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До Токио и назад: пътеписи 
от Страната на 

изгряващото слънце 
 

Част VII.  

Бомбандировката над Хирошима – повратен момент в японската история. 
Поразителни „съвпадения“ между астрологическата карта на атомната 

бомбардировка и картата на японската държава. Какво са целели да постигнат 
американците в Япония след войната може да се прочете в астрологическата карта 
на момента на взрива. И как се получава така, че дървените греди на храмовете 

Шинто оцеляват след атомното оръжие? 

 

7 декември 2014 г. 

 

Фотография 31. Дървените 
греди на входа на храма 
(символът на религията 
Шинто) стоят непокътнати 
след атомната 
бомбардировка над Хирошима 
на 6 август 1945 г. 

 

 

В  предишните  части  на  този 

труд  стана  дума  за  това,  че 

управлението  на  японският 

император  Хирохито  се 

разделя  на  два  основни 

периода.  Те  са  много 

различни по своята същност.  
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1. Първи период от 25 декември 1926 г. до 6 август 1945 г.  

2. Втори период от 6 август 1945 г. до 7 януари 1989 г.  

На  25  декември  1926  г.  умира  император  Тайшо  и  Хирохито  наследява  трона  на  баща  си.  От 

самото  начало  на  своето  управление  император  Хирохито  започва  да  провежда 

националистична,  завоевателна външна политика.  В  академичните  среди  се  спори  за неговата 

милитаристична роля. Някои казват, че именно Хирохито е бил в основата на провежданата по 

това време от Япония националистична политика, свързана с идеологията на религията Шинто. 

Други  пък  твърдят,  че  той  не  е  знаел  какво  точно  става  и  е  бил  принуден  да  действа  по  този 

начин, понеже е бил притиснат от войнствено настроените генерали. Каквото и да си говорим, в 

ролята си на духовен лидер на нацията и религиозен водач на народа си, Хирохито не е могъл да 

бъде в пълно неведение в продължение на почти 20  години относно това, какво точно става в 

държавата му. Най‐вероятно, подобно на дядо си, император Мейджи, той е бил инспираторът 

на тази политика, но не си е цапал ръцете с конкретното ѝ изпълнение. 

Първо  през  1931‐1932  Япония  завладява  Манджурия  и  създава  там  марионетната  държава 

Манджоу‐Го. Тя просъществува от 1 март 1932 г. до 15 август 1945 г. Начело застава Пу И, който е 

последният останал жив император от династията Цин. За тези, които желаят действително да се 

потопят в духа на тази епоха, препоръчвам да гледат филма „Последният император“ (1987 г.) на 

Бернардо  Бертолучи.  Този  епичен  филм  действително  е  сниман  в  забранения  град  в  Пекин, 

където  се  е  развивало  историческото  действие.  Китайските  власти  никога  преди  това  не  са 

давали разрешение да се снима на тази територия. По време на 60‐та церемония по връчването 

на наградите „Оскар“ филмът е номиниран за награди в 9 категории и печели всичките 9, в това 

число за най‐добър филм и за най‐добър режисьор.   

След това Япония започва Втората японско‐китайска война. Тя е била водена от 7 юли 1937 г. до 

9 септември 1945 г. През първите две години японците удържат редица победи. Но от момента, 

в който прогресният Сатурн в картата на Япония  започва да се намира в  съвпад с прогресният 

асцендент, се стига до патова ситуация. Докато трае този аспект нито една от страните не може 

да вземе превес. Това продължава точно две години от 1939 г. до 1941 г. (виж таблица 4). 

Този труден астрологичен аспект приключва през октомври 1941 г. и непосредствено след това 

(на 7 декември 1941  г.) Япония атакува Пърл Харбър,  с което се включва във Втората световна 

война.  Така  че  Японско‐китайската  война  се  слива  със  Втората  световна  война.  След  1941  г. 

Япония бързо завладява една голяма част от Западния тихоокеански регион. Но през юни 1942 г. 

японците  са  спрени  близо  до  Хавайските  острови,  което  е  фактически  повратната  точка  във 

войната  в  тази  част  на  света.  През 1944‐1945  г.  японската  армия отстъпва редица  територии  в 

централен и южен Китай, както и в Бурма.  

Финална  точка  на  войната  се  слага  след  като  САЩ  използват  срещу  Япония  атомно  оръжие. 

Както е известно именно тогава за първи път в световната история изобщо се използва такъв вид 

оръжие. Датата на събитието е 6  август 1945  г.  Тогава се пуска бомбата над Хирошима,  а  след 

това  три дни по‐късно,  на 9  август 1945  г.  се пуска и  втората бомба над Нагасаки.  Съществува 

версия, че е имало и трета атомна бомба 42. Дали това действително е така и какво е станало с 

нея не се знае със сигурност, поради изключително оскъдната информация, която е засекретена 

и до ден днешен. Така или иначе е ясно, че моментът на взрива на първата атомната бомба (тази, 

която е била пусната над Хирошима) е повратен в японската история.  
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Фотография 32. Дървените 
греди на входа на храма 
(символът на религията Шинто) 
стоят непокътнати и след 
втората атомна 
бомбардировка (тази над 
Нагасаки на 9 август 1945 г). 

 

Преди  това  събитие  нещата  в 

Япония са се развивали по един 

начин, а след него – по съвсем друг. Япония безусловно капитулира, практически губи всичките 

си  територии,  които  е  придобила  след  1894  г.  В  допълнение  на  това  Курилските  острови, 

намиращи се  в  северните  територии преминават  към СССР.  Също  така островите в  архипелага 

Рюкю,  включително  Окинава  преминават  под  контрола  на  САЩ.  Япония  в  продължение  на  7 

години  попада  под  реална  военна  окупация.  През  това  време  страната  е  управлявана  от 

американският армейски генерал Дъглас Макартър. Освен това на Япония се забранява да има 

своя собствена армия или да води война за в бъдеще когато и да било. Оттогава обаче са минали 

вече 70  години и  тази  концепция в  последно време  започва да  се  преразглежда от  японските 

политици. Но непосредствено след капитулацията, над 500 високопоставени военни офицери са 

извършили самоубийство, а стотици други са били съдени за военни престъпления и след това 

екзекутирани. 

Противно на очакванията, императорът Хирохито не е бил обявен за военнопрестъпник. Една от 

причините,  поради  която  американските  политически  специалисти  са  взели  това  решение  е 

понеже  те  са  отчели  особеностите  на  японската  психология.  Останали  без  върховен  лидер  е 

имало голяма вероятност японците да започнат да се идентифицират с комунистическите идеи 

на  СССР.  Освен  това  хиляди  военнослужещи  са  се  били  заклели  във  вярност  в  името  на 

императора, затова много по‐лесно било тези хора да бъдат управлявани, докато императорът е 

все още жив, отколкото ако е бил мъченически екзекутиран. Така че новият управител на Япония 

Дъглас  Макартър  не  само  не  бързал  да  изправя  Хирохито  пред  военния  съд,  но  и  направил 

всичко  възможно  да  бъдат  унищожени  всички  улики,  свързващи  императора  с  действията  на 

армията по време на войната.  

Нещата били представени така все едно самият император не е  знаел какво  точно се случва в 

държавата,  а  за  всичко  били  отговорни  генералите‐злодеи.  Но  тези,  които  помнят  фиг.20, 

поместена  в  предишната  (шеста)  част  на  този  труд,  (където  бяха  изобразени  генералите  и 

император Мейджи на заден план), ще се досетят, че не е възможно истината да е била такава. 

Така или иначе, американците оставят Хирохито формално да си остане император, но въвеждат 

Конституцията от 1947 г., която реално го лишава от всякакви политически и военни права. Така 

от  този момент  нататък,  той  се  превръща  в  една  чисто  символична фигура  и  често  изпълнява 

поръчки, зададени му от американските окупационни власти. Една такава поръчка например е 

била обиколката му из страната през 1946‐1947  г. с цел повдигането на духа на японците  (виж 

фотография 24).  С  това  се целяло да бъдат  вдъхновени работниците да работят по‐усърдно  за 

възстановяването на Япония (чети: да се трудят още по‐неуморно, за да увеличават печалбите на 

американските компании, инвестирали във японската икономика).   
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Фотография 33. Дървените 
греди на входа на храма 
(символът на религията 
Шинто) стоят непокътнати 
след огромното цунами, заляло 
бреговете на Фукушима на 
11март 2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Освен  това,  за  да  са  сигурни,  че  японският  национализъм  няма  никога  повече  да  е  възроди, 

американците карат Хирохито публично да се отрече от божествения си произход. Изявлението 

е  направено  по  личното  настояване  на  генерал  Макартър.  Тогава,  под  изключително  силния 

натиск  на  американците  император  Хирохито  издава  рескрипт  на  1  януари  1946  г.,  в  който 

(според официалният превод от японски на английски) било написано следното: 

„Връзките между нас и нашият народ винаги са се изграждали на взаимно доверие и 
обич. Те не зависят просто от легенди и митове. Те не се основават на невярната 
концепция, че императорът е божество и че японският народ превъзхожда останалите 
и е обречен да управлява света.“ 43 

Това  заявление  много  зарадвало  генерал  Макартър,  който  още  в  същият  ден  направил 

изявление, че е много доволен от рескрипта на императора, който той виждал като „ангажимент 

(на  Хирохито)  да  доведе  народа  си  до  демократизация  на  Япония“  43.  Този  рескрипт  дал 

формално  основание  на  американците  да  напишат  нова  Конституция  на  страната,  където  е 

закрепено  пълното  разделение  на  религията  Шинто  от  държавата,  така  че  от  този  момент 

насетне  шинтоистката  държава,  създадена  от  времето  на  император  Мейджи  фактически 

престанала да съществува.  

Интересна  е  народопсихологията  на  американците.  Интересува  ги  само  видимата  страна  на 

нещата. Ето в дадения случай императорът подписва едно парче хартия и въпросът се решава – 

той е  станал вече обикновен човек,  като всички останали.  Значи въпросът е решен.  Това е все 

едно  нашият  президент  да  подпише  една  декларация,  че  българската  нация  няма  над  1300 

години история, а е започнала да съществува едва от момента, когато у нас за започнали да се 

изграждат първите американски молове. Дори и подобна абсурдна ситуация да се случи, колко 

българи реално ще е отрекат от произхода  си и  колко поколения българи  трябва да  се родят, 

преди споменът за това, че ние сме създатели на една от най‐древните държави в света да бъде 

напълно заличен от нашето народностно съзнание? Така обстои положението и с японците. Този 

древен народ никога няма да се откаже от корените си.  
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Фотография 34. Император Хирохито и 
генерал Дъглас Макартър след тяхната 
първа среща след капитулацията на 
Япония на 27 септември 1945 г. 
Публикуването на тази снимка от 
американците в първите дни след 
капитулацията е имало необичайно силен 
деморализиращ ефект върху японците.  

 

 

Внимателният  наблюдател  не  може  да  не 

обърне  внимание  на  това  как  именно  е 

написан въпросният рескрипт и какви думи 

точно  са  подбрани,  за  да  се  изкаже 

главната  мисъл,  заложена  в  него. 

Интерпретацията  на  американците  въз 

основа  на  официалният  превод  на 

английски  е  ясна.  Разбива  се 

многовековното твърдение, че императорът и всички негови предци преди него са потомци на 

японската богиня Аматерасу Омиками. Тоест императорът публично е признал, че той самият не 

е  бог,  че  той  също  така  не  е  потомък  на  бог  и  че  в  неговото  тяло  не  тече  кръв,  която  има 

божествен произход. Не така обаче се тълкува въпросният текст от специалистите които са добре 

запознати с японският език. На първо място възниква въпросът защо рескриптът не е написан на 

обикновен,  разбираем  японски  език,  който  се  използва  в  ежедневието  а  е  трябвало  да  се 

използва  превзетият,  средновековен,  приповдигнат  и  трудноразбираем  стил,  характерен  за 

японската юрисдикция от средните векове?  

Особено впечатление прави фразата: „Те се основават на невярната концепция, че императорът 

е  …“  и  тук  е  използвана  доста  странната  дума  „акитсумиками“  ( 現 御 神 ),  вместо 

„арахитогами“( 現人神)  .  И  двете  думи  могат  да  се  преведат  като  „божество“,  „с  божествен 

произход“, „жив бог“  и  т.н. Но все пак има разлика. Независимо,  че читателят не е  запознат  с 

японския език нищо не пречи да изследвате чисто визуално начинът, по който се изписват двете 

думи. Обърнете внимание, че те и двете се състоят от три йероглифа. Първият и последният са 

еднакви. Различава се само вторият. Именно това е името на божеството, за което става въпрос, 

че императорът произлиза от него. Императорът е употребил дума, в която се съчетава името на 

богинята Аматерасу Омиками, която се изписва така (天照大御神). Ако внимателно се вгледате в 
последните два йероглифа те напълно съвпадат с архаичната дума, употребена от императора в 

неговия рескрипт. Тази дума не се използва от векове в японския език. За първи път я срещаме 

написана  в  „коджики“  („записки  за  древните  дела“)  –  документ,  за  който  се  предполага,  че 

датира  от  712  г.  Това  е  една  от  трите  свещени  книги  за  шинтоизма,  която  е  считана  за  най‐

древният паметник на японската литература. В тази книга думата „акитсумиками“ е използвана 

да  обозначи  божество  от  изключително  висок  ранг,  което  е  въплътено  (материализирано)  в 

тялото на човек.  
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Вместо  тази  архаична  дума  обаче,  императорът  би  могъл  да  употреби  нормалният  израз 

„арахитогами“, който би се превел като „който и да е бог“, „което и да божество“ въплътено в 

тялото (тен‐но) на императора. Знаем вече от предишните части на този труд, че „ками“ е доста 

разтегливо  понятие  в  японския  език.  То  се  превежда  като  бог,  но  духовете  на  умрелите  хора 

според Шинто също са „ками“ и те живеят навсякъде в природата – в дървета, ручея, облаците, 

планината и т.н. С други думи императорът е отрекъл, че той самият е божество, от ранга на 

Аматерасу Омиками, но не се е отрекъл че той произхожда (че води потеклото си) от същото 

това  божество.  Разликата  е  много  голяма.  Но  американците  прибързано  се  зарадвали,  че 

постигнали това което желаят, понеже преводът на английски им звучал напълно задоволително. 

Чак  такива  тънкости,  описващи  в  детайли  божества  и  духове  няма  в  тромавия  и  прагматичен 

английски език. Затова пък в педантичния език на Девата има.  

Така че това което Хирохито е казал в рескрипта си е напълно очевидно – той самият не е бог. Но 

нито той нито който и да било японски император никога не е отричал, че кръвта, която тече в 

жилите му има божествен произход. Това и не би могло да стане никога, понеже именно върху 

легендата за този божествен произход се крепи цялата легитимация, на чиято основа потомците 

на императорската фамилия имат правото да се наричат императори. Иначе те биха били просто 

едни  хора  от  простолюдието.  Именно  потеклото  им  (кръвта  им)  им  дава  правото  да  бъдат 

духовни  водачи на  нацията  и  да  изпълняват  ролята  си  на  първожреци  в  определени  свещени 

ритуали, като по този начин осъществяват връзката между боговете и хората 44.  

Показателен е също така още един факт, който явно е убягнал от вниманието на американския 

генерал. В същия този ден, в който Хирохито подписва въпросният рескрипт, че не е божество (1 

януари 1946  г.),  той  отива да  отслужи  традиционния  си  новогодишен  ритуал,  в  който  поднася 

почитанията  си  на  боговете  Шинто  и  на  Аматерасу  Омиками  в  императорския  храм,  както  е 

правил това всяка година преди това. С това си действие той недвусмислено заявява, че именно 

той е бил и ще бъде върховният легитимен първожрец, който както досега, така и за в бъдеще 

ще осъществява връзката между боговете Шинто и японците.  

 

Фиг. 24. Страница от книгата на 
Джон Малик „Резултатите от 
ядрените експлозии над Хирошима 
и Нагасаки“. 
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Така  че  американците  успяват  силово  да  разделят  религията  Шинто  от  държавата  в 

продължение на доста десетилетия, но в крайна сметка излиза, че императорът ги е надиграл. 

Той  печели  най‐важното:  не  е  бил  съден  и  не  е  бил  екзекутиран  след  войната  за  военни 

престъпления, а следователно е успял да запази жива и неопетнена „божествената кръв“ течаща 

в  жилите  му  и  произхождаща  според  легендата  от  самата  богиня  Аматерасу  Омиками.  Тази 

свещена кръв остава запазена и до днес. Тя тече в жилите на сина му и на внуците му. И нито 

един от тях не е престанал да отслужва специалните ритуали в японските шинтоистки храмове. 

Следователно  е  напълно  възможно  един  ден  да  станем  свидетели  на  възраждането  на 

шинтоистиките традиции и въвеждането им отново постепенно като методи за управлението на 

държавата. В последните години особено силно се забелязват такива тенденции. Но за това ще 

говорим по‐късно. 

Сега държим да отбележим следното. Епохата на управление на японският император Хирохито 

се  разделя  стриктно  на  два  съвсем  различни  периода.  Първият  е  периодът  преди  краят  на 

Втората  световна  война.  Тогава  Япония  води  експанзивна  и  завоевателна,  имперска  външна 

политика, базирана на шинтоизма. Вторият период е този след войната, когато Япония е първо 

окупирана  територия,  а  след  това  започва  да  се  развива  по  някакъв  сравнително 

„демократичен“ начин.  

 

Фотография 35. Макет в мемориалният музей на мира в гр. Хирошима, Япония, изобразяващ 
точно къде се е взривила атомната бомба и какви са били непосредствените разрушения, които 
тя е предизвикала. 
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Преломният момент, който разделя тези два периода се знае съвсем точно – това е избухването 

на първата атомна бомба над японският град Хирошима. Именно това е мигът, в който се решава 

изходът  на  войната  и  оттук  нататък  историята  на  страната  поема  в  съвсем  различна  посока. 

Следователно  ние  бихме  могли  да  твърдим,  че  представената  от  нас  астрологична  карта  на 

държавата  Япония  работи,  само  ако  в  момента  на  избухването  на  атомната  бомба можем  да 

отчетем  отчетливи  астрологически  корелации,  които  да  говорят  за  ясна  взаимовръзка  между 

двете карти.  

Бомбардировките са били изключително подробно планирани, като в програмата за изпълнение 

са били заложени и най‐малките детайли. Освен това всичко по подготовката и изпълнението на 

мисията  е  било  най‐старателно  документирано  с  необходимата  военна  прецизност.  Така  че 

имаме  достатъчно  и  предостатъчно  информация,  върху  която  да  построим  астрологическата 

карта на това важно събитие. В Уикипедия четем: 

“След като излитат от остров Тиниян самолетите се движели поотделно докато 
достигнат Иуо Джима, където се срещнали със (самолетите) Sweeney и Marquardt в 
05.55 на 9200 фута (2800 м.) и поели към Япония. Самолетът („Enola Gay“) пристига 
над целта при ясна видимост на 31060 фута (9470 м.)… Предпазните устройства 
против взривяването на бомбата били освободени 30 минути преди достигането на 
целта … В 08.09 полковник Пол Тибетс започнал процедурата по пускането на бомбата 
и предал управлението на бомбандировача майор Томас Фериби. Спускането на 
бомбата се осъществило в 08.15 (местно време в Хирошима), както било 
предварително планирано (подчертано от мен), и „малкото Момче“, съдържащо 
около 64 кг. Уран-235 е летяло 44.4 секунди от височината на полета (9400 м.) до 
височината на взрива (580 м.) над града. Поради насрещния вятър бомбата не улучила 
целта (мостът Аиой) а се взривила на около 240 м. от него, точно над болницата Шима, 
която е с координати 34.39468°N, 132.45462°E.” 46    

 

 

Фотография 36. Снимка, 
направена от самолет 
непосредствено след 
бомбардировката над 
Хирошима, показваща, че 
градът е бил практически 
изтрит от лицето на 
земята в диаметър от 
около 4 км от епицентъра. 
На преден план се вижда 
мостът Аиой, а самият 
взрив е станал на 240 м. от 
него (горе-долу по средата 
между двете оцелели сгради 
на преден план). 
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Така  че  разполагаме  с  всички  необходими  изходни  данни,  за  да  построим  астрологическата 

карта  на  атомния  взрив.  Също  така  много  важно  е  да  се  подчертае,  че  както  времето,  така  и 

мястото на взрива са били предварително планирани с най‐голяма точност и прецизност. Това е 

изключително важно да се запомни! 

Един  друг  много  ценен  източник  на  информация  относно  тази  операция  е  книгата  на  Джон 

Малик „Резултатите от ядрените експлозии над Хирошима и Нагасаки“. Там той пише следното: 

„Мисията срещу Хирошима е минала точно като по учебник, като самолетът и цялото 
оборудване е работило буквално както е било планирано. Бомбата е била пусната с точност до 
15 секунди от предварителния план“ 45.  

Така  че  за  американските  военни  поради  някаква  неизвестна  причина  е  било  изключително 

важно бомбата да се взриви с точност до секунда според зададения план, както и до метър от 

указаното място  (въпросният мост).  Това  най‐малкото  звучи  странно.  Като  се  има  предвид,  че 

територията на взривната вълна е обхванала около 4 км. и е изтрила почти целия град от лицето 

на земята, за какво им е била нужна на американските генерали такава абсолютна прецизност 

до метър и до секунда? Възниква подозрението да не би астрологическата карта на събитието да 

е  била  заложена  в  самата  основа  на  този  план?  Нека  да  изчислим  картата  и  да  видим 

резултатите. И така, виждаме двете карти изобразени на фигура 21. 

 

Фиг. 25. Астрологическа карта на атомната бомбардировка над Хирошима (вдясно) 
съпоставена с астрологическата карта на японската държава. 
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Те са просто поразителни! Асцендентът на атомната бомбардировка се получава точно 17°50' в 

Дева,  а  асцендентът  на  държавата  Япония  е  17°47'  в  Дева!  Следователно  става  въпрос  за 

удивително точно съвпадение на двата асцендента. По всичко личи, че тези, които са планирали 

операцията  са  целели  да  постигнат  максимална  точност  (тоест  абсолютно  сливане  на  двата 

асцендента) и са я постигнали. Разликата е само някакви нищожни три минути от градуса, което 

е практически нула. Най‐вероятно е било планирано двата асцендента да съвпадат до минута и 

до  секунда  от  градуса  и  сигурно  точно  така  е  щяло  да  бъде,  ако  не  е  имало  закъснение  от 

няколко секунди при пускането на бомбата.  

Изразено  като  процент  грешката  в  изпълнението  на  операцията  е  само  0.014%.  Точността  е 

поразителна! Абсолютно невъзможно е това да е някакво случайно стечение на обстоятелствата 

или просто „съвпадение“. Като се има в предвид, че в денонощието има 24 часа, всеки от които 

съдържа 60  минути,  и  всеки  от  които  има  по 60  секунди,  вероятността  да  се  пусне  бомбата  в 

точно  определен  час,  именно  тогава,  когато  на  източния  хоризонт  изгрява  асцендентът  на 

Япония с точност до три секунди от градуса е едно към 8640. Тоест практически е невъзможно 

това да е някаква безумна случайност на обстоятелствата, още повече като се има предвид, че 

събитието е било подготвяно толкова старателно. Всички източници ни уверяват, че пускането на 

бомбата е станало като по учебник, като абсолютно цялата операция е била изпълнена съвсем 

точно по план. Кой е създал този план по такъв начин, че бомбата да се взриви именно в такъв 

момент,  в  който  на  източния  хоризонт  да  изгрява  до  минута  и  до  секунда  абсолютно  същият 

градус, който се намира на асцендента на астрологическата карта на държавата Япония? 

 

 

Фиг. 26. Астрологическа съпоставка 
(синастрия) на двете карти. 
Хоризонтално са подредени планетите в 
картата на държавата Япония, а 
отвесно са обозначени планетите в 
картата на атомната бомбардировка 
над Хирошима. В квадратчетата, 
където се пресичат две планети е 
обозначено какъв тип аспект се образува 
между тях и какъв е орбисът му. С 
червено са заградени най-важните 
синастрични аспекти (т.е. 
астрологическите аспекти, които се 
образуват между двете карти). В 
таблицата са показани само най-силните 
аспекти (с орбис под 1 градус).  
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Но „съвпаденията“ не приключват дотук. Става още по интересно, когато наложим двете карти 

една  върху  друга  и  ги  сравним  чрез  синастрия.  И  тогава  откриваме  14  изключително  важни 

синастрични  аспекта,  всеки  от  които  е  с  орбис  по‐малък  от  1  градус.  За  тези,  които  не  се 

занимават  с  астрология можем да  кажем  следното.  Ако  в  една  синастрична  карта  (т.е.  в  една 

карта, където се сравняват две други астрологични карти) открием повече от 5‐6 важни и точни 

аспекта, то значи става въпрос за две астрологични карти, между които има идеална корелация. 

Като  казвам  това  обаче,  трябва  да  имаме  предвид,  че  те  могат  идеално  да  си  пасват  в 

положителен или в отрицателен смисъл на думата. Всичко зависи от типа на аспектите между тях. 

Тоест моментът може да е избран така, че да е идеално подходящ за ново съзидание или пък да 

е изключително подходящ за пълно разрушение. В дадения случай явно става въпрос за второто.  

Също така е добре да се знае, че колкото по‐точен е орбисът между аспектите толкова по‐добре. 

С други думи разстоянието между двете планети трябва да е точно в рамките на допустимото. 

Тогава силата на аспекта е най‐голяма. В идеалния случай орбисите трябва да са нула градуса. 

Някои астролози използват в практиката си доста широки орбиси, които достигат до 5‐6 градуса 

или повече. Аз работя по принцип със синастрични орбиси до три градуса, но в дадения случай 

съм  съставил  таблицата  само  с  аспекти,  които  са  с  орбиси  под  1  градус.  Това  е  така,  понеже 

искам да обърна внимание на читателя само на най‐важните аспекти. Но и само тези да вземем, 

които са най‐силни (т.е. които са с орбис под 1 градус), то пак наброяваме цели 14 важни аспекта 

в  синастричната  карта,  което  е  невероятно  голям  брой  изключително  точни  аспекти!  Така  че 

няма абсолютно никакво съмнение, че става въпрос за феноменално прецизно подбран момент, 

в който да се случи даденото събитие (т.е. да се взриви атомната бомба). С това несъмнено се е 

целяло да нанесе максимално най‐голям ущърб на японската държава. Затова и отрицателните 

аспекти  в  синастричната  карта  са  толкова много  и  с  толкова  изключително  точен  орбис  (т.е.  с 

феноменално  силно  въздействие).  По‐долу  са  изброени  основните  аспекти  от  таблицата. 

Минорните  аспекти  не  са  дадени.  Читателят  може  да  направи  това  самостоятелно  при  добро 

желание. 

1. Луната  по  времето  на  бомбардировката  се  намира  в  секстил  с  асцендента  на  Япония. 

Орбис – 12 минути от  градуса.  Това  е,  за да може народът  на нападателят  (Луната)  да 

постави ново начало на нещата в Япония (асцендент). 

2. Луната  по  времето  на  бомбардировката  се  намира  в  тригон  с  десцендента  на  Япония. 

Орбис  – 12  минути  от  градуса.  Това  е  за  да може  народът  на  нападателят  (Луната)  да 

установи добри отношения и със съседите на Япония (десцендент). 

3. Слънцето по времето на бомбардировката се намира в точен съвпад с Плутон в картата 

на  Япония.  Орбис  –  10  минути  от  градуса!  Това  е  за  да  може  управляващият  елит  на 

нападателя  (Слънцето) да изземе максимално силата и мощта на Япония  (Плутон) и да 

може да наложи силово нов порядък. 

4. Меркурий по времето на бомбардировката се намира в полуквадрат с Юпитер в картата 

на  Япония.  Орбис  –  8  минути  от  градуса!  Този  аспект  показва,  че  нападателят  ще  се 

опитва да разбере ценностната система на Япония, но това ще му се отдава много трудно. 

Този аспект е едно необходимо зло. Не може така да се напасне картата, че полученият 

резултат да е изцяло положителен само за едната страна (САЩ), докато в същото време 

да  е  изцяло  отрицателен  за  другата  (Япония).  И  ето  в  дадения  случай  виждаме,  че 

американците  е  трябвало  да  допуснат  няколко  такива  „компромиса  със  звездите“. 

Техният Меркурий  (много важна за тях планета) е бил слабо негативно аспектиран към 
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Юпитер на японците. По действията на американците непосредствено след началото на 

окупацията личи,  че  те  са били предупредени за наличието на  този отрицателен за  тях 

аспект. Американците донасят в Япония огромно количество камери и фотоапарати и се 

опитват да документират и изучават най‐старателно народопсихологията на японците. За 

тяхно  съжаление,  недостатъци  в  тяхната  собствена  (американска)  астрологическа  карта 

им пречат да вникнат надълбоко в японското светоусещане. 

5. Венера  по  времето  на  бомбардировката  се  намира  в  квадратура  със  Северния  лунен 

възел в картата на Япония. Орбис – 50 минути от  градуса. Целта на този аспект е да се 

източат материалните  богатства  (Венера)  от  Япония,  като  по  този  начин  тази  страна  се 

лиши от бъдеще (Северен лунен възел).  

6. Венера по времето на бомбардировката се намира в опозиция с Локус фортуна в картата 

на  Япония.  Орбис  –  3  минути  от  градуса!  Чрез  този  аспект  завоевателят  отнема 

възможността за щастие от победения. Много силен аспект! 

7. Марс по времето на бомбардировката се намира в полуквадратура с Марс в картата на 

Япония. Орбис – 54 минути от градуса. Още едно необходимо зло, което американците 

не  са  могли  да  избегнат.  Този  аспект  говори,  че  между  завоевател  и  подчинен  ще 

съществува  открита  неприязън  и  съперничество.  Разчита  се  на  това,  че  орбисът  е 

достатъчно  широк,  така  че  конфронтацията  да  не  се  проявява  съвсем  открито.  В 

последствие,  историческите  събития  се  развиват  именно  по  този  начин.  Японците 

започват  да  демонстрират  пред  американците  своето  превъзходство  в  икономиката, 

понеже  не  могат  да  го  правят  повече  чрез  война.  А  пък  от  своя  страна  американците 

правят  всичко  възможно  през  90‐те  години  да  сринат  борсите  им,  което  води  до  20 

загубени  години  за  Япония.  Съществува  версия,  че  и  огромното  цунами,  заляло 

Фукушима е било предизвикано от климатическо оръжие и т.н.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотография 37. Разрушенията в Хирошима, непосредствено след бомбардировката. 
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8. Сатурн по времето на бомбардировката се намира в секстил с Асцендента в картата на 

Япония. Орбис – 25 минути от градуса. Този аспект е изключително благоприятен за САЩ 

понеже показва, че техните закони, правила и управление (Сатурн) ще бъдат общо взето 

добри  приети  и  наложени  в  Япония,  като  основат  ново  начало  на  нова  държавност 

(асцендент). Именно така и става. 

9. Сатурн по времето на бомбардировката се намира в тригон с десцендента в картата на 

Япония. Орбис – 25 минути от  градуса. Също много положителен аспект за САЩ,  който 

показва,  че  техните  правила  на  играта  ще  бъдат  наложени  и  на  съседите  на  Япония. 

Основно  става  въпрос  за  Русия  и  за  Китай,  които  и  до  днес  търпят  последиците  на 

политическите  игри  на  САЩ  от  1952  г.  (годината,  когато  официално  се  признава 

независимостта на Япония) 

10. Уран по времето на бомбардировката се намира в абсолютно точна опозиция със Сатурн 
в  картата  на  Япония.  Орбис  –  0  минути  от  градуса!!!  Изключително  силен  аспект. 

Означава неочаквано,  внезапно и  тотално разбиване  (Уран),  при  това  с ядрено оръжие 

(Уран  управлява  ядреното  оръжие)  на  всички  държавни  структури  на  Япония  (Сатурн). 

Това е един от най‐силните козове на американците, заложени в тази синастрична карта. 

11. Уран  по  времето  на  бомбардировката  се  намира  в  абсолютно  точен  съвпад  с  МС  в 

картата  на  Япония.  Орбис – 1  минута  от  градуса!!!  Пак  абсолютно  внезапно  разбиване 

(Уран), този път на международния престиж на Япония и нейната роля в световен мащаб 

(МС).  Това  е  вторият  много  сериозен  коз  на  американците  (плюс  всички  останали), 

заложени в картата. 

12. Асцендентът  по  времето  на  бомбардировката  се  намира  в  абсолютно  точен  съвпад  с 
Асцендента в картата на Япония. Орбис – 3 минути от  градуса!!! Изключително силен и 

важен  аспект!  Завоевателят  започва да  изгражда нова държавност  (асцендент),  но  при 

това  без  да  разрушава  напълно  съществуващата  досега  държава.  Това  е  записано  с 

големи букви в синастричната карта. Американците явно са искали новата държава да е 

приемница на старата. Иначе те нямаше да създават карта с абсолютно същия асцендент. 

Не  бива  да  забравяме,  че  от  гледна  точка  на  американците  Япония  е  своего  рода 

дългосрочна  „инвестиция“.  Те  са  вложили  в  проекта  по  изграждането  на  японската 

държава  по  свой  образ  и  подобие  много  пари  и  средства.  Това  е  започнало  още  по 

времето на император Мейджи. Затова американците не виждат смисъл да разрушават 

всичко.  Те  са  искали  да  премахнат  само  националистичната  идеология  на  държавата 

Шинто, която е започнала силно да им пречи. Иначе ако се върнем назад във времето ще 

видим,  че  самите  американци  доста  активно  са  подхранвали  същата  тази  идеология  и 

тези  същите  имперски  амбиции  по  времето  на  император  Мейджи.  В  онези  години 

националистическа и войнствено настроена Япония е била изгодна на американците, тъй 

като  те  са  искали  Япония  в  онези  времена  да  води  войни  с  Китай.  Япония  е  била 

единствената страна в региона, която е можела да се противопостави на огромния Китай 

и  да  го  отслабва  чрез  войни.  Затова,  за  американците  Япония  винаги  е  била 

стратегически важна. Но след време политическите условия са се променили. Това, което 

преди  е  било  полезно  на  американците,  сега  вече  им  е  пречило.  Така  че  с  атомната 

бомба те  са искали символично да разрушат старата държава, но не из основи,  а  само 

онези  нейни  части,  които  са  им  пречили.  Останалото  е  надграждано,  реформирано  и 
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видоизменяно.  Тази  политика  е  ясно  символизирана  със  запазването  на  абсолютно 

същия градус на асцендента на страната. 

13. МС по времето на бомбардировката се намира в точна опозиция със Сатурн в картата на 

Япония. Орбис – 11 минути от градуса! Пълна победа на завоевателите (МС) и издигането 

на  техния  международен  престиж  в  следствие  на  пълното  подчинение  на  японските 

държавни и военни структури (Сатурн).  

14. МС по времето на бомбардировката се намира в абсолютно точен съвпад с МС в картата 

на  Япония.  Орбис  –  12  минути  от  градуса.  Пак  виждаме  пълната  приемственост  на 

предишната  японска  държава  със  следващата.  Този  аспект  недвусмислено  говори,  че 

както Япония е била силна държава преди войната, такава тя ще стане и след това.  

 

Фотография 38. Часовник, който е спрял в момента на 
бомбардировката. В мемориалния музей на мира в Хирошима 
са запазени няколко такива. 

 

 

Изобщо тук трябва да направим едно малко отклонение и да 

кажем следното. Американците трябва да се научат да поемат 

кармична отговорност за своите действия. След като искат да 

използват  астрологията  за  достигане  на  своите  политически 

цели  (което  по  принцип  е  похвално),  трябва  да  се  научат  да 

възприемат  разположението  на  небесните  тела  в  тяхната 

цялостност.  Човекът  не  може  да  премества  планетите  в 

слънчевата система, където му скимне. Той може на този етап от своето развитие само да избира 

един или друг подходящ момент от време, когато да извърши определено действие. Но идеални 

моменти не съществуват.  

Да речем, че в избраният момент може би около 80% от астрологическите аспекти са се сторили 

благоприятни на американците относно онова, което са желали да постигнат. Това е добре. Но в 

същото време те трябва да приемат, че има други 20% астрологически аспекти, които няма да им 

изнасят.  За  тях  те  също ще  трябва  да  поемат  пълна  отговорност.  Това  е  все  едно  да  поемем 

отговорност за това, че сме разпалили камината, за да се сгреем (което ни е полезно), но да не 

искаме да поемем отговорност и  за  пушека,  който излиза от  комина  (който е  вреден).  Едното 

върви заедно с другото. Димът върви заедно с огъня.  

В дадения случай тези, които са планирали точното време и място на бомбардировките трябва 

да поемат отговорност и по отношение на полуквадратурата Марс‐Марс, които сами са избрали. 

А  тя  обозначава  пряка  конфронтация,  съперничество,  надпревара  и  конкуренция  на  САЩ  със 

собствената си креатура (модерната, съвременна държава Япония). И вторият аспект по който те 

ще  трябва  да  поемат  отговорност  е  съвпадът  МС‐МС,  който  означава  приемственост  на 

международния престиж на Япония. Колкото и да им е неприятно, американците ще трябва все 

повече и повече да се съобразяват, да отстъпват и да се вслушват в това, което Япония им казва, 

а в много скоро бъдеще и в това, което тази страна ще започне да им диктува.  
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Тези, които са планирали така акуратно точното време и място на избухването на първата атомна 

бомба  са  били  абсолютно  наясно,  че  фактически  планират  бъдещето  и  съдбата  на  японската 

нация.  Това  е  класически  пример  на  елективна  астрология.  Тоест,  подбира  се  според 

разположението  на  звездите  точното  място  и  време  на  бъдещото  събитие,  за  да  може  то  в 

максимална степен да удовлетворява интересите на тези, които го планират. В дадения случай 

става въпрос за един вид създаването на нова държава. Съвсем ясно е, че когато за първи път се 

пуска над населено място бомба с такава разрушителна сила, тя почти неминуемо ще предреши 

изхода на  войната.  Нито  едно друго  оръжие дотогава  не  е могло да  изтреби  само  за  няколко 

секунди 70 000 души и да убие още толкова в течение на следващите дни и седмици, вследствие 

на радиационно заразяване. Тоест, ясно е, че тези, които са го използвали са разчитали на бърз и 

ефективен край на войната с минимални жертви от страна на нападателя (САЩ). Никой не крие 

тези факти.  Дори  обратното –  в  интернет  се  говори  с  голяма  гордост  за  осъществения  проект 

„Манхатън“.  

На управляващите им е било ясно, че с хвърлянето на тази бомба те фактически поставят точка 

на водената в продължение на много години преди това война от която те излизат абсолютни 

победители.  А  в  качеството  си  на  абсолютни  победители,  а  след  това  и  на  окупанти  те  са 

разполагали с всички възможности да изградят отново тази страна според плановете, които са 

имали.  Затова  подбраният  момент  на  пускането  на  бомбата  е  бил  толкова  критично  важен  – 

защото  от  него  фактически  води  началото  си  новата  японска  държава.  Ние  съвсем  отчетливо 

можем да  проследим,  че  японската  история  преди  атомната  бомбардировка  протича  по  един 

начин, а след нея – по съвършено различен начин. Тоест, все едно че става въпрос за две съвсем 

различни държави –  с различно държавно устройство,  с различни конституции,  със  съвършено 

различен  тип  държавно  управление,  с  нова  идеология,  с  нови  идеали,  ценности,  с  пълно 

разделение на религията от държавата и т.н. и т.н. 
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Фотография 39. Учените, участвали в известните конференции на Солвей (милионерът 
спонсорирал тези мероприятия) и които, благодарение на своите научни разработки имат 
пряка или косвена заслуга за разработването на атомната бомба. Някои от по-известните 
лица на фотографията са на Макс Планк, мадам Мария Склодовска – Кюри, Хенрик Лоренц,  
Алберт Айнщайн, Макс Борн, Нилс Бор, Ервин Шрьодингер, Жюл-Емил Вершафелт, Волфганг 
Паули и други. Освен тях, други, които не са показани на снимката, но са участвали в проекта 
„Манхатън“ са Роберт Опенхаймер, Мария Гьоперт – Майер, Юзеф Ротблад, Алберт 
Голдщайн и други.    

Американците са могли ако са искали да подберат и съвсем различен ден и час, когато да пуснат 

бомбата. Тогава и асцендентът би бил различен и Слънцето, Луната и останалите планети биха 

били в различни  знаци и  в различни аспекти.  Но по всичко личи,  че  американците  са  търсели 

приемственост.  Тях  напълно  ги  е  устройвало  това  асцендентът  на  новата  държава  да 

продължава да бъде в  трудолюбивата Дева,  при  това на  съвсем  същия  градус до минута и до 

секунда. Заедно с това те е трябвало да приемат, че и МС ще бъде в същия знак и почти на същия 

градус, на който се е намирал и преди. Моментът е бил подбран така, че и слънцето да бъде в 

астрологическият знак Лъв, тъй като и в рождената карта на Япония има силно ударение върху 

този знак. При това всичко е било изчислено така, че слънцето да бъде в абсолютно точен съвпад 

(до минута  и  до  секунда)  с  Плутон  в  картата  на  Япония,  за  да може  разрушението  на  старата 

държава да бъде окончателно и безвъзвратно. Неслучаен е и абсолютно точният съвпад на Уран 

с МС на самия връх на картата, при това в абсолютно точна опозиция със Сатурн. И двата аспекта 

са с поразителна точност от една минута от  градуса! По този начин разрушението на атомната 

бомба  (намиращо  се  под  управлението  на  Уран)  постига  възможно  най‐голям  резонанс  и 

унищожителен ефект! А опозицията със Сатурн напълно унищожава старите държавни структури 

(религията Шинто), които заменя с новата идеологическа подплънка на ерата на Водолея (Уран 

управлява Водолей). 

Тоест  американците  не  са  целели  пълно  унищожение  на  японската  държава,  а  са  желаели 

основната ѝ реконструкция и модернизация по свой образ и подобие. В крайна сметка трябва да 

се признае, че те имат огромен принос за това как всъщност изглежда тази държава днес. Още 

след  първата  американска  ескадра  на  Матю  Пери,  именно  те  започват  активна  дейност  по 

тоталното преобразуване на японските острови. От архаично‐феодална държава те я превръщат 

за едно столетие в най‐модерен тип капиталистическа суперсила. Основната модернизация под 

прякото ръководство на американците е започнало още при император Мейджи. Всичко е било 

проведено  тогава  под  тяхното  ръководство  –  самата  реставрация  на  монархията,  новата 

конституция,  индустриализацията,  реформата  на  земята,  на  армията,  на  образованието  и  т.н. 

Така че Япония в този си вид, в който тя с появи на политическата сцена в края на 19 в. е чисто 

тяхно творение.  

Но  на  български  има  една  приказка  „с  моите  камъни  по  моята  глава“,  която  добре  обрисува 

трудното положение в което се намират в момента американците. От една страна те са свикнали 

винаги да бъдат господари, но от друга страна довчерашните роби вече са се научили така да се 

каже през последния век и половина на „всички трикове на професията“ от своите окупатори и 

вече сериозно надигат  глава. Това се вижда от астрологическите аспекти, които се образуват в 

тяхната  карта  сега.  При  това  японците  са  много  добри  ученици,  схващат  много  бързо, 

аналитични  са  и  имат  силен  афинитет  към  оригиналната  и  прогресивна  планета  Уран.  Всичко 

това показва, че те могат съвсем спокойно да започнат да превъзхождат своите учители.  
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Както при хората има карма, така и при държавите има карма. Просто при държавите трябва да 

се чака понякога с векове, за да се види нейното проявление, но то обезателно рано или късно 

настъпва. По всичко личи, че всичко, което така старателно е заложено в астрологическата карта 

на 9 август 1945 г. се сбъдва. Това означава, че най‐вероятно ученикът скоро ще въстане срещу 

учителя и ще започне сам да го обучава. По всичко личи, че американците в най‐скоро време ще 

слязат  от  преподавателската  скамейка  и  ще  седнат  на  чина  при  учениците,  а  строгата  и 

педантична Дева (в комбинация с много силен и доминантен Лъв) ще влезе в ролята си на строг 

учител,  за да им преподаде някои основни жизнени уроци. Преди всичко да  ги научи на  такт, 

вежливост и зачитане интересите на останалите държави и нации.   

Накрая на основата на всички, което казахме досега можем да си извадим следните пет много 

важни заключения: 

1. Мозъците,  които  са  стояли  зад планирането на операцията,  свързана  с първата атомна 

бомба несъмнено са използвали астрологията, за да подберат точното място и време на 

експлозията, така, че тя да има максимално разрушителен ефект. 

2. Същите  тези  хора несъмнено  са разполагали  с  астрологичната  карта на Япония  (тази,  с 

която и ние работим). 

3. След като правителството на САЩ се е доверило на астрологичните изчисления на тези 

неизвестни за нас астролози и им е поверило планировката на такава важна историческа 

мисия, то значи професионализмът на тези хора е от много висок калибър.  

4. След  като  астролози  от  такъв  висок  калибър използват  в  своите  изчисления изходните 

данни за държавата Япония, каквито и ние използваме (а именно 3 април 1457, в 15.40 ч. 

следобед,  в  гр.  Токио,  Япония),  то  следователно  именно  това  е  вярната  астрологична 

карта  на  държавата  Япония  и  тя  не  се  нуждае  от  някакво  особено  по‐нататъшно 

„доказване“. 

5. По тази карта може в най‐големи детайли да се изучава народопсихологията на японците 

и по нея да се правят съвсем точни прогнози за бъдещото развитие на тази страна.  

 

Въпроси за размисъл и допълнително изследване:  

1. Знае се, че температурата в момента на избухването на атомната бомба е около 6000°C. В 

един миг са били изпепелени стотици хиляди дървени къщи. На базата на какви физични 

закони  можем  да  си  обясним  оцеляването  на  дървените  стълбове  пред  храмовете 

Шинто? Кореспонденти  са заснели останали непокътнати дървените пилони,  поставяни 

пред  храмовете  (които  са  символи  на  тази  религия).  Това  е  документирано  както  след 

атомните  бомбардировки  над  Хирошима,  така  и  в  Нагасаки.  Подобни  напълно 

автентични  фотографии  са  направени  и  през  2011  г.  след  огромните  цунами  във 

Фукушима (виж фотографии 31, 32 и 33). Всичко друго е разрушено освен шинтоистките 

дървени пилони. Как си обяснявате това? 

2. Световно  известният  физик  Алберт  Айнщайн  лично  е  писал  до  президента  Рузвелт, 

предупреждавайки  го,  че  немците  са  на  път  да  създадат  атомна  бомба  и  е  настоявал 

американците  да  ускорят  своите  изследвания  в  тази  насока.  След  бомбардировките  в 

Япония,  Айнщайн  се  извинил  и  заявил,  че  ако  е  знаел  предварително  за  размера  на 
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разрушенията и отнетите човешки животи, не би участвал в подобен проект. Според вас 

възможно ли е гений от такъв мащаб действително да не се е досещал за мащабите на 

разрушителната мощ на бомбата, върху която концепция е работил? 

3. Само един от учените, изброени в текста под фотография 39 се е отказал да работи по‐

нататък  върху  разработването  на  атомната  бомба,  позовавайки  се  на  „морални 

съображения“. Можете ли да разучите кой е той? 

4. Разгледайте внимателно минорните аспекти на фиг. 22, които не са заградени с червено 

и се опитате да ги изтълкувате. Ключ: квинтилите (72°) и биквинтилите (144°) са свързани 

с  неявни  (магически)  действия,  които  действат  на  обществото  на  подсъзнателно  ниво. 

Децилите  (36°)  действат  на  ниво  социумно  (обществено)  подсъзнателно  ниво, 

сескуеърите  (135°)  са  дълги  и  продължителни  аспекти,  които  се  тълкуват  като  квадрат 

плюс полуквадрат (90 + 45) и то именно в тази последователност. 
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