат Луна 1476-1521 3°51D-3°51R 
47 Юпитер – SR 1493-1498-1503 4°40R 

48 Юпитер влиза в Риби Авг. 1555   
49 Юпитер секстил Меркурий 1562-1570-1578 29°02R-28°02R-27°02R 
50 Юпитер квадрат Марс 1568-1576-1586 28°14R-27°14R-26°14R 
51 Юпитер – SD 1611-1616-1621 24°43D 
52 Юпитер квадрат Марс 1646-1655-1663 26°14D-27°14D-28°14D 
53 Юпитер секстил Меркурий 1653-1661-1668 27°02D-28°02D-29°02D 

54 Юпитер влиза в Овен Юни 1674  
55 Юпитер квадрат Луна 1695-1700-1704 3°51D-4°51D-5°51D 
56 Юпитер влиза в 3-ти дом Ноем. 1706  
57 Юпитер куинкункс МС 1707-1711-1716 6°21D-7°21D-8°21D 
58 Юпитер квадрат Асц. 1719-1724-1728 9°09D-10°09D-11°09D 
59 Юпитер квадрат Сатурн 1728-1732-1737 11°08D-12°08D-13°08D 
60 Юпитер полуквадрат 

Меркурий 
1732-1736-1740 12°02D-13°02D-14°02D 

61* Юпитер квадрат Нептун 1734-1739-1743 12°38D-13°38D-14°38D 
62 Юпитер секстил Венера 1738-1742-1746 13°27D-14°27D-15°27D 
63* Юпитер секстил Плутон 1749-1754-1758 16°12D-17°12D-18°12D 
64 Юпитер квадрат Юпитер 1769-1774-1778 20°57D-21°57D-22°57D 
65 Юпитер секстил Марс 1791-1797-1801 26°14D-27°14D-28°14D 
66 Юпитер полуквадрат Венера 1802-1807-1812 28°17D-29°17D-00°17D 

67 Юпитер влиза в Телец Фев. 1810  
68* Юпитер полуквадрат 

Плутон 
1816-1821-1826 1°12D-2°12D-3°12D 

69 Юпитер тригон Луна 1829-1835-1841 3°51D-4°51D-5°51D 
70 Юпитер съвпад Уран 1840-1846-1853 5°38D-6°38D-7°38D 
71 Юпитер съвпад Слънце 1844-1851-1858 6°20D-7°20D-8°20D 
72 Юпитер влиза в 4-ти дом Юни 1851 7°21 
73 Юпитер опозиция МС 1844-1851-1859 6°21D-7°21D-8°21D 
74 Юпитер тригон Асц. 1866-1877-1923-

1934 
9°09D-10°09D-10°09R-

9°09R 
75 Юпитер – SR 1895-1900-1905 11°01R 
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76 Юпитер опозиция МС 1941-1949-1957 8°21R-7°21R-6°21R 
77 Юпитер съпад Слънце 1941-1949-1957 8°20R-7°20R-6°20R 
78 Юпитер съвпад Уран 1947-1954-1962 7°38R-6°38R-5°38R 
79 Юпитер тригон Луна 1960-1968-1975 5°51R-4°51R-3°51R 
80 Юпитер полуквадрат 

Плутон 
1981-март 1991-

окт 2006 
3°12R-2°12R-1°12R 

81 Юпитер – SD 2013-2018-2023 00°59D 
82 Юпитер полуквадрат 

Плутон 
2029-2045-2055 1°12D-2°12D-3°12D 

 
Виждаме, че в началото на периода, когато Юпитер е все още в съвпад със 
собствената си позиция (а този период продължава около 40 години) се извършва 
основаването и стабилизацията на новосъздадената българска държава. Това е 
времето на хан Аспарух и на хан Тервел, който успява да отблъсне арабското 
настъпление към Европа. Интересно е да се отбележи че през годината 705 когато 
Юпитер е в точен съвпад със собствената си позиция, хан Тервел помага на 
император Юстиниан да се възкачи отново на престола след последвалите във 
Византия размирици, а в замяна императорът не само отстъпва на хан Тервел 
територии, но го и провъзгласява с титлата кесар. Този акт бил от изключително 
политико-идеологическо значение, защото чрез това признание ханът влизал в 
т.нар. “семейство на владетелите”, което според тогавашните международно-
правни норми представлявало единствената правна санкция и легитимация на 
владетелското достойнство. Както и би следвало да се очаква такова международно 
признание би могло да се случи само при благоприятен аспект на Юпитер – 
планетата която управлява отношението със съседите и дава развитие в системата 
на ценности и идеали в обществото. 
 
След това има съвпад на Юпитер с Нептун, но както ще видим и по-късно тъй като 
въпросният съвпад се извършва далеч преди времето, когато тази планета е била 
открита, то тя не оказва пряко влияние върху събитийната част на обществото по 
това време. Би било съвсем неправилно да даваме тълкувания за хората и 
обществото от наша гледна точка, включвайки планетите Уран, Нептун и Плутон в 
астрологическите карти от времена далеч преди тези планети да са били открити и 
да са започнали да упражняват своето влияние върху хората и обществото. 
Например ако открием един силен Плутон в картата на един човек живял по 
времето на хан Аспарух, то ние не можем да кажем, че той е имал способността да 
стане психоаналитик, миннен инженер или оператор в атомна електроцентрала. 
Енергиите на новооткритите планети не са са възприемали от човечеството като 
цяло през тези отдалечени периоди от време и това ще се види по един съвсем 
забележителен начин с един аспект между Юпитер и Плутон от най-новата ни 
история, за който ще стане дума по-късно.  
 
След това през периода 791-835 Юпитер застава в опозиция със Сатурн. Това е 
точно времето на хан Крум когато се извършва стабилизация на държавата и 
навеждането на порядък чрез новоизлезлите Крумови закони. Точно през този 
период Юпитер застава статичен и почти точно в средата на този статичен период 
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на 23 юли 811 г. се извършва забележителната битка при Върбишкия проход, при 
която българите извоюват зашеметяваща победа над Византия. Самият император 
Никифор намерил смъртта си на бойното поле, хиляди били избити, а мнозина се 
спасили в паническо бягство. Главата на убитият император била побита на кол, а 
след това почистена, черепът бил обкован със сребро и превърнат в чаша. Този акт 
не бива да се приема за варварство, а за ритуално действие от мистичен характер, 
който отразява вярванията на пра-българите. Те са смятали, че божествената сила 
на един човек се е съдържала в главата и при пиене от черепа се е поемала част от 
силата на поваления враг. Виждаме, че в случая статичният Юпитер обозначава 
повратна точка, един съществен повратен момент от който момент нататък 
България се превръща в равна сила редом до Византия. Не случайно мирният 
договор с Византия подписан през 815 г. се извършва точно в средата на периода 
на статичност на Юпитер. В този договор империята юридически признава 
направените от българите завоевания и се отказала чрез договор от стари свои 
територии. Докато е в сила опозицията между Юпитер и Сатурн на власт идва и 
хан Омуртаг, който стабилизира българските завоевания от времето на хан Крум. 
По негово време държавните граници се запазват стабилни и направените от 803 
година придобивки се запазват. 
 
От 890 г. Юпитер при своето директно движение се слива със собствената си 
натална позиция, който аспект става точен през 895 г. Именно през този период, 
през 893 на престола се възкачва цар Симеон под чието ръководство България 
изживява своя златен век. Тук определено се набива на очи паралелът между 
периода от времето на хан Тервел и златният век на България по времето на цар 
Симеон. И в двата случая Юпитер застава в съвпад със собствената си натална 
позиция. И в двата случая се извършва съществено международно признание на 
България от съседите. Хан Тервел се признава за кесар и влиза в семейството на 
владетелите а по времето на своето царуване цар Симеон се признава за 
василеопатор, което е било една от най-високите титли след императора. 
 
В периода 919 – 927 когато прогресният Юпитер се намира в тригон с Меркурий 
Симеоновите войски поставят под свой контрол почти целият балкански 
полуостров. При това интересно е да се отбележи, че това не е ставало предимно с 
кръвопролитни битки, а до голяма степен с успешна дипломация и маневриране, 
типично за стила на Меркурий. Симеон обвързвал вождовете на печенегите с 
българската политика чрез династични бракове, а Сърбия била безпомощна срещу 
неговите военоначалници кавхан Теодор Сигрица и Мармаис. Военните походи 
били без особени загуби в хора – след Ахелой години наред византийските сили на 
Балканите били извън строя. Дори по отношение на корабоплаването Симеон 
прибягнал до един хитър ход: вместо да създава морски флот той потърсил и 
намерил мощен съюзник – египетският халиф ал-Махди с чиято помощ точно по 
времето когато аспекът е бил най-точен (през 924 г) Симеон се среща с Роман край 
брега на Златния рог, където успял да демонстрира не само своето военно, но и 
лично превъзходство.     
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Фактически целият златен век на България (893-927) се помества точно в 
времетраенето на двата аспекта – Юпитер съвпад с Юпитер и Юпитер тригон 
Меркурий. Виждаме че силното присъствие на планетите Юпитер (която управлява 
разширението и развитието) и Меркурий (която управлява ума и интелекта) дава 
разцвет не само във военно, но също и в политическо, икономическо и 
интелектуално отношение. Това е също периода когато настъпва разцвет на 
българската книжнина и култура (пак управлявани от Меркурий). Това е времето 
на Наум, Ангеларий, Константин, Климент Охридски, Йоан Екзарх, Черноризец 
Храбър, Константин Преславски и други. 
 
През периода 958 – 967 настъпва един тежък аспект, един квадрат между Юпитер и 
Слънцето. Това е времето на цар Петър. Точно по средата на този период когато 
аспектът е най-точен, през 965 г. цар Петър сключва сепаративен договор с 
маджарите като им обещал свободен проход към византийските земи, което 
изострило значително отношенията ни с империята, и довело в последствие до 
завладяването на източна България. Следва един куинкункс (150°), един слабо-
негативен аспект между Юпитер и Сатурн, което време може да се охарактеризира 
като епопея за опазване на държавата и освобождение на окупираните територии. 
По време на последвалия положителен аспект – тригона между Юпитер и Венера, а 
именно през годините 989 – 991 г. българите успели да освободят Преслав и 
Дръстър, както и част от отвъддунавските земи. Но най-големият успех българите 
постигат през 995 г., когато аспектът е най-точен. Именно тогава Самуил 
присъединява Драч към България. Той разбил и управителя на Солун, като пленил 
неговият син Ашот. Планетата на любовта и хармонията Венера обаче си казала 
думата, а както е известно най-големите грешки в живота се правят именно в името 
на любовта. Така и тук Самуил разрешил на царската дъщеря Мирослава да се 
ожени за арменският принц, който след това поел в свои ръце изцяло управлението 
на Драч.  
 
После България пада под византийско робство, но ще бъде погрешно да се 
опитваме да видим тази дата написана в таблицата на Юпитер, тъй като Юпитер е 
планетата, която управлява разширението и развитието на един етнос. Обаче тази 
година ще се види съвсем ясно в таблицата на Сатурн, която е планетата 
управляваща най-дълбоките кризи в живота на едно общество. Следват негативни 
аспекти между Юпитер и Асц. които се повтарят два пъти, защото точно по 
времето когато България е под византийско управление Юпитер преминава в 
ретроградно движение. Това става през 1095 г., което е точно средата на периода 
когато България е завладяна от Византия. Отново се извършва една преоценка на 
ценностите, един кризис в развитието за да може по-късно по време на 
полуквадрата между Юпитер и Луната да се стигне до въстанието на Асен и Петър 
и до създаването на втората българска държава. Точно по средата на този период 
когато аспектът бил най-точен през 1188 г. ромеите атакували България през 
Средец и западният Балкан, но били спрени при Ловеч. Тук Асен удържал 
тримесечната обсада, а византийският император Исак Ангел бил принуден да 
сключи примирие. Тогава империята “де факто” признала възобновената държава.      
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Следва период през който Юпитер отново застава статичен през годините 1209 – 
1219, който почти съвпада с царуването на Борил и през който отново се стига до 
криза в ценностната система, която обаче се разрешава в края на този период с 
идването на власт на Иван Асен II. По времето на управлението на този владетел 
Юпитер вече при директното си движение отново застава в полуквадрат с Луната. 
Отново е очевиден един паралел между това което се случва при първото 
настъпване на този аспект при ретроградното движение на Юпитер през този 
градус и при второто. При първото му преминаване Втората Българска Държава се 
признава “де факто” от Византия и България извоюва суверенитет на 
международно ниво, при второто му преминаване по времето на Иван Асен II през 
1235 г. България и Никея сключват съюз. Никейският престолонаследник Теодор II 
Лакис и българската царкиня Елена скрепили с брака си православната коалиция. 
На църковен събор в Лампсак българската църква въстановила своя патриаршески 
ранг, при това с писменото съгласие на всички източни патриаршии (Александрия, 
Антиохия, Йерусалим и разбира се Вселенската патриаршия). Това признание от 
страна на никейския василевс (смятан така или иначе за официален византийски 
император в изгнание) можел да узакони българският суверенитет над отнетите от 
Теодор Комнин бивши имперски земи.  
 
После през периода 1277 – 1288 Юпитер е в полуквадрат с Асц. Този период почти 
точно съвпада с управлението на Ивайло и на цар Георги I Тертер. При негативен 
аспект на Юпитер с Асц. винаги се стига до криза в управлението. Точно това става 
по времето на въстанието на Ивайло. В “Кратка история на Българският народ” 
четем, че избухването на това селско въстание се дължи на общата политическа и 
идеологическа криза на българското общество. Годините на болярски 
междуособици, боричканията за престола, военните и външнополитическите 
неуспехи на държавата снижили твърде много авторитета на царската институция. 
Назрявала необходимостта от силна и здрава ръка която да сложи ред в държавата. 
Така през 1277 един обикновен човек от народа с големи възможности и силен ум 
заел престола.  
 
Следва период на тригон към Марс и квадрат към Меркурий. Това е период на 
вътрешни размирици, със слаба царска власт, подкопана от междуособици и 
противоречия, по което време дори един татарин успял за известно време да стане 
цар на българите. Обаче от 1332 Юпитер влиза в аспект със наталната си позиция и 
се зареждат положителни аспекти – тригон към МС, секстил към Слънцето, секстил 
към Асц и тригон към Сатурн. Целият този период от 1332 до 1362 съвпада с 
управлението на Иван Александър, който като цяло е положителен за България. 
Изключение правят само последните години от неговото царуване, когато 
положителните аспекти вече не са в орбис, и тогава България става жертва на 
първите сериозни турски набези. Иван Александър категорично спечелва 
отколешната битка за южночерноморските градове. При Русокастро разбива 
Андроник III, и го блокира в крепостта, но после великодушно му разрешава да се 
завърне в Константинопол. Мирът бил гарантиран чрез брака на 
престолонаследника Михаил Асен с дъщерята на василевса, който останал лоялен 
на българите до края на живота си.  
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През годините 1363 – 1372 Юпитер влиза в негативен аспект (квадратура) с 
планетата Венера. При този аспект както и следва да се очаква от управителката на 
семейният живот Венера, изпъкват на преден план проблемите в царското 
семейство. Проблемът започва от там, че Иван Александър, който преди това се е 
развел с влахинята се оженва за еврейката Теодора има престолонаследник, който е 
първият син от този брак Иван Шишман. А Иван Страцимир, на който 
принадлежало това право след гибелта на братята му останал владетел на Видин, 
но с титлата цар. Това води фактически до разделение на България, което в 
последствие я превръща в една по-лесна плячка за турските завоеватели. За 
четиридесетте години от управлението на Иван Александър се казва, че е една 
особена епоха, която започва със силни действия, а завършва с колебливи и спорни 
решения. Обаче друго не би могло и да се очаква при положение, че 
положителните аспекти на Юпитер със споменатите по-горе планети започват в 
началото на неговото царуване, но приключват около 9 години преди смъртта му.  
 
След падането на България под османско владичество също могат да се разгледат 
отделните етапи на аспектите на Юпитер, макар че много от изворите ни дават 
косвена информация за българският етнос. Най-интересен е обаче е положителният 
аспект (секстил) на Юпитер към Меркурий, който се повтаря три пъти при 
движението на Юпитер като директно, ретроградно и отново директно през 
годините 1425-1436, после през 1562-1578 и накрая през 1653-1668. Знем че 
планетата Меркурий управлява книгопечатането, летописите и търговията. През 
първия период дяк Андрей завършва своя Панегерик, сборник със слова на 
големите апологети на православното християнство. В него са поместени творби на 
патриарх Евтимий и една на св.Климент Охридски. По същото време излиза 
пътеписа на френският рицар Бертрандон дьо ла Брокиер. В него са записани 
първите сведения от европейски наблюдател за положението на българските земи 
след налагането на османската власт. По време на вторият период когато Юпитер е 
в секстил с Меркурий в османски регистър на джелепкашани (т.е. собственици на 
стада на овце които снабдяват османският пазар с месо) от 1566 г. показва 
изключително динамичното развитие на овцевъдството и неговото отражение 
върху социалната структура на българското общество. Със стопанската си 
активност те преодоляват бариерите поставени от османската държава пред раята и 
се превръщат в онази социална група, от която се формира българската буржоазия. 
През същата година също излиза първата печатна книга на български език. Неин 
издател е Яков Крайков. Той купува във Венеция печатницата на сърбина Божидар 
Вукович и през 1567 и 1570, точно когато Юпитер и Меркурий са в точен съвпад 
отпечатва 6 книги – Октоих, Псалтир, Молитвеник, Евангелие, Часословец и 
Сборник с различни потреби. По същото време има сведение от 1578 на Стефан 
Герлах за духовния живот на българите в София. Пребивавайки в града той 
съобщава, че в него има 12 работещи църкви и две училища “откъдето излизат 
повечето от българските свещенници”. А през третият период когато се повтаря 
същият аспект в Рим е отпечатан “Абагар. Молитвеник във формата на свитък, 
удобен за носене”. Това е първата печатна книга на ново-български език. Нейният 
автор е никополският епископ Филип Станиславов. Виждаме, че и при трите 
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преминавания на Юпитер през същите градуси има повторения на едни и същи 
събития, които естествено се различават по форма, но са подобни по дух. 
 
От многото други аспекти е интересно да отбележим секстила между Юпитер и 
Марс в периода 1791 и 1801 понеже от този период са останали многобройни 
свидетелства за кърджалийски нападения. Известно е, че Марс е войнствена 
планета свързана с нападения и грабежи. Така например през лятото на 1795 
кърджалийски банди от около 300 човека нападат и ограбват с.Баня, Самоковско, 
Ихтиман и Батак. Там те вързали домакините, след което ограбили каквото 
намерили по къщите, дори и облеклото на жените. Освен заловените и задигнатите 
жени и деца, те завързали и прибрали със себе си и 28 мъже. След това те прибрали 
и пощенските коне. През пролетта същата година кърджалийски банди нападат 
околностите на Пловдив и Пазарджик. През февруари 1797 подобни нападения са 
записани за Търново, Севлиево и Никопол. На 22 декември 1799 същата съдба 
постига Калофер.  През март 1800 г. Кара Фейзи, който е бил един от най-
влиятелните кърджалийски водачи с отряд от около 5000 души предприема 
опустошителен поход в Тракия и се насочва към Цариград. По време на похода 
разбойниците заемат Карнобат, опожаряват Факия и Лозенград. Интересното е, че 
за подобни големи кърджалийски акции не се споменава в источниците нито за 
периода преди нито за периода след като Юпитер е в аспект с Марс. 
 
Периодът от 1829 до 1841 е много интересен, понеже Юпитер е в тригон с Луната. 
Тъй като Луната управлява идейната и емоционална сфера, а Юпитер дава 
социалните ценности, именно през тези 13 години от историята на България се 
раждат едни изключителни личности, които са или с религиозен уклон или са били 
едни от най-големите идеалисти, често недоживяли да видят своят идеал 
реализиран. Такива са например Матей Преображенски, капитан Георги Мамарчев, 
Любен Каравелов, бачо Киро, Райко Жинзифов, и едно от най-светлите имена в 
най-новата ни история – Васил Левски. Макар че той лично не успява да види своя 
идеал на чиста и свята република реализиран преживе, през въпросните 13 години 
на положителен аспект между Юпитер и Луната се раждат още и други личности 
които успяват да доживеят Освобожението и активно се включват в обществено-
политическият живот. Такива са например Тодор Бурмов, който впоследствие става 
министър-председател на първия български кабинет, Марко Балабанов и Екзарх 
Йосиф, който още преди Освобождението успява да възстанови българската 
църковна и училищна мрежа в Македония и Одринска Тракия, а след 
Освобождението е избран за първия български екзарх на третата ни държава и 
остава на поста си 38 години.  
 
Но може би най-голям интерес предизвиква съвпада на Юпитер с Уран година по-
късно от 1840 до 1853. Най-интересното е, че през въпросният период Уран е вече 
открит като планета, следователно би следвало да очакваме, че през този период ще 
се раждат личности способни да усетят и да приложат в живота теченията 
изхождащи от тази планета. Уран както е известно е планета-революционер, 
планета, която коренно иска да промени обществения строй и да го направи 
справедлив за всички. Логично е да очакваме, че през въпросните 13 години, когато 
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двете планети са в точен съвпад се раждат едни от най-големите български 
революционери. И наистина през този период се раждат Васил Друмев, Георги 
Бенковски, Кольо Ганчев, Цанко Дюстабанов, Иларион Драгостинов, Васил 
Петлешков, Ангел Кънчев, Панайот Волов и Христо Ботев. Това съзвездие от ярки 
революционери не случайно се ражда именно тогава когато Уран е вече бил открит 
и когато прогресният Юпитер в картата на България застава точно в съвпад с него. 
Нещо повече, точно в началото на споменатият период през 1840 година Анастасия 
Димитрова открива в Плевен първото светско девическо училище в българските 
земи, като само след няколко години броят на ученичките достига 90 - нещо 
немислимо преди социалните ценности на обществото (Юпитер) да се слеят с 
прогресорската идея за равенство на Уран. 
 
От 1866 година Юпитер застава в един изключително благоприятен аспект – 
тригон с Асц, който продължава чак до 1934 понеже Юпитер междувременно става 
стационарен и преминава в ретроградно движение, така че Юпитер застава на два 
пъти през този период в абсолютно точен аспект към Асц. – един път при право 
движение през 1876 година, когато става Освобождението на България и един път 
през 1923 г. но този път при ретроградно движение, когато се извършва държавен 
преврат. И в единият и в другият случай се извършва коренна промяна в 
ценостната система на народа, само че при ретроградното си движение Юпитер 
има тенденцията да извършва тези промени с гръм и трясък, типично в стила на 
Самодържеца от Олимп.  
 
Интересно е да се отбележи, че при своето ретроградно движение Юпитер 
повторно влиза в съвпад с Уран, този път през годините 1947-1962. Веднага се 
набива на очи аналогията с революционерите през предишния период, когато двете 
планети са били в съвпад. Само че човешката психология е така устроена, че 
отразява безпристрастно само онези личности които са отдалечени от нас в 
историята, докато когато се говори за хора (и особено за политици), които са живи 
и здрави в наши дни се появяват винаги едни или други пристрастия. Истината е 
обаче че в споменатият период от най-новата ни история се раждат личностите 
които по един или друг начин са свързани с годините на преход и са емблематични 
именно за този период. Това са хората, които изкарват на плещите си и са 
знаковите фигури на българският преход. Като пример за политици родени във 
времето на съвпад на Юпитер с Уран през годините 1947 – 1962 могат да се дадат: 
Константин Тренчев, Ахмед Доган, Филип Димитров, Ренета Инджова, Петър 
Стоянов, Стефан Софиянски, Иван Костов, Соломон Паси, Миглена Кунева, 
Георги Първанов и още много други.  
 
Макар, че ние днес може и да не го оценяваме понеже живеем потопени в 
съвременната действителност, но българският преход беше фактически една 
революция, една капитална промяна на обществения строй и макар да не беше 
извършена с пушки и въстания както в миналото, но по същество тя не се отличава 
по размера на промените с това което се извърши в България при промяната на 
обществения строй след Освобождението. Интересно е да се отбележи още, че към 
края на века при своето вече директно движение тези две планети отново ще се 
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слеят от 2072 до 2084. Какъв тип хора ще се родят тогава като представители на 
българският етнос? Изхождайки от факта, че по това време България ще е отдавна 
приобщена към европейската и световната общност може само да предполагаме че 
тези да ги наречем условно “революционери на бъдещата епоха” може би ще 
работят за изграждането на едно по-справедливо и равноправно социално общество 
в стила на планетата Уран, но този път не само в рамките на нашата държава а и на 
европейско или световно ниво.  
 
Преходът в България протича точно когато прогресният Юпитер прави 
полуквадрат към Плутон. Известно е, че Плутон е свързан с разрушение, но също 
така и с трансформация. За да може да се построи нещо ново е необходимо преди 
това тотално да се разруши старата структура. Именно с това се занимава Плутон. 
От друга страна обаче на мястото на старата и негодна вече структура, под 
управлението на Плутон като птицата Феникс изниква новото. Затова и ключовата 
дума на Плутон е регенерация, обновление, трансформация. Нещата с Плутон 
обаче, особено с негативен аспект към планетата на ценностната система Юпитер 
никога не стават лесно. Годините през които въпросният аспект е бил точен са от 
1981 до октомври 2006. През това време аспектът бавно набира сила и е съвсем 
точен през март 1991. Това е пикът или върховият момент на българският преход. 
Точно тогава, по-точно на 1 февруари 1991 г. се освобождават от контрол цените на 
основните стоки и формирането им минава на пазарен механизъм. Това довежда до 
такъв скок в цените, че тогавашният премиер Димитър Попов възкликва: “За Бога 
братя, не купувайте!”. След това постепенно през следващите пет години аспектът 
намалява и официално излиза от орбис през октомври тази година.  
 
Този аспект между Юпитер и Плутон е също така и едно забележително 
доказателство за това, че влиянието на планетите не се усещат като цяло от 
обществото преди съответните планети да бъдат открити. Например при своето 
директно движение тези две планети са били в абсолютно същият аспект през 
годините 1816 до1826, но вие няма да откриете каквото и да било свидетелство за 
кардинална промяна в обществото през споменатият период, защото планетата 
Плутон се открива значително по-късно през 1930 г. Вярно е, че в источниците се 
споменава за чумна епидемия в Пловдивско, и за поройни дъждове предизвикали 
наводнения в Шуменско и околните села, но общо взето с това се изчерпва 
влиянието на Плутон по това време. Когато за първи път Юпитер и Плутон правят 
споменатият полуквадрат не се извършва никакъв преход. България е тогава все 
още под турско владичество и за никакви кардинални промени не може да става 
въпрос. Обаче в периода 1981 – 2006 планетата Плутон е вече била открита от 
доста време и ние станахме свидетели на каква трансформация ни подложи Плутон 
през споменатият период на преход.       
 
Тук сме длъжни да споменем, че полуквадратът между Юпитер и Плутон ще се 
завърне след около 20 години, когато ще се образува отново, този път при правото 
движение на Юпитер. Това обаче не бива да ни плаши, защото правият аспект 
винаги протича много по-хармонично от ретроградния и вероятно става въпрос за 
една реорганизация в ценностната система на етноса, след като вече е пълноценно 
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интегрирана в Евросъюза. Говорим за времето от 2029 до 2055, така че е трудно да 
се правят прогнози за едни толкова отдалечени във времето събития, но най-
вероятно тогава ще се извърши една реформа към един по-справедлив тип 
разпределение на материалните блага. Можем да наречем този период като период 
на преход към истинска социална държава. Това обаче ще се извърши в един по-
отдалечен период от време. 
  
А това, което може да се каже сега относно бъдещето на България за следващите 
две десетилетия  е следното: 
 

1. Българският преход официално завършва през октомври, тази година (2006). 
Това беше вече съобщавано от различни политици, но сега имаме 
официално потвърждение и от астрологическата карта на българският етнос. 

2. През следващите 2 десетилетия няма да има развихрена престъпност, явна 
корупция, финансова нестабилност и бедност в особено големи размери, 
каквато беше характерна за периода на прехода. 

3. През следващите 2 десетилетия България постепенно ще се приобщи към 
Европейския съюз и особено към края на тези 2 десетилетия ще прилича във 
всяко едно отношение – и политическо, и финансово, и правно и в 
икономическо на всяка една друга развита, европейска държава.   

 
А сега нека да разгледаме по подобен начин аспектите на прогресният Сатурн. 
 

 Аспект 
 

Години Положение на Сатурн 

1 Сатурн полуквардрат 
Меркурий 

679-690-701 12°02D-13°02D-14°02D 
Сатурн е в Рак 

2 Сатурн опозиция Юпитер 758-766-774 20°57D-21°57D-22°57D 
3 Сатурн секстил Меркурий 809-819-830 27°02D-28°02D-29°02D 
4 Сатурн полуквадрат Венера 823-836-852 28°27D-29°27D-00°27D 

5 Сатурн влиза в Лъв Март 844  
6 Сатурн SR 870-877-884 1°00D-1°03R-1°00R 

7 Сатурн влиза в Рак Януари 912  
8 Сатурн секстил Меркурий 926-939-951 29°02R-28°02R-27°02R 
9 Сатурн SD 1005-1012-1019 24°09R-24°06D-24°09R 
10 Сатурн секстил Меркурий 1071-1082-1091 27°02D-28°02D-29°02D 
11 Сатурн полуквадрат Венера 1086-1095-1104 28°27D-29°27D-00°27D 

12 Сатурн влиза в Лъв Февруари 1100  
13 Сатурн полуквадрат Плутон 1110-1118-1126 1°12D-2°12D-3°12D 
14 Сатурн куинкункс Луна 1131-1139-1147 3°51D-4°51D-5°51D 
15 Сатурн квадрат Уран 1145-1153-1161 5°38D-6°38D-7°38D 
16 Сатурн квадрат Слънце 1150-1158-1167 6°20D-7°20D-8°20D 
17 Сатурн квадрат МС 1150-1159-1167 6°20D-7°20D-8°20D 
18 Сатурн куинкункс Асц. 1174-1183-1192 9°09D-10°09D-11°09D 
19 Сатурн полуквадрат Марс 1193-април 1204- 11°14D-12°14D-13°14D 
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1217 
20 Сатурн секстил Венера 1220-1242-1270-

1292 
13°27D-14°27D-14°27R-

15°27R 
21 Сатурн SR 1249-1256-1263 14°35D-14°38R-14°35R 
22 Сатурн полуквадрат Марс 1296-1310-1323 13°14R-12°14R-11°14R 
23 Сатурн куинкункс Асц. 1324-1336-1350 11°09R-10°09R-9°09R 
24 Сатурн квадрат МС 1365-1418 8°21R-8°21D 
25 Сатурн квадрат Слънце 1365-1418 8°20R-8°20D 
26 Сатурн SD 1384-1391-1398 7°48R-7°44D-7°48D 
27 Сатурн куинкункс Асц 1432-1445-1457 9°09D-10°09D-11°09D 
28 Сатурн полуквадрат Марс 1457-1467-1476 11°14D-12°14D-13°14D 
29 Сатурн секстил Венера 1478-1487-1495 13°27D-14°27D-15°27D 
30 Сатурн куинкункс Юпитер 1539-1547-1556 20°57D-21°57D-22°57D 
31 Сатурн влиза в 8-ми дом 1563 23°44D 
32 Сатурн полуквадрат Сатурн 1590-1606-1663-

1680 
26°08D-27°08D-27°08R-

26°08R 
33 Сатурн секстил Марс 1591-1608-1661-

1678 
26°14D-27°14D-28°14D 

34 Сатурн квадрат Меркурий 1604-1665 27°02D-27°02R 
35 Сатурн SR 1627-1634-1641 27°50D-27°53R-27°50R 
36 Сатурн влиза в 7-ми дом 1711 23°44R 
37 Сатурн куинкункс Юпитер 1721-1737-1803-

1819 
22°57R-21°57R-21°57D-

22°57D 
38 Сатурн SD 1762-1770-1777 21°04R-21°01D-21°04D 
39 Сатурн влиза в 8-ми дом 1828 23°44D 
40 Сатурн полуквадрат Сатурн 1853-1861-1870 26°08D-27°08D-28°08D 
41 Сатурн секстил Марс 1853-1862-1871 26°14D-27°14D-28°14D 
42 Сатурн квадрат Меркурий 1861-1869-1877 27°02D-28°02D-29°02D 

43 Сатурн влиза в Дева Септември 1885  
44 Сатурн тригон Луна 1916-1925-1934 3°51D-4°51D-5°51D 
45 Сатурн тригон Уран 1932-1941-1951 5°38D-6°38D-7°38D 
46 Сатурн тригон Слънце 1938-1948-1959 6°20D-7°20D-8°20D 
47 Сатурн секстил МС 1938-1948-1959 6°21D-7°21D-8°21D 
48 Сатурн тригон Асц 1969-1985-2039-

2056 
9°09D-10°09D-10°09R-

9°09R 
49 Сатурн SR 2005-2012-2019 10°45D-10°48R-10°45R 
50 Сатурн секстил МС 2068-2081-2093 8°21R-7°21R-6°21R 
51 Сатурн тригон Слънце 2068-2081-2094 8°20R-7°20R-6°20R 
52 Сатурн тригон Уран 2077-2090-2103 7°38R-6°38R-5°38R 

 
 
Изследването на Сатурн по аспекти по подобен начин както направихме това със 
Юпитер е едно изключително интересно изследване, но засега ще се огранича само 
с най-важното при движението на тази планета. 
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Тъй като Сатурн управлява вътрешния живот, дълбоките измения в структурата на 
обществото, отношението власт-народ и сериозните кризи в живота на етноса, ние 
виждаме, че по един забележителен начин най-сериозните промени в структурата 
на нашата държава се извършват именно по времето, когато прогресният Сатурн се 
намира в ретроградно движение и е достигнал най-кризисната, най-задната точка в 
своето ретроградно движение, след което започва да се движи напред. Така през 
1012 год. по времето което Сатурн достига най-задната си точка в Рак става 
падането на Първата Българска Държава, по времето когато ретроградния Сатурн 
достига най-задната си точка в Лъв в 7-ми дом (символизиращ отношението със 
съседите) става падането на Втората Българска Държава, а по времето когато 
Сатурн отново достига най-крайната си точка в ретроградното си движение (този 
път в 8 дом на дълбокото духовно израстване), Паисий Хиляндарски написва 
своята “История Славяноболгарская”, от който момент  се започва възраждането на 
българския народ като птицата Феникс след столетия подтисничество.  
 
Виждаме как по един съвсем открит начин планетите ни разказват грандиозният 
план за развитието на на нашият етнос. Всеки път когато управителят на  
Асцендента на нашият етнос бидейки в ретроградно движение достига до 
максимално крайната си точка на своето ретроградно движение, се извършва 
огромна криза в ценностите на етноса, а от тука и в структурата на обществото, при 
което ние или се отзоваваме под чуждо владичество или започваме да се 
оттърсваме от него. И в единият и в другият случай се извършва огромна промяна в 
ценностната система на обществото.  
 
Интересно е да се отбележи, че през 2005 г. е започнал един такъв подобен процес, 
когато Сатурн отново застава статичен, само че тогава той от директно преминава в 
ретроградно движение, което означава началото на промяна на ценностната 
система на етноса. Можем да кажем, че при стационарен Сатурн може да очакваме 
глобална промяна на начина си на мислене по отношение на това как трябва да 
бъде устроено нашето общество. Дали капитализмът във този си вид, в който ни се 
представя сега на запад дава пълен отговор в това отношение? Несъмнено през 
периода, в който се намираме сега до края на 2019 г. до когато Сатурн ще бъде 
статичен, ще се извърши едно сериозно преосмисляне на ценностната система на 
нашият етнос и ние ще знаем отговора на тези въпроси, но при всички случаи към 
края на века, когато Сатурн повтаря аспектите си от времето на прехода от 
капитализъм към социализъм, ние ще станем свидетели на едно възраждане, на 
едно общество което ще бъде изградено именно тук в България и което няма да има 
аналог в западното общество.  
 
Можем да го наречем условно “истинска социална държава”, едно общество в 
което хората макар и не равни на материално ниво ще се приемат като равни на 
духовно ниво. Тук искам да подчертая, че аз лично не съм нито привърженик нито 
член на която и да било конкретна политическа партия и изобщо не се ангажирам с 
лични пристрастия по отношение на която и да било политическа група в България. 
Аз съм астролог, а не политик. Това което е поразително обаче, че в картата на 
българският етнос, прогресният Сатурн към края на века ще повтори трите основни 
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аспекта които направи в годините на преход от капитализъм към социализъм през 
40-те години. Става въпрос за Сатурн секстил МС, Сатурн тригон Слънце и най-
вече за Сатурн тригон Уран (планетата която управлява обществените промени). 
През този период, чийто пик се извърши именно в годината 1944 се извърши една 
основна промяна на съществуващия обществен строй.  
 
Интересното е, че в периода от 2068 до 2103 с пикови точки през 2081 и 2090 
Сатурн ще повтори същите аспекти от времето на 1944 г. Всеки път когато се 
повтарят едни и същи космически цикли се заражда и развива една и съща 
социална идея, но облечена във съвършено нова форма, която отговаря на 
социалното и общественото развитие на етноса през споменатите периоди. Така че 
е напълно възможно социалната идея, която беше заляла половин Европа по 
времето на Втората световна война да се възроди в България, само че в една съвсем 
друга, усъвършенствана форма, която ще е подходяща за тогавашното човечество.     
 
Предполагам че по това време на всеки един представител на “хомо сапиенс” в 
България ще се предостави добра възможност да живее и съществува на 
материален план дори и ако не иска да работи (знам че това звучи в момента 
еретически). В момента е общоприето мнението, че всеки един човек е длъжен да 
се труди за да преживява. България ще бъде първата страна в света която към 
края на века не само ще докаже на теория, но и ще приложи на практика идеята че 
след като един индивид е създаден от вида “хомо сапиенс”, то той има правото да 
живее без да се труди ако не иска. На всеки един човек ще му се предоставя 
някаква малка квартира и някаква храна. Това се прави дори и днес от развитите 
капиталистически държави (като Австралия например), но винаги се поставя 
условието, че човекът е задължен да си търси работа и да се труди. България ще е 
първата страна в света която ще излезе (вече като пълноправен член на 
Европейския съюз) с идеята, че всеки един човек има право да работи, но има 
право и да не работи ако не иска, и не трябва да бъде заставян насила.  
 
Ние не караме нашите домашни любимци – кучета или котета да работят и им 
усигуряваме подслон и прехрана, защо тогава за събратята си хора полагаме по-
малко грижи и ги оставяме да живеят в картонени кутии по улиците? Всеки един 
човек трябва да бъде свободен в избора си дали иска да работи или не. В случай че 
не желае да се труди, то той би живял в много по-скромни условия но не не би 
трябвало да бъде заставян да прави нещо което е против неговата лична свободна 
воля и не би трябвало да бъде изхвърлен да живее в картонена кутия на улицата 
понеже не е искал да работи. Много хора имат цел в живота която не е явна, не се 
вижда от огромното мнозинство от хора и която може би няма явен израз на 
материален план, но която така или иначе е от естество което кара въпросният 
човек да не се  труди. Например много от най-известните мистици, отшелници, 
хора написали изключителни трудове, живеещи в изолация и направили гениални 
открития не са ходили на работа от 8 до 5. Погледнато външно те не са се трудили 
както обикновените хора, но тази един вид медитация им е била необходима за да 
установят връзка с духовния свят откъдето са черпели своите идеи.  
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Така че ако един човек е приел решение да не ходи на работа за какъвто и да било 
период от време, това е негово лично решение и обществото би трябвало да го 
зачита и да го поддържа в някаква минимална форма, а от материална гледна точка 
това за годините за които става въпрос, не би трябвало да бъдат проблем за 
България. Основният момент тук е че нашата държава след като е минала вече един 
път през така наречения “развит социализъм” ще може през тези години под същия 
астрологически аспект между Сатурн и Уран да даде тон не само на Европа, но и на 
света като цяло като разработи и приложи на практика един модел на истинска 
социална държава, нещо за което западните страни в момента само си говорят, но 
заслепени от печалбите на едрият капитал, нито знаят нито имат идея как да го 
приложат. И България не знае в момента как да го приложи, но към края на този 
век с положителен аспект на Сатурн и Уран ще има едно съвсем конкретно 
решение по въпроса, което не се съмнявам че ще бъде блестящо не само в местен  
но и в глобален мащаб.   
 
В заключение искам още веднъж да подчертая изключителната стойност на картата 
на българският етнос, разработена от Михаил Борисович Левин. Видяхте как по 
тази карта ние се върнахме назад във времето, чак до момента когато българският 
етнос възниква за първи път при споменатият мистичен ритуал, извършен от 
двамата жреци на 24 април 680 година в 23.56. От този момент нататък видяхме как 
всяко едно събитие в историята на България се съгласува с движението на 
планетите Юпитер и Сатурн, които са най-важните планети в ритмите на живота на 
един етнос. По подобен начин може да се съставят таблици с движението и на 
останалите планети, където периодите може да се свият до месеци, дори и дни и 
часове и събитията пак ще се съгласуват с тази карта. Така че в лицето на тази 
карта ние разполагаме с едно изключително оръжие, с помощта на което не само 
могат да се изследват минали събития чак до самия момент на първоначалното 
възникване на българският етнос, но така също бъдещите поколения могат да 
съобразяват и националната си политика с тази карта, защото в нея са записани (за 
този който може да ги прочете) и бъдещите цикли предопределени да ни се случат. 
Това не бихме могли да направим ако строим карта на която и да е българска 
държава. Държавите се създават и разпадат, а етноса си остава и има непрекъсната 
история. Само картата на етноса вижда развитието на този етнос от самото му 
начало до самия му край и именно в това се състои огромната заслуга на картата на 
Левин.   
 
 
Любомир Червенков 
Професионален Астролог 
www.Lubomir.name/bg 
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