Astrologas L. Dimitrovas:
Ar teko girdėti, kad asmeninį horoskopą pagal
tikslų gimimo laiką galima sudaryti ne tik žmogui,
bet ir valstybei? Būtent tokį Lietuvai sudarė Perte (Australija) gyvenantis astrologas Liubomiras
Dimitrovas. Anot jo, mūsų šaliai sudarytos astrologinės diagramos gali parodyti, dėl kurios planetos
įtakos lietuvių tauta tiek metų buvo okupuota. Be
to, astrologas pabrėžia, kad 2014-aisiais lietuviai
tarsi iš naujo atgims. L. Dimitrovas tikina, kad didžiausių pokyčių galima tikėtis politikos, švietimo
bei infrastruktūros srityse.
Lietuvos kylantis Zodiako ženklas – Ožiaragis?
Pirmasis lietuvių gentis suvienijo didysis kunigaikštis
Mindaugas, kuris 1253 m.
tapo pirmuoju Lietuvos karaliumi. Vis dėlto formuoti
vieningą valstybę nebuvo
lengva. Jūsų protėviai pateisindavo valdovo nužudymą,
kad tik galėtų užimti jo vietą.
Po Mindaugo mirties Lietuva
ir toliau egzistavo kaip suvereni šalis. Ją kelis dešimtmečius valdė skirtingi valdovai.
Vėliau, LDK laikais, valstybė
išsiplėtė ir suklestėjo. Tačiau XIV a. ji ir Lenkija turė-

jo vieną valdovą. XV a. buvo
sudaryta šių šalių sąjunga,
kuri pavadinta Abiejų Tautų Respublika (ATR). Tačiau
dominavo Lenkija, todėl galima sakyti, kad Lietuva tapo
jos dalimi. Po 1793–1795 m.
vykusių ATR padalijimų Lietuvą okupavo Rusijos imperija. Visi šie faktai atspindi vieną tiesą – tikriausiai Lietuvos
astrologinėje diagramoje, t. y.
gimimo horoskope, kylantis
Zodiako ženklas, kuris per
šalies kūrimąsi buvo rytų horizonte, yra Ožiaragis.

Tikroji valstybės „gimimo“ data
Pirmasis Lietuvos Nepriklausomybės Aktas priimtas 1917 m.
gruodžio 11 d. Vilniuje. Tikslus pasirašymo laikas nežinomas. Tuomet jūsų valstybė
buvo okupuota vokiečių. Lietuvos nepriklausomybė buvo atkurta 1918 m. vasario
16 d. Tačiau esu visiškai įsitikinęs, kad sudarant Lietuvos valstybės astrologinę diagramą jos „gimimo“
data turėtume laikyti būtent 1917 m. gruodžio 11 d.
Žymus astrologas Nikolas
Kampionas knygoje „The
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Book of World Horoscopes“
sudarydamas Lietuvos horoskopą taip pat naudojo minėtą
datą. Tačiau, manau, jo pasirinktas laikas – vidurdienis –
netinkamas. Esu įsitikinęs, kad
radau tinkamesnį laiką diagramai sudaryti. Naudodamas gimimo laiko atkūrimo metodą,
1-osios Lietuvos astrologinės
diagramos sudarymo data pasirinkau 1917 m. gruodžio 11 d.
„Gimimo“ laikas – 9 val. 44 min.
33 sek., vieta – Vilnius, Lietuva, 54º 41’ šiaurės platumos
ir 25º 19’ rytų ilgumos.

1-oji Lietuvos astrologinė diagrama: 1917 m. gruodžio 11 d.

Nuotrauka iš asmeninio pašnekovo archyvo

„Lietuvos politinį „elitą“
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pakeis nauji veidai
veidai“
Okupacija – dėl Saturno įtakos
1940 m. jūsų šalis buvo vėl
okupuota rusų ir paskelbta
Lietuvos Tarybų Socialistine
Respublika. Progresinis Saturnas opozicijoje kylančiam
Zodiako ženklui buvo 1940 m.
vasario 5 d., tų pačių metų liepos 23 d. ir 1941 m. sausio 5 d.
Lietuva okupuota 1940 m. birželį, o tų pačių metų liepos 21 d.
Liaudies seimas priėmė deklaraciją dėl Lietuvos įstojimo į
SSRS. Taigi kylantis Zodiako

ženklas sudaro opoziciją su
Saturnu beveik tiksliu aneksijos laiku, yra vos dviejų dienų
paklaida. Apskritai pastaroji
planeta valdo Lietuvos kylantį
ženklą – Ožiaragį – ir dešimtą astrologinį namą, todėl yra
labai svarbi Lietuvos astrologinėje diagramoje.
Antrą kartą Lietuvos nepriklausomybė paskelbta Vilniuje 1990 m. kovo 11 d. apie
22 val. 45 min. vietos laiku.

Svarbus ryšys
Tarp dviejų svarbių valstybinių astrologinių diagramų
visada būna itin aiškus ryšys.
Šiuo atveju nuostabu tai, kad
2-oje galima matyti, kad net trys
planetos – Uranas ( ), Neptūnas ( ) ir Saturnas ( ) – yra
Ožiaragyje ( ). Taigi galima

tikėtis, kad 1-osios astrologinės diagramos kylantis ženklas
yra būtent Ožiaragis. Jis visada
skiria pirmą ir dvyliktą horoskopo namus ir būna maždaug
ties 9 valanda. 1-oje astrologinėje diagramoje šioje padėtyje
matomas būtent Ožiaragis.

Lietuvių likimas panašus į bulgarų

2-oji Lietuvos astrologinė diagrama: 1990 m. kovo 11 d.

Tai, kad Ožiaragis – jūsų šalies astrologinėje diagramoje
kylantis Zodiako ženklas, patvirtina ir faktas, jog Lietuva –
nedidelė šalis. Be to, jūsų tauta
myli žemę ir yra labai praktiška. Toks ir Ožiaragis. Tiesą sakant, Lietuva šiek tiek panaši į
Bulgariją, nes šios šalies kylantis
Zodiako ženklas taip pat Ožiaragis. Bulgarijos astrologinėje diagramoje Saturnas yra
opozicijoje Mėnuliui, todėl ji
prarado nepriklausomybę du
kartus. 1-oje Lietuvos astrologinėje diagramoje Mėnulis ( )
ir Saturnas ( ) sudaro 90o
kampą. Šis itin sudėtingas planetų išsidėstymas vadinamas
kvadratu ( ). Todėl lietuviai
tiek daug kartų turėjo kovoti
dėl savo nepriklausomybės.
Šiuo atveju pajuokausiu ir
priminsiu, kad bulgarai labai mėgsta pasidžiaugti kaimynų nesėkmėmis. Kiek ži-

nau, lietuviai į juos panašūs
ir šia savybe.
Vis dėlto Lietuvos ir Bulgarijos astrologinės diagramos itin
skiriasi. 1-oje Lietuvos astrologinėje diagramoje Jupiteris ( )
yra Dvyniuose ( ), o Bulgarijos – Ožiaragyje. Ši planeta
ypatinga tuo, kad valdo šalies vertybių sistemą. Jupiteris Ožiaragyje lėmė tai, kad
bulgarai nėra suinteresuoti
rūpintis kaimynais, tačiau ši
tauta labai atspari užsienio
įtakai. Lietuvai Jupiteris Dvyniuose lėmė, k ad užsienyje
svarbios vertybės itin lengvai
primetamos jūsų tautai. Būtent
todėl Lietuvą savo šešėliais ne
kartą buvo užgožusios didesnės
kaimynės – Lenkija ir Rusija –
arba sąjungos, pavyzdžiui, ES.
Kitaip tariant, Jupiteris Dvyniuose reiškia, kad tautą lengva „paskandinti“ dideliame
tautų katile.
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Lietuvių asmeninių savybių analizė pagal 1-ąją astrologinę diagramą
Venera ( ) pirmame astrologiniame name reiškia, kad lietuviai ne be reikalo yra vieni gražiausių žmonių pasaulyje. Be to, ši planeta yra
Vandenyje ( ), o pirmame astrologiniame name kartu yra ir Uranas ( ). Tai rodo, kad jūsų tauta ne itin atvira svetimiems žmonėms.
Lietuviai draugiški, tačiau stengiasi neperžengti asmeniškumo ribos. Tai, jog Merkurijus ( ) yra dvyliktame astrologiniame name ir opozicijoje ( ) su Plutonu ( ), reiškia, kad jūsų tauta niekada nepasako visko, ką žino. Marsas ( ) aštuntame astrologiniame name rodo
žiaurumą, pavyzdžiui, prieš žydus per Antrąjį pasaulinį karą. Be to, tai reiškia ir užsitęsusį 1944–1954 m. karą šalies viduje. Saturno ( ) ir Neptūno ( ) susijungimas ( ) Liūte ( ) septintame astrologiniame name rodo, kad Lietuva turi labai sudėtingus karminius
ryšius su visomis kaimyninėmis valstybėmis. Mėnulis ( ) devintame astrologiniame name rodo kelias dideles emigracijos bangas.

Kas laukia 2014-aisiais?
Galima sakyti, kad šiais metais
Lietuva pravers naujo gyvenimo duris. Mat progresinis
Merkurijus pereis į naują ženklą – Aviną. Kodėl tai svarbu?
Todėl, kad ši planeta juda gana
lėtai. Jos judėjimas nuo vieno
Zodiako ženklo prie kito žymi
ilgus šalies vystymosi periodus. Šalies astrologinėje diag-

ramoje Merkurijus lemia:
• Žmonių pasikeitimo informacija būdus.
• Oficialią šalies ideologiją.
• Infrastruktūros vystymąsi.
• Pokyčius šalies švietimo sistemoje, ypač pradinėse ir vidurinėse mokyklose.
• Situaciją rinkoje, biržose,
prekybos galimybes.

1912–2030 m. Lietuvos politinės ir ekonominės situacijų analizė
• 1912 m. balandžio 23 d.–1978 m.
gruodžio 30 d. progresinis
Merkurijus Ožiaragyje. Tautą
lydi nelaimės. Jos atstovai mokosi išlaikyti tautiškumą, tačiau
vadinamu „sunkiuoju būdu“.
Oficiali ideologija – labai griežta ir daugumai nepriimtina.
Prekyba vyksta itin lėtai. Tauta
izoliuota nuo likusio pasaulio,
žmonių nepasiekia naujausia
informacija ir technologijos.
Švietimo sistema nelanksti.
Infrastruktūra vystoma lėtai,
tačiau kokybiškai. Tai, kas įrengiama, pavyzdžiui, tiltai, keliai,
geležinkeliai, sėkmingai stovi
dar ilgus metus.
• 1978 m. gruodžio 30 d.–1997 m.
gruodžio 6 d. progresinis Merkurijus Vandenyje. Per šį periodą tauta pagaliau gali pasikeisti

informacija su likusiu pasauliu.
Plėtojama prekyba ir komerciniai ryšiai. Tauta tampa lankstesnė, priima daug naujų idėjų ir
išradimų. Infrastruktūra plėtojama greitai ir netikėtai: statomi
tiltai ir tiesiami keliai tiesiogine
bei perkeltine prasme.
• 1997 m. gruodžio 6 d.–2013 m.
lapkričio 29 d. progresinis Merkurijus Žuvyse. Tai painiavos
ir ideologijos stokos periodas.
Nėra aiškaus kelio pirmyn. Politikai žmonėms neretai sako
viena, tačiau elgiasi priešingai.
Vyriausybės dažnai pasirašo
slaptus susitarimus, kurie tautai
sukelia daug nuostolių. Sakomi
pažadai, kuriems neverta išsipildyti. Žiniasklaida apgaudinėja tautą, o švietimo sistemoje
vyrauja chaosas. Verslininkai

itin rizikuoja, nes gauna didelį
pelną, kuris dažnai neteisėtas,
arba patiria milžiniškų nuostolių. Pirmenybė teikiama ne žemės infrastruktūros, bet jūrinės
prekybos vystymui.
• 2013 m. lapkričio 29 d.–2030 m.
vasario 26 d. progresinis Merkurijus Avine. Tautą įkvėps
nauja ideologija. Tikriausiai ji
privers politikus elgtis sąžiningiau, dažniau paisyti moralės
normų, būti paprastesniems ir
atviresniems. Tai pagrindinės
Avino savybės. Be to, galima
tikėtis, kad įvyks didelių pokyčių šalies politinėje sistemoje. Pavyzdžiui, senąjį „elitą“
pakeis nauji veidai. Pastarieji
palaikys naują šalies pradžią.
Nors šie veikėjai bus ambicingi, tačiau kovos, kad politika

taptų sąžiningesnė, ir džiaugsis
galėdami prisidėti prie šalies
gerovės. Deja, kartais, kaip
įprasta Avinui, jie gali paskubėti ir pasikarščiuoti priimdami sprendimus. Todėl
visus svarbius veiksmus derėtų iš anksto gerai apgalvoti.
Infrastruktūra bus žaibiškai
plėtojama: tiesiami nauji keliai, plečiamas komunikacijų
tinklas, ypač šviesolaidinio
interneto. Daugybė slaptų
sutarčių progresiniam Merkurijui esant Žuvyse bus atskleistos. Šiai planetai esant
Avine itin darbuosis žiniasklaida: žurnalistai džiaugsis
galėdami atskleisti daug įvairių skandalų. Visos paslaptys
išaiškės, o tai paskatins tautą
iš naujo atgimti.

Ar ateityje tikėtina okupacijos grėsmė?
2030–2044 m. (dar reikėtų
tiksliai apskaičiuoti) Saturnas
bus stacionarus. Jūsų valstybei
tai itin sunkus periodas. Gali
būti, kad šiuo laiku vėl atsiras
norinčių Lietuvą eliminuoti iš
pasaulio žemėlapio ir įtraukti
į kurį nors šalių bloką, pavyz2014/1 Magija ir burtai 6

džiui, į NVS, kuriai priklauso ir Rusija. Tikėtina, kad tai
įvyks šio laikotarpio viduryje,
t. y. apie 2037-uosius. Mat remiantis ankstesne jūsų tautos
patirtimi šaliai svarbūs istoriniai įvykiai nutikdavo būtent
astrologinių periodų viduryje.

